
Észlelések szám: 56+2 Foltcsoport MDF: 6,8 
Észlelt napok szám: 22 Fáklyaterület mdí: 3,1

Rövidítések: v= vizuális módszer, r= részletrajz, f= fotó, pr= protekciós 
módszer, tá= táblázatos adatok, j= jegyzet, AA= aktív terület, MDF= átlagos 
napi gyakoriság, PU= penumbra, U= umbra, CM= centrálmeridián.

A napaktivitás azonos a szeptemberivel, bár három szabadszemes folt 
látható. Az időjárás miatt 16— 24. között csak két észlelés volt. A hó 
elején 5 AA látható, ez az érték kisebb ingadozásokkal emelkedik. 13-án éri 
el a csúcsot 13 AA-val, m j d  hirtelen zuhan; valószínűleg az átlag körül 
ingadozik. A hó végén 6— 8 AA közötti a csoportszám.

1-jén van a CM-en -12°-on egy F, -19°-on pedig egy E típusú AA. Az első 
—  szabadszemes —  csoport vezető tagja az érdekesebb: sok U-t tartalmaz. A 
követő több PU-ból áll, bennük sok U-val. 6-án a vezető 40x80 ezer km-es; 
7-én nyugszik. A kísérő második csoport 4-ére C típusú lesz, I típusúként 
nyugszik 7-én.

3~án van a CM-en 19°— 16° szélességen ferde tengellyel egy E típusú AA. 
Követője kettős U-jú, 4—én 14:30 UT-kor az É-i U közepe "lyukas" (Fűrész 
G.). 8-án nyugszik, szerkezete nem változik lényegesen.

8-án kel -25°-on egy I típusú folt. 11-én már H típusú, hosszúkás U-val, 
szakadozott PU-val, különösen a K-i szélén. 14-én van a CM—en, PU-átmérője 
40x60 ezer km. Valószínűleg 20-án nyugszik. Ez is szabadszemes volt 
CM-átmenete idején.

A borult időszak végével 23-án kel egy hatalmas folt, legnagyobb U-ja 
-10 szélességen látszott. A peremen már H típusúnak látszik, É— D-i 
PU-kiterjedése kb. 100 ezer km. Ez a nagy folt a hó elején CM-en lévő F 
típusú AA visszatérése. 26-án Kósa-Kiss A. rajzán jól látható a bonyolult 
szerkezet, mely egy galaxis spirálkarjaira emlékeztet. A foltkomplexum 
fölött (-20 -on) elhelyezkedő csoport 27-ére eléri az E típust; mindkettő 
28-án van a CM-en. A H típusú csoport ekkor 120x160 ezer km kiterjedésű. 
Csaknem összekeveredik a két csoport, de 30-ától szétesés figyelhető meg. A
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Csaknem összekeveredik a két csoport, de 30-ától szétesés figyelhető meg. A 
H típusú csoport megnyúlik, nyugvásakor F típusúra változik.

24-én kel -17°-on egy kicsi D típusú AA. 27-én E típusú, négy folttal, a 
vezető alakja szabályos, a követő szabálytalan. 29-én van a CM-en. 30-án 
sok kisebb foltra esik szét a követő; 31-én ismét nő a PU-terület. A 
CM-átmenettől a nyugvásig 14°-ot hátrál a csoport (a nagy H típusú 6°-ot).

A csoportok szélessége -4° és -40°, ill. 0° és +23° közötti. A csoportok 
60%-a a déli félgömbön jelentkezett.

ISKUM JÓZSEF

visszatérése. Felfedezője, Hevré Faye, 1843. november 22-én akadt rá a 
csóva nélküli, fényes kondenzációt mutató üstökösre. Elég sokáig, a 
következő év április 10-ig tudták megfigyelni. Az így kapott pontos 
pályaelemek alapján 1851-ben Challis ismét ráakadt a halvány üstökösre. 
Azóta mindössze háromszor nem tudták észlelni perihéliumát. Mivel idén egy 
hónappal perihéliumátmenete előtt került oppozícióba, kedvező alkalom nyílt 
megfigyelésére.

Különböző előrejelzések szerint október— november hónapokban 9™— 10m kö
rüli fényességet kellett elérnie. Igen kellemes meglepetés volt, hogy erről 
a nem igazán fényes üstökösről 11 észlelés készült a hónap első két heté
ben. Jó lenne, ha ez a tendencia tovább folytatódna. A beküldött észlelések 
jól egyeznek és kiegészítik egymást, mivel nem azonos körülmények között 
készültek. Aki elég sötét égen tudta végezni az észlelést, az előtt feltá
rult az üstökös halvány perifériája, 10'— 12'-re növelve a kóma méretét. 
Nagy Mélykúti Ákos igen jó égnél egy csóvakezdeményt is látott DK-i irány
ban, amit a többi észlelő is említ, csak sokkal bizonytalanabbul.

A kána nagyon diffúz volt, s egy belső 4'— 5' átmérőjű fényesebb és egy 
külső halványabb részből állt. A belső rész fényessége 1 0 —1075 körül 
volt. A perifériákkal együtt kb. fél magnitúdóval nagyobb volt az 
összfényesség.
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