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Napunk nyugodt időszakát éli, és ez nem 
kedvez nekünk, napészlelőknek. Az elmúlt 
közel két évben sokszor volt olyan érzésem, 
hogy nincs mit észlelni a Nap felszínén. 
Valahogy elment a kedvem mindennap csak 
az üres napkorongot nézni – akár fehér fény-
ben, akár H-alfa szűrővel. Sajnos sok esetben 
az időjárás sem kedvezett, mert amikor tiszta 
volt az égbolt, a Nap felszíne is „tiszta volt”. 
Viszont Napunk tartogatott számunkra meg-
lepetéseket, ami újra lázba tudta hozni  az 
észlelőket – főleg a januárban. Azonkívül, 
hogy lassan  megszaporodtak a foltok, egy 
részleges, igaz, nyúlfarknyi napfogyatkozás-
ban is részünk lehetett januárt 15-én nap-
keltekor. Ebben az ínséges időben is  184 
észlelés érkezett, tehát szerencsére vannak 
még kitartó észlelők, akik hónapról hónapra 
elküldik megfigyeléseiket. 

2009 szeptembere és 2010 januárja között 
a megfigyelt napfoltok már az új ciklushoz 
tartoznak. Ezt jelzi a foltok keletkezésének  
helye is a Nap felszínén, ami kb. 40°. Az 
új ciklus kezdetén a napfoltok a magasabb 
szélességi körökön alakulnak ki, majd pedig 
folyamatosan fejlődnek. 

A Napon napfoltok hiányában – már aki-
nek van lehetősége kellő felszereléshez jutni  
– H-alfában filamenteket és protuberanciákat 
figyelhetünk meg. 

A Nap aktivitására nagyon szép példa Zseli 
József szeptemberi megfigyelése, melyet  
Coronado Solarmax 60 mm-es távcsővel és 
webkamerával végzett. A Restrax5 program-
mal adta össze a legjobb felvételeket.  A 
következőket írja a felvételről: „2009.09.24. 
09:27 UT. A napperemen kívül megjelenő 
protuberanciák átlátszatlan, forró gázkitöré-
sek, amelyek a sötét égi háttér előtt világos 
csomók és szálak formájában láthatók. 20–30 
perc alatt százezer kilométer magasságba 
is kerülhetnek a Nap felszíne fölé, majd az 
anyaguk a mágneses vonalak mentén visz-
szaáramlik a fotoszférába. A protuberanciák 

szökési sebességgel rendelkező részecskéi 
pedig a napkorona anyagát gazdagítják, 
majd napszél formájában bombázhatják a 
bolygóközi teret. A kép alsó részén egy 
szalag alakú filament látszik, amely a H-
alfa tartományban kevésbé látszó sötét kis 
foltot ölel körül. A fényes kromoszféra előtti 
filamentek, a napfoltok környezetében meg-
jelenő erős mágneses tér hatására létrejövő 
protuberanciák.”

Az említett napon az 1027-es csoport volt 
látható a Nap felszínén. Ez a napfoltcsoport 
szeptember 23-án alakult ki, és 10 napon 
át kísérhettük figyelemmel mozgását. A 
1027-es csoporttal párhuzamosan a 1026-es 

észlelõ észlelések Mûszer
Bartha Lajos 1/1 5 L
Bucsi Gábor 2/2 6,3 L
Busa Sándor 3/3 sz
Hadházi Csaba 65/65 20 T
Jónás Károly 3/3 12,7 L
Keszthelyi Sándor 24/24 sz
Keszthelyiné S. Márta 8/8 sz
Kiss Barna 57/56 sz
Kocsis Antal 1/1 24,5 T
Kovács Károly 9/7 17 T
Landy-Gyebnár Mónika 2/2 sz
Megyes István 1/1 10 L
Ravasz Bálint 4/4 sz
SOLAR 3/3 8 L
Zseli József 1/1 6 L

