
A Nap aktivitása (1999-2000)
A feldolgozás elmaradása miatt, most össze lett vonva az 1999 és 2000 év napészlelési 
összefoglalója.

Mint az észlelőlistából is kiderül, észlelőink továbbra is aktívak voltak, illetve volt 
olyan is aki csak alkalmilag próbálkozott. A napaktivitás továbbra is emelkedett, 
sokan úgy vélik, hogy a maximum 2000 nyarán volt. A 2001-es év ismeretében lehet, 
hogy két maximuma lesz, de a nagyobb csúcs mégis 2000-ben volt. A feldolgozásban 
a németországi SONNE kiadványt használtam forrásnak a csoportok területének és 
flerezésének összeírásában, a NOAA számozást Fritz Zoltán és Horváth Tibor küldte 
el. A CM átmenetek és szélességek a mi észleléseink alapján készültek a minden 
hónapra elkészített szinoptikus térkép alapján. (MH= milliomod hemiszféra, a Nap 
milliomod felületének hányszorosa volt az AA területe.)

1999-ben 328 AA-t észleltünk, ezekből 147 db volt déli és 181 db északi. 400 MH 
területnél nagyobb AA 24 db volt, 800 MH-nál nagyobb 6 db, 1000 MH-nál nagyobb 
3 db. A legtöbb, 400 MH-nál nagyobb AA (4-4 db) júliusban, októberben és 
novemberben volt. Áprilisban voltak csak kisebbek.

A 800 MH-nál nagyobb csoportok adatai:
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2000-ben 446 AA-t észleltünk, ezekből 216 db volt déli és 230 db északi. 400 MH 
területnél nagyobb AA 32 db volt, 800-nál nagyobb 12 AA, 1200-nél nagyobb 3 db. A 
legtöbb 400 MH-nál nagyobb AA júliusban volt 6 db, augusztusban és októberben 
csak 400 MH-nál kisebbek voltak.

A 400 MH-nál nagyobb csoportok többsége F és H típusú, az F-ek vezető foltja a 
szabadszemes méretű óriás, 3 AA-nak volt a követője ilyen.

A 9026-os terület volt a legaktívabb, sok fler volt benne, 3 db 3B, 1 db 2N, 46 db 
röntgen, 125 szubfler. A 9087-esben (6 db AA jellegzetes emeletes alakja) legtöbb a 
szubfler 114 db, 39 röntgen, 12 imp 1-fler, 4 imp 2-fler. A 9169 egy hatalmas, 
alaktalan, óriási terület volt.

Ugyancsak a beszámolási időszakhoz tartozó esemény, hogy Pápics Péter 
elkészítette szakcsoportunk honlapját, mely az alábbi internetes címen tekinthető 
meg: http://ivwio.extra.hu/MCSE-NCS/.

Észlelőlista és összegzés

ISKUM JÓZSEF
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