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Luty jak na miesiąc zimowy był bardzo dogodny do obserwacji. W tym miesiącu dołączyli do nas uzyskując status 
obserwatora gimnazjalistki ze szkoły w Jaśle. Średnia liczba Wolfa kształtowała się na średnim poziomie biorąc pod uwagę, 
że jesteśmy po maksimum i wyniosła R= 89,46 a średnia liczba plamo-twórcza przewyższała liczbę Wolfa i wyniosła 105,37. 

 

Ilość obserwacji za miesiąc styczeń:                                 Ilość obserwacji za miesiąc luty: 

1.Krystyna Wirkus     -8     obserwacji                              1.Krystyna Wirkus      -18   obserwacji 

2.Jerzy Zagrodnik      -14   obserwacji                              2.Julia Pąsowicz           -1     obserwacja 

3.Yuri Zakharov         -10    obserwacji                             3.Ewa Fila                     - 1     obserwacja 

4.Janusz Bańkowski   -5      obserwacji                            4.Kinga Moskal            -1     obserwacja 

5.Piotr Skorupski       -7      obserwacji                             5.Jerzy Zagrodnik        -18   obserwacji       

6.Jerzy Bohusz          -1       obserwacja                            6.Janusz Bańkowski    -15   obserwacji 

7. Jimenez Cebrian  -13    obserwacji                              7.Piotr Skorupski         -12   obserwacji 

8.Tadeusz Figiel       -11      obserwacji                            8.Yuri Zakharov            -5     obserwacji 

                                                                                               9.Jimenez Cebrian        -3    obserwacje 

                                                                                               10.Jerzy Bohusz             -3   obserwacje 

                                                                                               11.Tadeusz Figiel           -17  obserwacji 
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Drugie maksimum 24. cyklu słonecznego 

Wszystko wskazuje na potwierdzenie się prognoz co do "podwójnego maksimum" obecnego 24. 
cyklu aktywności słonecznej i na trwający właśnie drugi jego szczyt. Mimo, iż wraz ze wzrostem ilości 
plam słonecznych w parze nie idzie równie wysoka liczba silnych rozbłysków, zestawienia średnich 
dziennych liczb Wolfa za ostatnie miesiące wydają się kreślić czarno na białym fakt przechodzenia 
przez drugi szczyt aktualnego cyklu.  

Rok 2014 zaczął się w zupełnie odmiennym stylu niż 2013. Od początku stycznia obserwowaliśmy 
dużą ilość rozbłysków klasy M, oraz dwa jak do tej pory rozbłyski klasy X, z których drugi jest obecnie 
trzecim z najsilniejszych w całym cyklu. 

 

Powyższy wykres obejmuje średnie miesięczne liczby Wolfa od 2000 roku, włącznie z naniesionymi 
danymi za luty 2014 roku. Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa od połowy 2013 roku, która 
obecnie zdaje się osiągać maksimum. Porównując aktywność plamotwórczą z pierwszym szczytem 
zanotowanym w ostatnim kwartale 2011 roku, trudno przypuszczać, jak długo będzie utrzymywać się 
podobnie wysoka liczba plam. Kiedy szczyt się zakończy, na dobre rozpocznie się ostatni etap cyklu, 
będący wygasaniem aktywności słonecznej i zmierzaniem do najbliższego minimum. 

      

        Piotr Skorupski 
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                    Słoneczna Astronomia  

