
Július folyamán 198 észlelés 
született, összesen 30 napról -  
a jó időjárásnak köszönhetően 
csak 2-án nem készült megfi
gyelés. Átlagosan 3,74 csopor
tot figyelhettünk meg egy na
pon, melyekből 0,7 volt sza
badszemes. A 87,8-as R MDF 
mellett az aktív területek átla
gos kiterjedése 885,3 MH volt.

Az e havi aktivitás maximu
ma szerencsésen egybeesett az 
ágasvári megfigyelötáborral, ez 
megmutatkozik az új -  sajnos 
csak felbukkanó, majd elné
muló -  észlelők megjelenésé
ben is. 18—23-áig a foltok össz
területe 2000 MH fölötti, ebben 
az időszakban található min
den fontosabb érték maximu
ma is, és ekkor készültek a fo- 
tografikus megfigyelések, va
lamint több nagyenergiájú fler 
is megfigyelhető volt, Ágasvár 
utolsó éjszakáján ezek miatt 
sarkifény-riadót is elrendel
tünk!

A hónap elején semmi ér
demleges esemény nem történt,
8-a előtt csak a 639-es és 640-es 
csoportok szelték át a korongot 
(3-án CM-en, 6-án elhalnak).

7-én kel a 642-es -8°-on, 12-én 
CM-en D típusú, 14-től pórusai eltűnnek, 18-án nyugszik.

Kisebb csoportok jönnek-mennek, mindkét félgömb jellemzően 7°-13° között aktív. 
10-én kel a 644-es +ll°-on, 16-án CM-en C típusú, 22-én fáklyákkal körülölelve nyug
szik. Míg a kisebb csoportok a nyugati félgömbre helyeződnek át, 12-én megjelenik a 
649-es -10°-on. 18-19-én CM-en, kifejlett, pórusmezőkben gazdag, a vezető és a kö
vető távolodik, F típusú, 24-én nyugszik, mint J típusú folt.
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Ekkor következik a hónap leglátványo
sabb része. 16-17-én kel szinte egy hosz- 
szúságon egymás alatt a 652-es és 653-as 
AA. Végig a 652-es a nagyobb, CM- 
átmenetükig (23-án) F, míg a 653-as C-D 
típusú. Előbbi fejlődését Éder Iván kitűnő 
fotói gyönyörűen mutatják: a vezető 
umbra már 18-án penumbra-szálakkal, 
hidakkal szabdalt, a PU szerkezetében 
hullámzások, erővonalmenti rendeződé
sek figyelhetők meg. 19-én 2-2 fényesebb 
és halványabb szál 4-5 részre osztja az 
ekkor még egybefüggő, de lokálisan igen 
változó intenzitású umbrát (Kiss Péter 45 
percen keresztül rajzolta a vezető foltot, 
észlelésének részletessége hihetetlen -  ez 
a mellékelt rajzon is megfigyelhető. Többen is feljegyezték a hosszabb ideig tartó 
részletrajzolások alatt, hogy a foltok szerkezete már ennyi idő alatt is látványosan 
változik). 20-ára már szinte teljesen elszakad két erőteljesebb rész, ezek közül a kö
vető felé eső jóval gazdagabb PU-szálakban. A követő ekkor egy pillangószerű, ten
gelyesen szimmetrikus pórushalmaz, ahol a penumbrák a tengelytől távolabbi ré
szen, féloldalasán ölelik körül az U-kat. 21-én már csak a PU fogja össze a két tagot, 
vezető és követő alig szétválasztható, sűrű folt és pórusmező változatos PU- 
szerkezettel. 22-én a követő két nagy foltját pórushíd köti össze, a vezető felé található 
U-ban erőteljes híd látszik. 21-22-én területe 2010 MH. A CM-átmenet után lassú egy
szerűsödés, csökken az aktivitás, eltűnnek a pórusmezők, a 653-as 25-én már csak J, 
29-én nyugszanak, a 652-es még ekkor is 500 MH körüli területtel bír.

Mögöttük szinte kong az ürességtől a korong, csupán a 654-es AA látható +8°-on, 
90°-kal a nagy csoportok mögött. 26-án jelent meg D típusúként, 29-én CM-en (D), 30- 
31-éré távolodik a vezető és a követő és pórusok jelennek meg a két tag között.

30-án kel a 655-ös -9°-on, 31-éig nem sokat változik, C típusú.
Az új, ágasvári észlelők közül kiemelkedik Dobos Vera, Horvai Ferenc és Klimaj 

Renáta, akik igazi minőségi megfigyelést juttattak el a rovathoz.
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Augusztus folyamán minden napról van megfigyelésünk, összesen így 200 darab, 
de sokkal kevesebb fotografikus megfigyelés érkezett: csak Ladányi Tamás három 
felvételből álló montázsa gazdagítja a fotografikus archívumot. Átlagosan 3 aktív te
rület látszott a Napon, az R MDF 69,54-nek adódott ezekből átlagosan 0,52 volt sza
bad szemmel is megpillantható, míg a csoportok átlagos területe 703,87 volt. Az akti
vitás havi csúcsa 13-16-a körül következett be, így az aktivitás menete hasonló volt a 
júliusban tapasztalthoz.

negyedben a 655-ös C típusú. A 654-es 4-én nyugszik, a 655-ös 5-én CM-en E típusú, 
szépen fejlett csoport pórusmezőkkel, 10-ei nyugvásáig lassan leépül, egyszerűsödik.

