
Változás a Cm-eseménytérképen

A jövőben a Nap szinoptikus eseménytérképeit az eddigieknél 
célszerűbben fogjuk ábrázolni. A középső vonal nem a látható 
napkorong középvonala, hanem a líap egyenlítő.ie lesz. így a B - 
értékek egyszerűen leolvashatók, amellett a térkép más, hasonló 
jellegű, térképekkel kompatibilis lesz. A napkorong közepe 
- pl. pont-vonal szakaszokkal - továbbra is bejelölhető a Nap 
esetleges közvetlen földi hatásainak figyeléséhez.

A mellékelt ábra felső részén példaképpen az 1982 aug. 8-i 
észlelés feldolgozása látható. Ekkor B0=6,3 volt, ezért a 6°-os 
koordinátánál6t lehetett az ábrára tenni, mégpedig az akkori 
?0=14?3-kal elfordítva. A napi mozgás sávjai és a 10°-onkénti 
szélességi vonalak torzított trapézoidhoz hasonló felületkékre 
osztják a napkorong szóbajöhetó felületét, és ezekben egy-egy 
folt helye már könnyedén bejelölhető.

a fentiek alapján nézzük meg a középső ábrán az eseménytérkép 
készítését. Példaként vegyük a nyíllal jelölt foltot, amelyik a 
felső ábra 7 -i sávjábám az egyenlítő alatt a 10°-os szélességi 
görbét érinti, egyébként pedig a napi sávnak kb*. a közepén van. 
a középső ábrán könnyen bejelölhető ugyanilyen helyen az esemény
térképbe. /Lehet persze továbbra is vetíteni a CH-egyenesre raj
zolt skálára is, aminek azonban a O-pontja az egyenlítőn van./
A tájékozódás megkönnyítésére az ábra szélén a héliografikus 
koordinátákat is feltűntettük.

Az alsó ábra egy példa arra, hogy mit lehet ezzel az ábrázolá
si móddal nyerni. Pel lehet rajzolni a térképre az azidőben ész
lelt koronalyukakatt amelyeket szélén satírozott formájú alakza
tokkal ábrázoltunk. A teljesen bevonalkázott alakzatok viszont a 
Ro<-fényben észlelt filamenteket jelzik. /Ezen ábrákat dr. Kálmán 
Béla szívességének köszönhetjük./

Az 1739-40. naprotáció térképe még a régi módszerrel készült, 
míg az 1741-42.-nél már a Nap egyenlítője az ábra középvonala. 
Mindkettőn feltűnő a líap csekély aktivitása. A METEOR 1983/9. 
számában leírtaknak megfelelően az időjárás aszályos, még a 
Lunán is sok gázló alakult ki. Az időjárás furcsaságait szerve
zetünk, de a vetések is megérzik.
_____________  FAZAKAS JÓZSEF
KÖZLEMÉNY

A METEOR-ban közölt eseménytérképeket Fazakas József készíti 
saját észlelései és az Iskum Józsefhez befutó adatok alapján.

A METEOR ezen számának postázása az Uránia tatarozásával 
kapcsolatos átszervezések következtében elhúzódott. Előfizetőink 
szíves elnézését kérjük!
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