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BEVEZETÉS 

 

A Nap aktivitása az egész naprendszerre befolyással van, köztük a Földre is. A fejlődő 

civilizációnkra sajnos egyre nagyobb hatással lehet, mivel egy napkitörés geomágneses vihart 

okozva az elektromos berendezésekre gyakorol nagyon nagy hatást, valamint a Föld körül 

keringő űreszközök is megsérülhetnek. Sajnos egy olyan napkitörés, amely éppen a Föld felé 

igyekszik, rengeteg kárt okozhat az emberiségnek, ugyanis többek között a műholdak 

segítenek a tájékozódásban (GPS), a kommunikációban (mobil telefonok) és a szórakozásban 

(műholdas adások). Ezen kívül a repülőgépeket és a földi elektronikát is zavarhatja egy 

nagyobb napkitörés. A most kezdődő, erősödő napciklus félelmet kelt. Nem feltétlenül azért, 

mert erősebbek lesznek a napkitörések, hanem azért, mert a földi technológia nagymértékben 

függ az elektronikai berendezésektől, műholdaktól. Emiatt lenne fontos, hogy egy lehetséges 

napkitörésről minél korábban tudomásunk legyen, ugyanis a műholdak biztonságos üzembe 

helyezése és a magasfeszültségű vezetékek megóvása a túlterhelés miatti kisülésektől 

jelentősen csökkentheti a károkat. 
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1. A NAP 

 

Naprendszerünk messze legnagyobb égiteste egy G2V színképosztályú csillag, a Nap. A 

G2 jelölés a sárga színére utal, amit a felszínén uralkodó 6000 Kelvin körüli hőmérséklet 

okoz, valamint, hogy a színképében semleges és ionizált fémek színképvonalai mellett gyenge 

hidrogénvonalak is vannak. A V jelölés pedig arra utal, hogy a Nap fősorozati csillag, azaz a 

belsejében zajló folyamatok egyensúlyban vannak. 

 

1.1 A NAP SZERKEZETE 

 

Annak érdekében, hogy a Nap felszínén lejátszódó események érthetőek legyenek, a 

szerkezetét is ismerni kell. A Nap szerkezeti képe az 1. Ábrán látszik. A Nap centrumában 

helyezkedik el a mag, ahol a termonukleáris energiatermelés folyik. A termonukleáris reakció 

útján keletkező energia főleg elektromágneses sugárzás és neutrínók formájában szabadul fel. 

A magban a hőmérséklet eléri a 15 millió Kelvint, a sűrűség pedig 1,5·10
5
 kg/m

3
-t. A 

következő réteg a sugárzási zóna, ahol az anyag teljesen ionizált, így a fotonok nem 

nyelődnek el és a felszabaduló energiasugárzás formájában terjedhet. A sugárzás mellet a 

konvekció a másik energiatranszportra képes folyamat. A konvektív zónában a hőmérséklet 

csökkenése miatt a nehezebb ionok meg tudják tartani elektronjaikat, így azonban a fotonok 

könnyen elnyelődnek. A konvekció azért jön létre, mert az energiaelnyelés hatására egyes 

tartományok környezetüknél jobban felmelegszenek, ezért a sűrűségük lecsökken és az így 

keletkező felhajtóerő felfelé mozgatja az adott tartományt. A cella energiája a felszínre 

érkezéskor azonnal szétsugárzódik, majd a lehűlt anyag visszasüljed a mélybe. A sugárzási és 

konvektív zóna között egy vékony, átmeneti réteg található, ezt tachoklínának nevezzük. A 

konvektív zónában megfigyelhető plazmamozgások a tachoklínában lassan átmennek a 

sugárzási zónában megfigyelhető merevtestszerű forgásba.  
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1. Ábra: A Nap szerkezeti képe 

 

A fotoszféra a konvektív zóna felett helyezkedik el és a Nap azon része, amelyet mi is 

látunk, mert innen származik a sugárzás 99%-a. A fotoszférában figyelhetőek meg a 

napfoltok, a fotoszférikus fáklyák, a granulák és a szupergranulák. Ezt a nagyjából 100 km 

széles sávot követi a mintegy 1000 km vastag kromoszféra, ahol a hőmérséklet kifelé haladva 

egyre nő, a felső rétege eléri a 20000 Kelvint. Ezen a hőmérsékleten a sugárzás legnagyobb 

része a hidrogén Balmer-sorozatának színképvonalában, az élénkvörös Hα-vonalban történik. 

