
Szeptemberről 203 megfi
gyelést küldtek észlelőink, 
ezek közül 12 darab fotogra- 
fikus. A derült, kellemes ko
ra őszi időnek köszönhetően 
nincs olyan nap, melyről ne 
készült volna legalább egy 
korongrajz. A NO A A adatai 
alapján az átlagos napfolt
szám (R MDF) 25,2 volt, míg 
az aktív régiók átlagos terü
lete (MH MDF) kereken 138 
MH-nak adódott. Szabad 
szemmel csupán a 908-as 
csoport volt megfigyelhető.

1-jén a 905-ös és 906-os csoportok a nyugati peremhez közelednek, csak kisebb 
fáklyamezők figyelhetőek meg körülöttük. Másnap már alig-alig figyelhetők meg, 
valószínűleg lefordulásuk közben el is halnak, mögöttük kong a felszín az üresség
től...

Két makulátlan nap után 5-én a délkeleti negyedben megjelenik a 907-es, és befor
dul a 908-as A A (már 4-én látszott fáklyamező ezen a területen), mindkét csoport -13° 
heliografikus szélességen, utóbbi 27°-kal a 907-es mögött. 6-án a 907-es közvetlen 
szomszédságában, tőle kicsit északnyugatra (-8°-on) megjelenik a 909-es csoport is, 
fejlődése ráadásul kicsit gyorsabb, mint az egy nappal „öregebb" délkeleti szomszé
dé. Ekkor a 907-es és a 909-es C (240 és 210 MH kiterjedéssel), a 908-as J típusú, terü
lete 200 MH. 7-ére a bipoláris csoportok mérete visszaesik, míg a 908-as sokkal csen
desebb, alig változik (210 MH), továbbra is szép, ekkorra már szabad szemmel is 
könnyen megpillantható AA. 8-án a 909-es áthalad a főmeridiánon (közben a 908-as 
eléri maximális kiterjedését, 260 MH-t), majd az éjszaka folyamán követi a 907-es is. 
9-én a 908-as penumbrája egy az egyenlítővel párhuzamosan elfektetett tojást formáz, 
az umbra „követő" oldala kicsit szakadozott. A másik két csoport részletesebb emlí
tésre nem érdemes, végig kisebb nagyobb pórusok laza kötelékéből állnak, a 
penumbrás komponensek száma minimális. 10-én már jobban megfigyelhető, hogy a 
908-as csoportban az umbra keleti felén kisebb umbrák szakadnak le, és lassan távo
lodnak a tőlük nyugatra levő domináns, nagy komponenstől. 11-én ér a CM-re, mi
közben az előbbiekben vázolt folyamat tovább folytatódik. 12-ére két közel egyforma 
méretű umbra található a PU-ban, melyek 13-ára újra összeolvadnak.

Folytatás a 43. oldalon!
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