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

Észrevehetően csökkent a derült napok száma, s így kevesebb észlelés is érke
zett. A Nap aktivitása kicsit emelkedett, nem volt olyan sok inaktív időszak, 
mint a múlt hónapban. Október közepéig csak 2 AA látszik folyamatosan, 16-̂  
17-én és 23-án azonban 4 AA. 26-28-án foltmentes a Nap. 18-21-e között nem 
készült észlelés.

Még szeptember végén kel egy nagyméretű csoport, melynek vezetője nagy, 
egy hosszúkás U-val, mely később kettéválik, és a követő hosszú pórus- és folt
mező. NOAA száma 7590, területe 3450 millió km2. 3-án van a CM-en 12 fokon, 
szabadszemes. 8-án nymgszik. 8-án USA-beli észlelők koronalyuk-effektussal 
kapcsolatba hozható sarki fényekről számoltak be a Solar Bulletinben. (A szep
tember 12-14-i sarkifény-aktivitást -  ekkor inaktív volt a felszín -  egy Alá
menttel hozták összefüggésbe, mely az ÉNy-i negyedben volt látható, 11-17-e 
között.)

Egy másik, nem ilyen nagy csoport is látható hó elején, mely 1-jén kel. C 
típusú, a vezető umbrája összetett. 6-án van a CM-en -15 fokon, 7-én a követő 
is PU-val rendelkezik, mely szintén összetett. Részletrajzok sajnos nem készül
tek ezekről a szép csoportokról. 10-én a követő szétszakadozik, és 11-én nyug
szik. Nem tér vissza. Kb. 35-40 ezer km-es foltjai voltak.
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9-én kel egy D típusú AA, 11-étől G típusú, 14-15-én van a CM-en -21 és 
-24 fokon. A követő 16-án már csak pórus. Itt a hó közepén még látható két 
jelentéktelen csoport (B és I típusúak).

A következő derült napon, 22-én, a CM-et éppen elhagyta három csoport, egy 
közepes D, egy kicsi C és egy kicsi D típusú AA. 25-én nyugszanak. Ezután 
foltmentes a felszín. 29-én a korong közepén felbukkan egy pórus. 30-án van a 
CM-en három pórus, kb. —3 fokon. 31-én tíz B típusú pórus észlelhető.

30-án kel egy szép, nagy folt 35 ezer km átmérővel; 31-én a követő is kel.
ISKUM JÓZSEF

Észlelő Műszer

Nagy Mélykúti Ákos (Pécs) 10 L
Nyári Szabolcs (Debrecen) 5 L
Presits péter (Budapest) 5 L, 15,5 T
Tizedes Csaba (Kaba) 5 L

Hold-okkultációk
A jupiterhold-fogyatkozások mellett örvendetesen növekedtek a Hold-okkultáció 
észlelések is. Bekerültünk a nemzetközi vérkeringésbe, ugyanis Presits Péter 
elküldte Japánba az International Lunar Occultation Centerbe a saját és Kiss 
László tavalyi észleléseit. Összesen 20 hazai időmérési adat került ki. A magyar 
észlelések T9928 kód alatt futnak, jelenleg három megfigyelőhellyel. Az észle
lőket ellátják észlelési útmutatóval, észlelőlappal és előrejelzésekkel is. Remél
hetőleg egyre több hazai észlelő éri el a kellő mérési pontosságot, és adataikat 
fel tudják használni nemzetközi központok. Az „Okkultációk megfigyelése” című 
útmutatóban az észlelések végzésének leírása mellett észlelőlapot és kitöltési 
útmutatót is találhatnak az érdeklődők. 100 forint ellenében a rovatvezető cí
mén kérhető.

Nyári Szabolcs elküldte hét 1991-ben végzett megfigyelését is. Ezeket a nyári 
és az őszi hónapokban végezte. Az idei nyári észlelések sorát Tizedes Csaba 
kezdte július 25-én. Sajnos az 50%-os fázisú Hold a szürkületben láthatatlanná 
tette az SAO 158070-et az 5 cm-es távcső számára. 29-én az SAO 185512-vel 
ugyanez történt. Az okkultációkhoz nagy nagyítás mellett is jó optika kell, saj
nos a rövid fókuszú kis műszerek korlátozzák az észlelő lehetőségeit.

Augusztus 4-én Presits Péter két kilépést figyelt meg. 21:16:47,7-kor a ZC 
3320, 23:56:28-kor a ZC 3326 lépett ki a Hold mögül. Szép látvány volt a két 
csillag előbújása. A Perseida-maximum hajnalán az egész éjszakai fekvés után 
kellemes felüdülést jelentett a ZC 633 kilépése, amelyre már a hajnali szürkü
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