A kromoszférában megfigyelhető jelenségek a kromoszférikus hálózat, a kromoszférikus 

fáklyák (plage), a napkitörések (fler), a sötét filamentumok a napkorongon, illetve 

protuberanciák és szpikulák a napkorong szélén. A kromoszféra után következik egy igen 

vékony réteg, az átmeneti réteg, amely elválasztja a kromoszférát a koronától, ezért ebben a 

rétegben a hőmérséklet változása nagyon nagy, 20000 Kelvinről emelkedik meg millió 

fokosra. Ilyen magas hőmérsékleten a hidrogén ionizálódik, ezért az átmeneti réteget más 

ionizált elemek emissziójának segítségével figyeljük meg. Ilyenek a szén (CIV), az oxigén 

(OIV) és a szilícium (SiIV). A Nap légkörének legkülső komponense a korona, ahol a magas 

hőmérsékletnek köszönhetően az atomok erősen ionizáltak. A napkorona fénye több 

komponensből áll. A K-korona a folytonos színképéről kapta a nevét, visszavert fényben 

világít. Az E-koronát a színképében látható fényes emissziós vonalakról nevezték el, az F-

koronának pedig színképében megfigyelhető Fraunhofer-vonalaktól származik az elnevezése. 
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1.2 NAPTEVÉKENYSÉGEK 

 

A Nap sugárzása nagyjából állandó, mivel a nyugalomban lévő Nap felszínét egyenletesen 

borítják a granulák és szupergranulák, valamint kromoszférájának szabályos szerkezete van. 

Azonban a valóságban a Nap csak a naptevékenységi minimumok idején, igen ritka 

alkalmakkor látható ilyennek. Már időszámításunk kezdete előtt Európában és a Távol-

Keleten is észrevették, hogy a Napon időnként sötét foltok láthatók. A későbbi megfigyelések 

során több új jelenséget is felfedeztek, amelyeknek időtartama széles időskálán változhatnak, 

ezeknek a változásoknak az összességét nevezzük naptevékenységnek. A naptevékenységet a 

konvektív zóna alján fekvő mágneses erővonalak felszínre bukkanása okozza. A 

naptevékenységek aktivitásában egy körülbelül 11 éves ciklus látszik, amelynek folyamán 

szépen lehet követni a napfoltok és velük együtt a napkitörések, protuberanciák 

gyakoriságának változását. A 11 éves ciklussal együtt jár egy 22 éves mágneses ciklus is. Ez a 

ciklus a Hale-szabályból következik ezért is nevezik Hale-ciklusnak. A Hale-szabály 

kimondja, hogy egy napfoltcsoporton belül a vezető és követő részek ellentétes polaritásúak 

és a vezető foltok polaritása, attól függően, hogy az északi vagy a déli féltekén helyezkedik el 

a foltcsoport, északi vagy déli. A vezető és a követő foltok polaritása 11 évente felcserélődik a 

sarki polaritások átfordulása miatt és így alakul ki a 22 éves mágneses periódus. 

 

1.2.1 NAPFOLTOK ÉS FÁKLYÁK 

 

A napfoltok és a fáklyák a fotoszférában keletkeznek. A nagyobb napfoltoknál jól 

elkülönül egy sötét mag, az umbra és világosabb szegély, a penumbra. A napfoltokban erős 

mágneses tér található, amely 2500-3000 G nagyságú. Az umbrában a mágneses nyomás 

hozzáadódik a hidrodinamikai nyomáshoz, és ez 1500-2000 Kelvines helyi lehűlést 

eredményez. A napfoltok általában bipoláris csoportokat képeznek, amelyek jól elkülönülnek 

vezető és követő foltokká, mivel ellentétes a polaritásuk. Méretük nagyon eltérő, 3.5 és 100 

Mm között változhat.  