6-án kel a 657-es +10°-on és a 656-os -12°-on. A 657-es végig J típusú, 12-én CM-en, 
majd 15-16-án elhal. A 656-os a hónap nagy csoportja (a 649-es visszatérője), folya
matosan fejlődik, 10-én már E, 11-én a CM-en már F típusú bonyolult szerkezetű folt 
pórusmezökkel, a vezető és követő rész szinte megkülönböztethetetlen, kusza PU-k 
fogják össze az egész csoportot. Mágneses tere ekkorra már béta-gamma-delta, flerek 
sorozata figyelhető meg fölötte. 14-15-ére a vezető jobban elkülönül, nagy, szabályos 
PU-val körülvett kettős, pillangó szerű umbra, a csoport 17-18-án nyugszik. 13-ától 
nyugvásáig területe 1300 MH körüli!

9 11-én kel a 659-es és a 660-as csoport +17° és -8°-on, utóbbi 16-án van CM-en 
mint J vagy A típusú folt, ekkorra már elhalt a 659-es és 16-17-én a 660-as is erre a 
sorsra jut.

13-án +8°-on kel a 661-es csoport, mely a 652-es visszatérője. Mágneses mezeje CM- 
átmenetéig (19-én, mikor is D típusú, területe 500 MH) béta-gamma. Vezető és kö
vető közel szabályos, PU-val körülvett foltok, utóbbi kicsit csipkézettebb, és az egész 
csoport több-kevesebb pórussal körülvett. 25-ei nyugvásáig a vezető feldarabolódik.

A 661-es mögött 20°-kal, közel azonos szélességen 18-án megjelenik a 662-es AA. 
Kisebb fejlődés után 21-én CM-en D típusú, tengelye kicsit elfordul, majd egyszerű
södik, 23-24-ére eltűnik.

19-20-án kel a 663-as (több észlelő két külön csoportnak írja) +10°-on és a 664-es 
-ll°-o n . A 664-es 23-án CM-en D típusú, utána a vezető és a követő elkülönül, 25-ére 
csak a vezetőnek van PU-ja, 28-án nyugszik. A 663-asból csak a vezető éli meg a a 25- 
ei CM-átmenetet, utána még újra felbukkan a követő is, majd 31-én fáklyamezőkkel 
körülvéve talán J típusúként nyugszik.
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A hónap legvégén a felszín szinte teljesen üres, csak egy-két pórus látszik, a relatív
szám 30-31-ére 11-re csökken!

Szabad szemmel a 656-ost mint óriás, a 661-est mint nagy csoportot látták a pécsiek.
A táblázatos adatok a relatívszám és az MH tekintetében a NOAA hivatalos értékei, 

szürkével az általunk nem megfigyelt napok láthatóak.

Fontos információk
Az észleléseket (rajzok mindig ceruzával, minden más tollal írva!) mindig szigorúan 
a köv etkező  hónap hatod iká ig  kell eljuttatni (feladni) a rovatvezető címére, mely az 
új észlelőlapon is fel van tüntetve. A beküldés történhet postai úton (rajzok és papír
képek) vagy az interneten keresztül (digitális képek, vagy minimum 300 dpi felbon
tású scannelt észlelések). Az elektronikus úton történő továbbításnál kérem a követ
kező formátum használata (az ékezetes karaktereket mellőzzük): eszlelonevyymmdd 
mmss.jpg -  a jpg tömörítés minősége lehetőleg maximum, de legalább high legyen, 
ugyanez eredményezi a nagyobb képméreteket. Ezen felül vagy a képek, vagy egy 
csatolt txt fájl tartalmazza az észlelés helyét, a használt eszközöket és eljárásokat, va
lamint a képek tájolását. Végül egy példa fájlnév: papicspeter0407211531.jpg

Az említett felújított észlelőlap a szakcsoport honlapjáról (http://nap.mcse.hu) le
tölthető, vagy a rovatvezetőtől postai úton kérhető. Kérek minden észlelőt, hogy le
hetőség szerint ezt használja! Akinek nem elégséges a 109 mm-es korongátmérő (itt 
Kren mellett főleg Kiss Barnára gondolok), az lehetőség szerint 180 mm-es átmérővel 
dolgozzon. A távcsöves megfigyelők mellett a szabadszemes észlelők számára is el
készült a felújított észlelőlap!

A honlapon a közeljövőben olvasható lesz az Amatőrcsillagászok kézikönyvének 
napészleléssel foglalkozó fejezetének felújított, javított és kibővített változata! Szép 
napokat!

PÁPICS PÉTER

MCSE-tagdíj 2005
Kérjük tagjainkat, minél eló'bb fizessék be a tagdíjat, ezzel is megkönnyítve a nyilván
tartás munkálatait és 2005-re szóló Évkönyvünk gördülékeny postázását. A rendes tagdíj 
összege 2005-re 5200 Ft. Tagjaink illetménye a Meteor 2005-ös évfolyama és a Meteor 
csillagászati évkönyv 2005 c. kötet. Nem tagok számára a Meteor 2005-ös évfolyamá
nak eló'fizetési díja 5290 Ft, a Meteor csillagászati évkönyvé 1950 Ft. A szomszédos or
szágok amatőrcsillagászai számára a magas postaköltségek miatt a tagdíj összege 6500 
Ft (a postaköltségek egy részét átvállalja az MCSE). A Magyarországgal nem határos or
szágokban élő tagjaink számára a tagdíj összege 2005-re 9500 Ft.

Budapestiek személyesen is rendezhetik tagdíjukat a Polaris Csillagvizsgálóban a 
keddi ügyeleteken (1 8-22 ó. között), vagy bemutatási napokon (csütörtök és szombat 
1 8 órától).

A TAGDÍJAT LEHETŐLEG BANKI ÁTUTALÁSSAL KÉRJÜK KIEGYENLÍTENI, A 
KÖZLEMÉNYBEN A TELIES CÍM FELTÜNTETÉSÉVEL!

BANKSZÁMLA-SZÁMUNK: 62900177-16700448
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