                         Janusza Bańkowskiego 
Każdy z nas, kto zetknął się choćby troszkę astronomią wie dobrze, czym jest Słońce. Na początku i przez 
dłuższy okres historii  naszej ludzkości ogólne co wiedziano o Słońcu to jasna oślepiająca kula dająca ciepło , 
która przemieszczała się po ziemskim nieboskłonie. Dopiero upływa 200  lat,  kiedy zaczęto pojmować jego 
prawdziwą fizyczną naturę i zdano sobie sprawę czym jest Słońce i jaka  w nim panuje przeogromna moc , 
energia i  siła. Początkowo, kiedy obserwowano Słońce jego obserwacja głównie opierała się na prowadzeniu 
wyznaczania kontaktów zaćmień tarczy Księżyca z tarczą słoneczną. Kiedy już poznano coraz dokładniejszą  
służbę czasu wyznaczanie kontaktów pozwoliło na  poznawanie coraz to lepszej  teorii ruchu Księżyca. Przełom 
obserwacyjny Słońca rozpoczął się w latach 40-tych XIX wieku dokładnie w lipcu 1842 roku podczas całkowitego 
zaćmienia. Obserwacje dokonywali astronomowie, którzy bardziej zwracali już uwagę na to, co widać wokół 
ciemniej tarczy Księżyca przysłaniając Słońce. Wokół tarczy księżyca ujawniała się korona słoneczna - jasna 
obwódka, aureola,  w której widoczne były jasne języki protuberancji. Od tego czasu podczas organizowanych 
wypraw w rejony pasów całkowitych Słońca ekipy astronomów wnikliwie przeprowadzały obserwacje,  które 
powoli pogłębiały wiedzę o nim . W połowie lat XIX wieku astronomowie nie wiedzieli jeszcze, co to jest ta 
świecąca korona słoneczna. Przypuszczano , że jest atmosferą  Księżyca. 
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Poradnik 

Wyznaczenie kierunków na tarczy Słońca metodą projekcji na ekran. 

-autor:  Tadeusz Figiel 

   Równik słoneczny i południk centralny wyznaczymy podczas obserwacji metodą projekcji, polegającą na 
rzutowaniu obrazu tarczy słonecznej na ekran. Ekran ustawiamy w pewnej odległości od okularu. Odległość ta 
zależy od średnicy lustra i od średnicy tarczy, jaką chcemy otrzymać. 

Takie ustawienie obrazuje nam poniższe zdjęcie. 

 

        

W moim przypadku odległość ekranu od okularu wynosi 30 cm, a średnica tarczy Słońca to 150 mm.  Z przodu 
tubusu dla uwydatnienia i zwiększenia kontrastu plam zakładam diafragmę, która dla średnicy lustra 200 mm 
wynosi 120 mm. Otwór diafragmy jest umiejscowiony powyżej środka wlotu do teleskopu. Poniżej dekielek 
tubusu z wyciętą diafragmą. 
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       Przejdziemy teraz do wyznaczenia kierunków na naszej tarczy z obrazem Słońca. Podczas prowadzenia 
obserwacji zaznaczamy najlepiej widoczną plamę punktem (A), po upływie kilkudziesięciu sekund w wyniku jej 
pozornego przesunięcia zaznaczamy drugie położenie tej samej plamy punktem (B) i prowadzimy linię 
przechodzącą przez oba zaznaczone punkty A i B. 

Tak jak na poniższym zdjęciu. 

 

 

Następnie rysujemy drugą linię prostą równoległą do linii AB, ale przechodzącą przez środek koła naszego 
szkicu. Kolejnym krokiem będzie narysowanie linii prostej prostopadłej również przechodzącej przez środek 
naszego narysowanego na szkicu koła. 

Teraz wchodzimy na naszą stronę i korzystając z generatora efemeryd, odczytujemy kąt P dla danej daty i czas w 
UT. 

Jeśli kąt jest ze znakiem(+),to odchylamy go zgodnie ze wskazówkami zegara, a jeśli (–) to w przeciwnym 
kierunku. Kreślimy linię przechodzącą przez środek. 

W ten sposób wyznaczyliśmy kierunki na Słońcu i możemy policzyć grupy północne i południowe, a także 
pokusić się o wyznaczenie współrzędnych plam. 
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        Piotr Skorupski-  Miłośnik astronomii, obserwator Słońca - na początku 2012 roku 
dołączył do Sekcji Obserwacji Słońca PTMA. Obserwacje Słońca przeprowadza metodą projekcji na 

ekran. Sprzęt jaki posiada to Sky Watcher 70/500mm oraz okulary kitowe. Zapraszam na stronę 
domową obserwatora – www.piotrskorupski92.wordpress.com .  

Swoje wyniki wysyła także do AAVSO (  Amerykańskie Towarzystwo Obserwatorów Gwiazd 
Zmiennych).Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Popularyzator astronomii. 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa udostępniania tylko za zgodą redakcji. 

 

Redaktor naczelny – Tadeusz Figiel 

Redakcja- Janusz Bańkowski, Piotr Skorupski 

 

 

 

 

 


