
A leghosszabb élettartamú 
napfoltcsoport

A napfoltcsoportok több rotációt is megérhetnek, élet
tartamuk meghatározását azonban több tényező is nehezíti. 
Amikor a csoport a Nap túloldalán tartózkodik, nem nyílik 
mód megfigyelésére. Egy-egy aktivitáscentrumon belül a folt
csoportok gyakran felbomolhatnak, majd néhány nap múltán új
ra keletkezhetnek. Emiatt nagyon nehéz, sőt néha lehetetlen 
a napkorong keleti szélén megjelenő napfoltcsoport azonosí
tása, származtatása a nyugati oldalon fél rotációval koráb
ban "lenyugodott" elődjéből.

augusztus 23-án, utoljára 1967. január 8-án regisztrálták, 

amely 139 napnyi élettartamot jelent. A centrálmeridián kör

nyékén keletkezett, láthatóságát és ezek alatt mért heliogra- 
fikus koordinátáit az alábbi táblázatban mutatjuk be.

A nagy hosszúságváltozás a folt sajátmozgásának következmé

nye. A különbség az első és második rotáció között szembetűnő, 

ugyanis a foltcsoport keletkezésekor erős nyugati irányú sod

ródást mutatott. A maximális kifejlettség elérése után külön

ben sok csoport mozgása megfordul, s az eltűnéskor megközelí

tik keletkezésük helyét. A sajátmozgás (heliografikus széles

ségtől függő) szögsebességének meghatározásához többnyire
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Newton és Nunn képletét használják:

63 = 14,38 - 2,77 x sin2b 
ahol: co - szögsebesség

b - heliografikus szélesség

Mivel a mi foltunk átlagos heliografikus szélessége b=7°5, 

szögsebessége tehát oo = 14 J33/nap. A Carrington helymeghatáro

zásból kapott tényleges szögsebesség 14°18/nap, a különbség 

tehát 0°15/nap. A 138 nap alatt a hosszúságkülönbség 21°-ot 

tesz ki. A foltcsoportnak az eltűnéskor 269° hosszúságnál kel
lett volna tartózkodnia, azonban csak 261°-ig jutott el a nap

légkörben. Ha viszont Balthasar és Wölf képletét alkalmazzuk:

co = 14°525 - 2°83 sin2 b I

a 138 napos időszakra 41°-os hosszúságváltozást kapunk. Mind- 

eze azt mutatják, hogy minden foltcsoport önálló életet él, 
egyedi sajátmozgást végez a Nap légkörében. így az amatőr nap

megfigyelőnek fontos feladata a napfoltcsoportok fejlődésének 

gondos nyomonkövetése. Érdemes külön figyelmet fordítani a ma

gas heliografikus szélességeken feltűnő, illetve nagyon hosszú 

élettartamú foltokra. Pozícióméréseinknek azonban +1° pontos- 
ságúaknak kell lenniük.

prof. Dr. Max Waldmeier

--------------------- .A "Die Sonne" szerkesztőségének megjegyzése:

H.W. Newton 1958-ban a "Nap felszíne" című könyvében azt 

írja, hogy greenwich-i észlelések alapján (1874-1955) a leg

hosszabb élettartamú foltcsoport 1948. május 26. - november 

11. között keletkezett. Fejlődésének figyelmes végigkövetése 

azonban mást valószínűsít. Az érintett csoport először 1948. 

május 26-án F-típusúként keletkezett. Három rotációval később
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ugyanez mint D-csoport tűnt fel a keleti szélen, és eloszlott 

nyugati széli eltűnéséig (I-típus). Két héttel később azonos 

helyen jelent meg egy C-csoport a keleti szélen, amely gyorsan 

F-típusúig fejlődött. Aligha kétséges, hogy itt egy új folt

csoport keletkezett. Eszerint az 1966-os egyedüli joga, hogy 
bejegyezzék a Guiness-könyv rekordjai közé.

(a "Die Sonne" 30. száma alapján fordította: 

___________________________ _________________________  i d . Iskum József

csillagászati

Könyvespolc
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