A napfáklyák a foltok közelében keletkeznek, általában kisebb fényes objektumok, 

amelyeknek a hőmérséklete a környezetüknél mintegy 300 Kelvinnel magasabb. A fáklyák 

keletkezésében is szerepet játszik a mágneses tér, de nem olyan nagymértékben, mint a foltok 

keletkezésénél (Petrovay, 2009). 
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1.2.2 PROTUBERANCIÁK 

 

A protuberanciák a kromoszférában kialakuló hídszerű képződmények. A protuberanciák 

valójában a mágneses tér által megtartott kis sebességű fénylő plazma. Ezek az objektumok 

általában két ellentétes polaritású terület között húzódnak. A napkorong szélén látványos, 

fényes hurkokat képeznek, a napkorong előtt viszont sötétnek látszanak. Ezek a felszín felett 

lebegő fonálszerű képződmények a filamentumok. A protuberanciák általában nyugodt 

jelenségek és akár hetekig is fent maradhatnak. Viszont ha a mágneses tér, valamilyen külső 

hatás miatt megváltozik, akkor a protuberanciát fenntartó tér stacionárius állapota megszakad, 

és a plazma kiáramlik, ilyenkor robbanó protuberanciáról beszélünk (Petrovay, 2009). 

 

1.2.3 KORONAHURKOK ÉS KORONALYUKAK 

 

A koronahurkok és koronalyukak, ahogy a nevükből is következtetni lehet, a koronában 

keletkeznek. A koronahurkok az aktív vidékekből a koronába felnyúló, zárt mágneses térben 

jönnek létre. Élettartamuk nagyban függ a körülöttük lévő napkitörésektől, de akár több hétig 

is életben maradhatnak.  

A koronalyukakra, a hurkokkal ellentétben, nyitott mágneses tér jellemző. A lyukak 

általában a mágneses pólusok körül figyelhetőek meg (Petrovay, 2009). 

 

1.2.4 KORONAANYAG KIDOBÓDÁSOK 

 

A koronaanyag kidobódások ismertebb neve a CME, ami az angol Coronal Mass Ejection 

kifejezés rövidítése. Ez a jelenség általában együtt jár egy eruptív protuberanciával vagy 

flerrel. A CME létrejöttekor az aktív vidékek felett a zárt mágneses fluxuskötegek, a bennük 

végbemenő átkötődések és átrendeződések miatt, instabillá vállnak. Így a mágneses 

fluxuskötegek, a bennük lévő plazmával együtt kiszakadnak és nagy sebességgel elhagyják a 

Napot. Ezt a felfújódott anyagbuborékot csak a mágneses tér tartja össze. A CME akár fél óra 

alatt is lejátszódhat, sebességük, nagyságuk pedig széles skálán változhat. Az eltávozó anyag 

mennyisége 10
11

 és 10
13

 kg között, a sebessége pedig 20 km/s és 1500 km/s között lehet. Az 

előfordulási gyakoriságuk a napfoltciklustól függ, minimumkor hetente egy-két CME fordul 

elő, amíg maximumkor naponta többet is észlelnek. 
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1.2.5 NAPKITÖRÉSEK 

 

A napkitörések (flerek) alkalmával nagy mennyiségű energia szabadul fel 

robbanásszerűen. A jelenség több hullámhosszon is megfigyelhető. Először 1859-ben Richard 

Carrington észlelt egy úgynevezett fehér flert. Ezek a fehér fényben látható jelenségek igen 

ritkák és következő észlelésükig több mint 30 év telt el. Legközelebb 1891-ben Trouvelotnak 

sikerült fehér flert észlelni. A napfizikai eszközök fejlődése azonban újabb nagy lehetőséget 

adott a flerek megfigyeléséhez. 1892-ben Hale elkezdte észlelni spektroheliográfiával a 

flereket, később pedig ebből fejlesztették ki a spektohelioszkópot. Ezzel az eszközzel egy 

adott színképvonalon lehet megfigyelni a Nap felületét. 

