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LIPIEC 7/7/2014 

Lipiec zaznaczył się niestabilnością aktywności słonecznej. Chyba po raz pierwszy od początku 
maksimum liczba Wolfa spadła aż do zera. Miało to miejsce 17 lipca. Średnia Liczba Wolfa R za lipiec 

wyniosła 84,28 wygenerowana spośród 136 obserwacji 9 obserwatorów a średnia SN 79,9 z 103 
obserwacji 8 obserwatorów. 

 

SIERPIEŃ 08/08/2014 

Miesiąc sierpień był zgoła odmienny od poprzedniego miesiąca. W tym miesiącu nie zarejestrowano 
tak wysokich liczb Wolfa i plamo-twórczej aktywności. Średnia liczba Wolfa wygenerowana z naszych 
obserwacji wyniosła R= 82,66 ze 114 obserwacji, a aktywność plamo-twórcza SN = 77,38 z 84 
obserwacji. Nadal nie wszyscy obserwatorzy wyliczają SN. Najwyższą średnią liczbę Wolfa uzyskaliśmy 
01 sierpnia i wynosiła R= 136,5. Wszystkim obserwatorom dziękuję i zapraszam do dalszej 
współpracy.                     

 

Ilość obserwacji za miesiąc lipiec :                                                      Ilość obserwacji za miesiąc sierpień : 

1. Nowak Agnieszka R 13/SN 13                                                                        1. Agnieszka Nowak- 3 

2. Moskal Kinga R 2/ SN 2                                                                                   2. Kinga Moskal- 3 

3. Zwolińska Magdalena R 6/ SN 6                                                                    3. Julia Passowicz- 1 

4. Bańkowski Janusz R 25/ SN 25                                                                       4. Jerzy Zagrodnik- 26 

5. Zagrodnik Jerzy R 28/ SN 28                                                                           5. Janusz Bańkowski- 17 

6. Skorupski Piotr R 12/ SN 6                                                                              6. Piotr Skorupski- 6 

7. Burda Alex R 16/ SN 16                                                                                   7. Jerzy Bohusz- 1 

8. Jimenez Francisco R 27                                                                                    8. Francisco Jimenez- 29                                               

9. Figiel Tadeusz R 7/ SN 7                                                                                   9. Alexander Burda- 17 

                                                                                                                         10. Tadeusz Figiel- 11 

  

WRZESIEŃ 09/2014 

Uśredniona liczba Wolfa w miesiącu wrześniu wyniosła R=94,21 Plamotwórcza aktywność SN 
=107,45. Swoje raporty przysłało 11 obserwatorów. ogółem przeprowadzono 147 obserwacji dla 
R i 118 obserwacji dla SN. 
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PAŹDZIERNIK 10/10/2014 

Jak wszyscy wiemy miesiąc październik był niewątpliwie miesiącem grupy AR 2192. Była to chyba 
największa grupa jaką obserwowano od ponad 20 lat. 19 października udało mi się zmierzyć 

ogólną powierzchnię tej grupy. Na tarczy o srednicy 30cm. grupa rozpościerała się w obszarze o 
szer. 14,8 mm i wys. 19,4 mm. To dało nam powierzchnię około Rozmiary kątowe plamy = 95.74 
\\\" Średnica plamy = 68671.19 km. Powierzchnia = 215736.91 km2. Średnica plamy względem 

Ziemi = 5.39 Grupa o której mowa wygenerowała rozbłysk klasy X Średnia miesięczna liczba 
Wolfa w październiku wyniosła 67,72 a średnia SN 72,64. 

 

 

 Ilość obserwacji za miesiąc wrzesień :                                                            Ilość obserwacji za miesiąc październik : 

1.Nowak Agnieszka- 5                                                                                                        1. Nowak Agnieszka -3 

2.Moskal Kinga- 2                                                                                                                2. Moskal Kinga- 2 

3.Skorupski Piotr -9                                                                                                             3. Sidor Monika- 12 

4.Bańkowski Janusz- 26                                                                                                      4. Zagrodnik Jerzy- 15 

5.Grudniewski Piotr -2                                                                                                        5. Bańkowski Janusz -23 

6.Burda Alex- 17                                                                                                                  6. Skorupski Piotr- 8 

7. Zagrodnik Jerzy- 26                                                                                                         7. Grudniewski Piotr-4 

8. Sidor Monika- 22                                                                                                             8. Figiel Tadeusz- 5 

9.Zakharov Yuri- 3                                                                                                               9. Jimenez Francisco- 25 

10.Jimenez Francisco 24  

11.Figiel Tadeusz 13 
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Wykres słupkowy za miesiąc lipiec i sierpień 

 

 

 

Wykres słupkowy za miesiąc wrzesień i październik 
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Artykuł 

„Klasyfikacja plam słonecznych” 

Autor: Piotr Skorupski 

Dosyć długo zabierałem się za ten artykuł w sumie nie miałem planów pisać go właśnie teraz do 
czasu, kiedy na tarczy Słońca wyłoniła się grupa 2192. Największa plama w tym roku, a pierwsza pod 
względem całego 24 cyklu słonecznego. 

