
Rövidítések: v =  vizuá lis  m ódszer, r=  részletrajz, f= fotó, p r=  projekciós m ódszer, H =  
H a  észlelés, tá= táblázatos adatok, j=  jegyzet, A A =  aktív terület, M D F =  átlagos napi 
gyakoriság, P U =  penum bra, U =  um b ra , C M =  centrálm eridián.

Májusban csak egyetlen foltcsoport és fáklyamezeje volt látható. 5-én tűnik fel egy 
kis fáklya a K-i peremen, 7-én kel a hozzá tartozó C típusú AA. 9-én már D típusú, 
egyre több pórus mutatkozik benne, 12-én van a CM-en -5°-on, kifejlődése 
csúcspontján. Ezután hanyatlásnak indul, 13-án már C típusú, 15-én csak hét umbra 
alkotja, 16-án A típusú egyetlen pórus, 17-én nyugszik vagy elírai a peremen.— ez 
nem állapítható meg. Nem lehet kétséges, hogy eltűnését a burjánzóioltcsoportokra. 
kiéhezett napészlelők mindegyike gyászolja.

ISKEJM-JÓZSEF
S€--------------------------------------------------------------------------------------------------

Belépési nyilatkozat
Kérem felvételemet a Magyar Csillagászati Egyesületbe

N év:......................................................................................................................
Cím :......................................................................................................................
Szül. dátum:..................... é v .........................h ó .............nap
Telefonszám:..............................................
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M eteo r  c s i l la g á sz a t i  év k ö n y v  1 9 9 6  és  a z  M C S E  M eteo r  c. h a v i fo ly ó ir a ta )

A tagdíjat a jelentkezési lappal egyidejűleg az MCSE címére 
(1461 Budapest, Pf. 219.) kérjük feladni rózsaszín postautalványon!
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Napészleléseink 1995-ben
Az elmúlt év folyamán a csoportok száma folyamatosan csökkent. Márciusig lassú 
emelkedés figyelhető meg, ekkor eléri az éves csúcsot (10 AA-val). Hirtelen vissza
esik az éves minimumra (3 AA), majd a nyári hónapokban ismét magasabb. Októ
berben még felfut 9 AA-ra, majd ismét visszaesik.

Glász Gábor, Lantos Zsolt, Földesi Ferenc és Facskó Gábor összesen 9 megfigyelést 
végzett. Csak 11 db fotó készült az elmúlt évben.

A  Nap szinoptikus térképe 1995-ben (1 8 9 1 -1 903-as Carrington-rotációk)

Lássuk, mi történt a Napon az elmúlt egy évben (az AAVSO Solar Bulletin közlései 
felhasználásával):

Januárban elég jellegtelen csoportok mutatkoznak. Események inkább Hu-ban 
voltak (SB). Két C típusú AA (CM 18/19) Alámentjei, 27-én pedig egy paralel fler.

Február elején az 5-ei CM-átmenettel egy aktív D típusú AA látható. 3-4-én 2B-s 
flereket produkál, majd nyugvásakor eruptív protuberanciával látható. Ez a csoport 
még márciusban is észlelhető. 20-án van a CM-en egy közepes, laza, szétszórt 
csoport, mely el is hal; ennek csak kisebb flerjéi voltak.

Március 3-án volt a CM-en a visszatérő AA, mérete nagy, típusa D. A hónap 
közepétől látható egy közepes D típusú AA (CM: 20-án). Ez csak kisebb flereket
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okoz. A visszatérő A A hó végén is látható, de csak a követő folt. Kb. 60 000 km-es 
hosszúkás; fordított polaritáséinak mérték.

Április elején üres a naptányér; 10-e körül kel -4°-on egy AA, mely nagy területen 
fierezett, nyugvásakor protuberanciákkal kapcsolódik. E csoport május 6-án 
monopolárként visszatér és elhal (CM 12/13). A hó vége ismét napfolttalan.

Júniusban egy hosszú D típusú AA keletkezik (CM 8/9), mely még egy rotációt 
megél. Protuberanciákkal kapcsolódik. Sok protuberancia látható 0°-60°-ig. Hó 
végén is (CM 24) látható egy C típusú A A, mely kisvártatva elhal.

Július eleje is biztatóan indul: három közepes méretű A A uralja a Nap tőlünk 
látható félgömbjét, azonban a hónap második felében ismét üres a felszín.

Augusztusban csak aprócska csoportok láthatók; ismét találtak egy fordított 
polaritású pórust (-20°; CM 17), mely már valóban az új ciklushoz tartozik.

Szeptemberben csak 3 db icurka-picurka foltocska éktelenkedik Napunkon, 
továbbá egy pórus, mely az új ciklushoz tartozik.

Október közepén örvendetesen megugrik az AA-szám, kicsi és közepes csoportok 
láthatók, melyek protuberanciákhoz kapcsolódnak a 7912. területen (CM 16, -10°). 
Ismét fordított polaritást mértek egy C típusú AA-nál. 18-án, 19-én és 22-én sarki 
fényt észleltek Denverben, melyet egy nagy koronaanyagfelhő-kidobódás előzött 
meg, sebessége 3 millió km/óra volt.

Novemberben csak három AA látható, egy stabil monopolár húz át a korongon 
6-18-a között. A másik kettő csak pár napig élt.

December 3-15. között harmadik rotációját éli meg egy monopolár. További há
rom pórus látható.

ISKUM JÓZSEF

TAVCSOTUKROT CSATLÓSTÓL!
Nagyfényerejű tükrök készítése, javítása 

Cassegrain-rendszerekhez is.
Csatlós Géza (1021 Budapest, Szajkó u. 4. II/7., tel: 274-3070)
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