Gamma, röntgen és távoli ultraibolya tartományokban a fler legnagyobb energiájú és 

hatalmas fényességnövekedése figyelhető meg. Optikai tartományban általában csak kis 

változásokat okoz. Nagyobb napkitörés során a Nap ibolyántúli sugárzása többszörösére, 

röntgensugárzása pedig több nagyságrenddel is megnövekedhet. Az optikai tartományban a 

fler viszonylag hidegebb, kb. 10000 Kelvin hőmérsékletű részeit látjuk, míg a 

röntgenmegfigyelések szerint egyes flerek legforróbb részében akár 70 millió Kelvines 

hőmérsékletek is előfordulhatnak. Rádió tartományban a kifelé áramló részecskék és a 

koronaanyag kölcsönhatásának következményei figyelhetők meg. 

A felgyorsított plazma egy része azonban lefelé, a felszín felé záporozik, és felfűti a 

kromoszférát, amit elsősorban a Hα vonalban lehet észlelni. A fehér fler pedig nem más, mint 

amikor a megfelelően irányított és koncentrált sugárnyaláb éri el a fotoszférát, és annak 

hőmérsékletét megemelve a kontinuum intenzitása is megemelkedik. 

A napkitörések kialakulása is a Nap mágneses terével magyarázható, és megfigyelések 

szerint többnyire az aktív vidékek közelében alakulnak ki. A fler hirtelen energia-

felszabadulás az aktív vidékek felsőbb rétegeiben. Ez a folyamat jelentősen módosítja a 

mágneses teret, ami instabillá válik és a koronában erővonal átkötődés (rekonnekció) 

következik be. Az átkötődéskor óriási energia szabadul fel, ami az adott térrész részecskéinek 

mozgási energiáját fogja megnövelni. Ezáltal a protonok, elektronok és ionok a Napra 

jellemző szökési sebességnél nagyobbra gyorsulnak fel, és kiáramlanak a Nap légköréből.  

A flerek a fellángolás fázisával kezdődnek, amely során a plazma kifényesedik. Az 

eruptív fázisban beindul az energia gyors felszabadulása, amely magában foglalja a 

korposzkuláris és az elektromágneses hullámok kisugárzását is. Ha a Nap valamely 

területének elektromágneses sugárzása, valamely frekvencián nagymértékben meghaladja 
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hőmérsékleti sugárzás mértékét, akkor már erupcióról beszélünk. A záró fázis során a fler 

fényessége csökkenni kezd. (Kerékgyártó, 2002)  

A flerek lefolyása különböző hullámhosszakon különbözőképpen mutatkozik meg, ezért 

az egyes események klasszifikálása az észlelés módjától függ. Két fontosabb osztályozás 

terjedt el, a röntgen- és a Hα észleléseken alapulóak. 

A flerek röntgensugárzási fluxusát öt osztályba soroljuk. Ezek az A, B, C, M, X osztályú 

flerek, amelyeknek a fluxusát 1 és 8 Å közötti hullámhossztartományban mérik. Az intenzitás 

beosztást az 1. Táblázat mutatja. A fluxus pontosabb értékét a betű után írt szám jelzi. Az igen 

ritka, X10-nél is erősebb kitöréseket X+ osztályúnak szokás nevezik (Petrovay, 2005). 

 

Osztály Intenzitás [ W/m2 ] 

A 10-8 < I < 10-7 

B 10-7 < I < 10-6 

C 10-6 < I < 10-5 

M 10-5 < I < 10-4 

X 10-4 < 
1. Táblázat: Flerek röntgenklasszifikációja 

 

Az eddig megfigyelt legerősebb fler egy X45 osztályú jelenség volt, azaz egy 45
.
10

-4
 W/m

2
 

röntgenfluxusú napkitörés, ami 2003 november 4-én világidő szerint 19 óra 50 perckor 

következett be (Petrovay, 2005). 