Dla miłośników obserwacji Słońca i sympatyków naszej Dziennej Gwiazdy przygotowałem małe 
zestawienie, przypomnienie a i może komuś ten artykuł przypadnie do gustu i będzie z niego 
korzystał…tak czy owak zapraszam do niniejszej lektury ! 

 

   

 W roku 1938 Max Waldemaier (dyrektor ETH z obserwatorium w Zurychu od 1945 do 1979) 
wprowadził ośmiostopniową klasyfikację plam słonecznych znaną dzisiaj jako klasyfikacja zuryska. 
Początkowo zawierała ona 8 klas plam słonecznych, a w roku 1939 Brunner dodał jeszcze jedną klasę. 
System Waldemaiera – Brunnera jest bardzo popularnym systemem klasyfikacji grup plam 
słonecznych, rozpowszechnionym głównie wśród miłośników astronomii. 

 

Jednakże długoletni obserwatorzy zauważyli z pewnością pewne kłopoty używając tej skali (systemu), 
np. typ grupy G jest możliwy do określenia wtedy, gdy znana jest wcześniejsza historia ewolucji tej 
grupy. Podobnie rozróżnienie różnic pomiędzy klasami H i J również może stwarzać pewne kłopoty. 
System Waldemaiera – Brunnera niezupełnie dokładnie opisuje duże grupy plam (aktywne) w 
maksymalnym ich rozwoju – szczególnie dotyczy to klas E i F. 
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Z tego to i również innych powodów Parick Mc Intosh z National Oceania and Atmospheric, (Bolder, 
Kolorado) zmienił i rozbudował system klasyfikacji grup plam słonecznych w znany system 

McIntosha. Cel jaki autorowi tego systemu przyświecał było dokładniejsze „opisanie” aktywnych i nie 
aktywnych różnic w grupach plam słonecznych. Jest to, jak wykazują obserwacje dobre osiągnięcie, 

bowiem łatwo można znaleźć korelacje pomiędzy grupami aktywnymi a rozbłyskami rentgenowskimi 
(x) słońca. 

W systemie McIntosha zniknęły grupy G i J. Klasa G może być zarówno typu E i F, podczas gdy J 
znika i istnieje jako klasa H 

Klasyfikacja grup plam Słonecznych 

 
 

 



  
                                                                                                                                                    Nr 5/2014          

Materiały obserwacyjne                                                                  

   
 Strona 7  

Stosowane wartości pierwszej litery zapisu klasyfikacji grupy plam: 

A – Mała, pojedyncza plama. Jest to albo początkowa albo końcowa faza ewolucji grupy 
plam.B – Dwubiegunowa grupa plam. Wszystkie plamy bez półcieni.C – Dwubiegunowa 
grupa plam. Jedna z plam ma półcień.D – Dwubiegunowa grupa plam. Obie plamy skrajne 
grupy mają półcienie. Grupa rozciąga się na mniej niż 10 stopni dług, heliogr.E – 
Dwubiegunowa grupa plam. Obie plamy skrajne grupy mają półcienie. Grupa rozciąga się na 
więcej niż 10 ale mniej niż 15 stopni dług, heliogr.F – Rozciągła dwubiegunowa grupa plam. 
Obie plamy skrajne grupy mają półcienie. Grupa rozciąga się na więcej niż 15 stopni dług, 
heliogr.H – Jednobiegunowa grupa plam z półcieniem. 

 

 

Stosowane wartości drugiej litery zapisu klasyfikacji grupy plam: 

x – Nie ma półcieni (czyli grupa jest klasy A lub B)r – Szczątkowa półcień częściowo 
otaczający największą z plam. Półcień jest niekompletny, dość jasny, o małej rozciągłości.s – 
Mały, symetryczny półcień. Największa z plam ma dobrze wykształcony, kołowy lub 
eliptyczny półcień. ¦średnica półcienia nie przekracza 2.5 stopnia w kierunku 
równoleżnikowym.a – Mały asymetryczny półcień. Największa z plam ma nieregularny w 
obrysie półcień,h – Duży symetryczny półcień. Własności takie jak w klasie s lecz średnica 
półcienia przekracza 2.5 stopnia w kierunku równoleżnikowym.k – Duży niesymetryczny 
półcień. Własności takie jak w klasie a lecz średnica półcienia przekracza 2.5 stopnia w 
kierunku równoleżnikowym. 
 

Stosowane wartości trzeciej litery zapisu klasyfikacji grupy plam: 

x – Niezdefiniowany dla grup unipolarnych (klasy A i H)o – Otwarta. Kilka, jeśli w ogóle są, 
plamy pomiędzy plamą prowadząca a plamą postępującą. Plamy wewnętrzne małe.i – 
Pośrednia. Liczne plamy pomiędzy plamą prowadząca a plamą postępującą. Plamy 
wewnętrzne nie mają półcieni.c – Zwarta. Liczne, dobrze wykształcone plamy pomiędzy 
plamą prowadząca a plamą postępującą, przynajmniej jedna z półcieniem. Przypadkiem 
skrajnym jest cała grupa plam w jednym półcieniu. 