Éledezik a naptevékenység

Protuberanciák 2009. szeptember 24-én 09:27 UT-kor. 
Zseli József felvétele
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csoport is látható volt.  Szeptember 22-től 
lehetett észlelni az 1026-os napfoltcsoportot 
egészen október 4-éig, amikor is eltűnt a 
Nap peremén.  A két csoport közül az 1027-
es rendelkezett jelentősebb méretű foltokkal. 
Az ezt követő foltmentes időszakot a 2009. 
október 21-én megjelenő 1028-as napfoltcso-
port zavarta meg. Ez a csoport csak egyetlen 
napra jelent meg, de azért kicsit megcsiklan-
dozta a reménykedő megfigyelők kedvét. 
Október 23-án már lehetett a pórust látni, 
és reménykedni, hogy kialakul legalább egy 
pici napfolt. Másnap már az 1029-es számot 
kapta a csoport, amely nem túl magas széles-
ségi körön jelent meg.  Szépen lehetett látni a 
fejlődés menetét – egyre több folt jelent meg 
a csoportban, majd pedig kialakult egy kb. 
Föld nagyságú vezérfolt. 2009. október 31-én 
fordult be a csoport a Nap peremén. 

Ugyanezen a napon nagyon szép látványt 
nyújtott még az esti órákban is – szabad 
szemmel meg lehett figyelni napnyugtakor.  

A november 5-én megjelenő 1030-as cso-
port vizuálisan igazán csak november 9-én 
vált szépen kivehetővé a Nap felszínén. Ez 
a csoport november 12-én fordult be a Nap 

másik oldalára. A következő foltcsoport nem 
sokat váratott magára, mert már november 
16-án megjelent (1031-es számmal). Nem volt 
hosszú életű, mivel csak két napig volt látha-
tó.  November 19-én egyszerre két csoport is 
megjelent (1032 és 1033). A két csoport közül 
a 1033 volt a látványosabb és hosszabb életű. 
Ez után szintén egy hosszabb foltmentes 
időszak következett, hogy a december 10-én 
megjelenő 1034 jelzésű csoport megörven-
deztesse az észlelőket. Négy napon keresztül  
figyelemmel kísérhettük a fejlődés menetét a 
monopoláris pórushalmaztól (A) a bipoláris 
csoportig (C), pórusokkal gazdagítva. 

A december 15-én megjelenő 1035-ös cso-
port már sokkal több és nagyobb foltokat tar-
talmazott, foltjai dinamikusan fejlődtek. Szé-
pen lehetett követni az umbra és a penumbra 
alakulását. December 22-én tűnt el.  

December 20-án három foltcsoport ural-
kodott a felszínen. A már az említett 1035-
öshöz társult az 1036-os és az 1037-es cso-
port. Nem voltak bennük látványos foltok, 
viszont intenzív mágneses tér mutatkozott a 
foltok körül. Ezek a napfoltcsoportok is lázba 
hozták ugyan a megfigyelőket, de leginkább 
a számítógép képernyője előtt. 

A december 27-én feltűnő 1039-es napfolt-
csoportról érkeztek megfigyelések, ugyanis 
talán csak két nap lehetőségünk volt meg-
figyelni. A csoport 2010. január 5-éig volt a 
felszínen. 

Folytatás a 49. oldalon! 

Az 1029-es csoportról és a kialakult vezetõ foltról 
készített képet 2009. október 27-én 11:37 UT-kor Megyes 
István Budapestrõl. 100/900 ED APO, Canon EOS 350D 

fényképezõgép

Az  1040-es számú foltcsoport Hadházi Csaba 2010. 
január 15-i felvételén. 200/1000 Newton, Szûrõ: Baader 

Astrosolar, kamera: Panasonic Lumix
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Az előzetes pályaelemek meghatározásá-
hoz ezután már csak ki kell választani hár-
mat a mérési eredményekből. Üstökösről 
lévén szó, egy parabolapálya illesztését a 
legcélszerűbb megkísérelni, erre való az ún. 
Olbers-módszer, melynek részletes ismerte-
tésétől eltekintenék. Az eredményül kapott 2 
darab vektort (a helyzetvektor és annak idő 
szerinti deriváltja) aztán már aránylag köny-
nyű az ismert formájú pályaelemekké kon-
vertálni. Az előzetes pályaelemeket tovább 
finomíthatjuk az ún. differenciális korrekci-
ók módszerével, hogy jobban illeszkedjenek - 
ezúttal már nemcsak a kiválasztott 3, hanem 
mind az 53 megfigyelésre. Az eredmények a 
táblázatban láthatók.