A flerek másik klasszifikációja a Hα jellegzetességet veszi alapul, ez az osztályozás 

látszik a 2. Táblázatban. A fler területét tekinti fő adatnak, ami négyzetfokokban illetve a Nap 

felszínének egymilliomod részében is kifejezhető. Az így megállapított osztályok S, 1, 2, 3, 4 

és ezeket még tovább lehet finomítani F (faint), N (normal) vagy B (bright) jellel, amit 

történeti okokból vizuális becsléssel állapítanak meg (Major, 2002). 

 

Osztály 
Terület                   

[ négyzetfok ] 
Röntgenosztály 

megfelelője 

S ≤2,0 C2 

1 2,1 - 5,1 M3 

2 5,2 - 12,4 X1 

3 12,5 - 24,7 X5 

4 24,8 < X9 
2. Táblázat: Flerek Hα klasszifikációja 
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1.3 A NAPTEVÉKENYSÉG FÖLDI HATÁSAI 

 

A Napot többféle ok miatt is részecskék hagyják el. Ilyen a napszél, a korona 

anyagkidobódás (CME) vagy a napkitörés (fler). Amikor a részecske eléri a Föld mágneses 

terét, akkor kölcsönhatásba lépnek. A Nap és Föld közötti kapcsolat tanulmányozása már több 

mint 100 éves múltra tekinthet vissza, a legelső megfigyelés még 1741-ben volt, amikor 

Celsius svéd csillagász felfigyelt arra, hogy amikor a sarki fény jelensége látható a mágnestű 

iránya ingadozik. 1859-ben pedig, amikor Ridhard Carrington egy fehér fler fejlődésének 

lehetett tanúja megfigyelte azt is, hogy 17 órával a napkitörés után geomágneses vihar történt. 

Az igazi lehetőség a Nap-Föld közötti fizikai kapcsolatok tanulmányozására az űrkutatás 

kezdetével és fejlődésével adódott, hiszen a napszelet és a bolygóközi mágneses teret is 

műholdak segítségével fedezték fel (Kerékgyártó, 2002). 

 

1.3.1 A FÖLD MÁGNESES TERE 

 

A földi légkör a felszín közelében elektromosan szigetelő, mert semleges atomokból és 

molekulákból áll. A felszíntől távolodva a napsugárzás hatására azonban egyre nagyobb 

mértékben ionizálódik. 90 km felett az ionoszférában az ionizáció már nagymértékű. A 

magasság további növelésével a légkör folyamatosan ritkul, és az ionizált gáz hányada tovább 

növekszik. 2000-3000 km-től kezdve pedig a légkör már teljesen ionizáltnak tekinthető. A 

részecskék mozgását itt már főként a mágneses tér határozza meg, ezért a felső légkörnek ezt 

a részét magnetoszférának nevezzük. A Föld mágneses terét a 3. Ábra mutatja. 

A Föld mágneses tere jó közelítéssel dipólusnak tekinthető, azonban a napszél jelentősen 

torzítja a mágneses teret. Az ide érkező napszél, ami főleg protonokból és elektronokból áll, 

alakítja ki a magnetoszféra külső határát. Áramlási sebessége a Föld pályánál 200 km/s és 700 

km/s között változik. A napszelet alkotó részecskék spirális pályákon érkeznek a Napból a 

Földre. A Napszél plazmaáramának és a Föld mágneses terének találkozásakor a Föld 

mágneses erővonalai egy hosszan elnyúló, csóvaszerű üregbe, a magnetoszféra-üregébe 

szorulnak. Ennek az üregnek a határa egy vékony réteg, a magnetopauza. 
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3. Ábra: A Föld mágneses tere 

 

A magnetoszféra a napszél számára áthatolhatatlan akadályt képez, amibe a napszél 

beleütközik és egy lökéshullámfrontot alakít ki, ami a Föld Nap felöli oldalától 10-12 

földsugárnyi távolságra van. A magnetopauza a lökéshullámon néhány száz kilométerrel 

bentebb helyezkedik el. Az, hogy a magnetopauza pontosan hol található azt a dinamikus 

egyensúly határozza meg, ami a napszél és a magnetoszféra mágneses tere között lép fel. A 

lökéshullámfront és a magnetopauza közötti rész a turbulens réteg, itt a részecskék turbulens 

mozgása és az összezavart mágneses terek jellemzők (Cserepes-Petrovay, 2002). 