   Wszyscy na świcie miłośnicy jak i profesjonalni astronomowie posługują się tą klasyfikacją. 

Miejmy nadzieję, że obecny cykl jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. 

      Pozostaje życzyć wszystkiego dobrego i pogodnego nieba ! 

           Piotr Skorupski 
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       Słoneczna Astronomia 

                                Janusza Bańkowskiego 

Zjawisko granulacji ziarnistej powierzchni Słońca po raz pierwszy zaobserwowano już w połowie XVIII 
wieku w 1748 roku przez nijakiego optyka Shorta. Granule także zaobserwowała Herschel , który je 
przedstawił i opisywał. Bardziej szczegółowe ich obserwacje wykazał  Schabe w 1831 roku , a rok 
wcześniej Dewis , który obserwował wielkie granule na powierzchni tarczy słonecznej. Słońce z 
upływem czasu i obserwacji coraz bardziej odkrywało przed astronomami swoje tajemnice. Już w 
latach 30-tych XIX wieku sir John Herschel dokonał pierwszych fizycznych pomiarów natężenia energii 
słonecznej. Kilka miesięcy po dokonywanych pomiarach zjawisko powtórnie powtórzył francuski fizyk  
Poulliet uzyskując ten sam wynik. Chodzi tu o tzw. stałą słoneczną . troszkę ona się różniła od 
współczesnych pomiarów , która wynosi oko 2 cal/m^2 .  
 
 
Błąd pomiarów uczonych tych z XIX wieku wynosił 2% .Pod koniec XIX wieku lata 90-te astronomowie 
dostali znakomite urządzenie tzw. spektoheliograf za pomocą , którego dokonywano fotografii tarczy 
słonecznej w wybranej barwie. Przyrząd ten potrafił także utrwalać obrazy protuberancji nie czekano  
na całkowite  już zaćmienia Słońca aby móc je obserwować. W dowolnym podczas dnia i momencie 
badano właściwości fizyczne tych słonecznych „języków” tryskających z powierzchni Słońca. 
Wspomniany już w poprzednim odcinku Szkot Lamont , który zamieszkał w Monachium badał 
zmienność pola magnetyczne na podstawie zórz polarnych . Dokładnie wykazał , że ich pojawianie się 
w północnych rejonach Europy nasila się co 10,1 roku . Te same wartości uzyskali inni astronomowie 
prowadzać niezależnie podobne obserwacje między innymi także dyrektor Obserwatorium 
Astronomicznego w Zurichu Rudolf Wolf. 

 

 

Fot. NASA 
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Poradnik 

HISTORIA POWSTANIA PROGRAMU SOLARIS 

 
  - Autor: Tadeusz Figiel 
 
 

Program SOLARIS powstał na bazie programu SOS napisanego przez Janusza Wilanda do użytku 
Sekcji Obserwacji Słońca PTMA w roku 2003.  Obecnie w Polsce nie ma żadnego programu,  

ogólnodostępnego, do zbierania własnych wyników obserwacji Słońca, za wyjątkiem  

 specjalistycznego, wewnętrznego oprogramowania Towarzystwa Obserwacji Słońca. Program 
SOLARIS został napisany z myślą o wszystkich miłośnikach obserwacji aktywności naszej gwiazdy 
dziennej, którzy nie należą do żadnej grupy obserwacyjnej. Dzięki temu programowi autorzy mają 
nadzieję na rozpowszechnienie tych obserwacji oraz ujednolicenie zebranych obserwacji celem 
łatwiejszej analizy otrzymanych wyników. Obecna postać programu to wynik prac Tadeusza Figla, 
który ułożył scenariusz i  nadzorował działanie programu pod względem merytorycznym oraz Janusza 
Wilanda, który to wszystko zaprogramował. Przez parę lat program był modyfikowany jako dodatek 
do głównego programu Janusza Wilanda „ AstroJaWil”. Kiedy „ Solaris” stał się objętościowo dość 
sporym programem za moją propozycją Janusz usunął go z głównego programu.  Teraz można go 
pobrać za darmo ze  strony SOS PTMA z działu „ download..  Program ten nie jest tylko programem 
zliczeniowym, ale w związku z jego rozbudową stał się specjalistycznym darmowym programem do 
obserwacji plam na Słońcu. 

Co potrafi ten program dowiemy się już wkrótce w następnych artykułach. 

Główny panel programu wygląda następująco: 
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Wszelkie prawa udostępniania tylko za zgodą redakcji. 

 

Redaktor naczelny – Tadeusz Figiel 

                       Redakcja- Janusz Bańkowski, Piotr Skorupski 

 

 

  

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 