Az első oszlop a 3 megfigyelés alapján 
számított kiindulási, a második az összes 
mért pozícióra legjobban illeszkedő, fino-
mított pályaelemeket tartalmazza. A harma-
dik oszlopban az üstökös adott időpontra 

vonatkozó, „hivatalos” pályaelemei láthatók, 
ezek a Minor Planet Center honlapjáról szár-
maznak. A negyedik oszlop az előző két osz-
lopban levő adatok különbségét tartalmaz-
za. Teljes egyezés természetesen nem volt 
várható, már csak azért sem, mert az MPC 
pályaelemek lényegesen több és pontosabb 
megfigyelésekre illesztett pályát jelentenek. 
Ennek fényében a 100 fok nagyságrendű, 
szögjellegű pályaelemek esetében mért pár 
ívmásodperces különbség, de különösen a 
perihéliumátmenet időpontjára (ami nagyon 
érzékeny paraméter) kapott alig fél óra elté-
rés minden előzetes várakozásomat felülmú-
lóan jó egyezésnek számít.

A további, technikai jellegű részletek, vala-

mint a munkámhoz felhasznált irodalmi 
források a honlapomon találhatóak: http://
titanic.nyme.hu/~stella/repassy/ (Észlelések/
Észlelési eredmények)

dr. Répássy Tamás

üstökösök

e:		 	 1,000456	 	 0,999191	 	 1,000035	 	 –0,000844
q:		 	 3,167849	CSE	 3,125959	 	 3,126204	 	 –0,000244
Peri:	 137,4448	fok	 133,5308	 	 133,5190		 	 +16,432”
Node:	 113,8100	fok	 113,5772	 	 113,5726	 	 +42,609”
Incl:	 126,5922	 	 127,0732	 	 127,0735	 			 –1,244”
TPP:	 2009.07.21,0398	 2009.07.06,6877	 2009.07.06,6618	 +00:37:18

Az üstökös pályaelemei. Az egyes pályaelemek (a program jelöléseit használva): excentricitás (e),
perihélium-távolság (q), a perihélium argumentuma (Peri), a felszálló csomó hossza (Node), inklináció (Inkl) és a 

perihéliumátmenet idõpontja (TPP). 

Folytatás a 47. oldalról! (Nap)
2010. január 7-én visszatértek az 1035-ös 

foltcsoport maradványai, de nem foltok for-
májában, hanem mint aktív terület (AA) 
flerekkel. A január 9-én megjelenő 1040-es 
csoport foltjai az 1035-ös maradványaiból 
keletkeztek. Tíz napon keresztül figyelhettük 
a csoport dinamikus fejlődéset és szétesését, 
miközben befordult a nyugati peremen. Ezt 
a napfoltcsoportot lehetett látni 2010. január 
15-én, a reggeli napfogyatkozáskor is.

Keleten, a déli féltekén megjelent az 1039-
es napfoltcsoport. Miután áthaladt a CM-en, 
erőre kapott, 5 db M típusú kitörést pro-

dukált. 2010. január 23-án meg egy csoport 
jelent meg, 1041-es számmal, magasan a déli 
féltekén. Ez a csoport szétesett január 27-én 
– ekkor már J típusú monopolár volt.  Az 
1042-es csoport január 22-én jelent meg, és 
három napig lehetett figyelemmel követni a 
fejlődését. 

Balogh Klára

Az észlelések beküldése:
Balogh Klára, P.O. Box 173, 903 01 Senec, 

Szlovákia. E-mail: nap@solarastronomy.sk
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