A magnetoszférában lezajló rövid idejű változásokat mágneses viharoknak nevezzük, 

amely bekövetkezéséhez elég annyi, hogy az átlagos 4-500 km/s körüli napszél sebessége 6-

700 km/s-ra növekedjen. A magnetoszféra belsejében az erővonalak zártak, mert a Földhöz 

közeli mágnes tér közelítőleg még dipólus. Ezek a zárt erővonalak egy torzult tórusz 

formájában veszik körül a Földet. A zárt erővonalak befoghatják a töltéssel rendelkező 

részecskéket így hozva létre a Van-Allan öveket, amelyek bolygónk sugárzási övei. A Föld 

felszínén a sarkok környékén egy-egy ovális alakú határvonal húzható, amelyek a sarki 

sapkákat zárják körül. Ezeken a sarki sapkákon kívül metszik a Földet a tórusz zárt 

erővonalai. A két sarki sapkából kiinduló vastag erővonal kötegek a Nappal ellentétes oldalon 

messzire nyúlnak. Ez a nyúlvány az uszály, ahol az erővonalak az ekliptikával párhuzamosan 

futnak. 
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1.3.2 FIZIKAI HATÁSOK 

 

A naptevékenységnek talán az egyik leglátványosabb földi hatása a sarki fény, melyet a 

pólusok közelében figyelhetünk meg. A jelenséget az elektronok által gerjesztett atomok 

rekombinálódása okozza, erre utal az, hogy sarki fény az oxigén és a nitrogén két fő 

hullámhosszán sugároz. Az oxigén 630 nm-en vörös fényt, a nitrogén 557.7 nm-en zöld fényt 

bocsát ki. Mivel a levegőben sokkal több nitrogén található ezért a zöld sarki fény sokkal 

gyakoribb. A jelenség, akkor jön létre, amikor egy fler hatására a magnetoszféra csóvájában 

az erővonalak záródnak és az ott felhalmozódott töltött részecskék a magnetoszféra alsó 

rétegébe kerülnek.  

Az már Faraday óta ismert, hogy változó fluxusú mágneses térben elhelyezkedő 

vezetőben feszültség indukálódik. Ezt azonban már kis geomágneses aktivitásnál is meg lehet 

figyelni, ugyanis a vezetékekben elektromos áram indukálódik. Az ilyen jellegű 

megfigyelések már a 19. században elkezdődtek, amikor a telegráfvezetékek kiépültek. 1859-

ben megfigyelték, hogy sarki fény idején, hiába kapcsolták le a hálózatot a feszültségforrásról, 

a hálózat tovább működött. A nagyobb napkitörések miatt fellépő geomágneses viharok 

megdöbbentő hatásokat hoznak létre a vezetékekben. Például az 1978. január 10-11-e között 

lejátszódó geomágneses vihar az Amerikai Egyesült Államokat Skóciával összekötő 

Transzatlanti vezetékben 2700 volt feszültséget indukált, és emiatt több városban szinte 

teljesen összeomlott a telekommunikációs hálózat. Észak-Amerikában is találunk példákat az 

erős geomágneses viharok hatására. 1958-ban Torontóban geomágneses vihar következtében 

megsemmisült az áramelosztó rendszer, aminek hosszabb áramkimaradás lett a 

következménye. Azonban nem csak az áramjárta vezetékekben, hanem a gáz- és 

kőolajvezetékekre is jelentős hatással van egy nagyobb napkitörés. Ezeket a vezetékeket 

ugyanis úgy védik a korrózió ellen, hogy a vezetéken áramot vezetnek keresztül. A 

védőáramot szolgáltató és ellenőrző berendezések azonban egy geomágneses vihar alatt 

túlterhelésnek lehetnek kitéve. Erre egy példa az Alaszkában található, 1300 km hosszú 

kőolajvezeték, amelyben 1978. augusztus 5-én 85 amper nagyságú indukált áramot mértek 

(Klein, 2000). 
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2. PLAZMA-ASZTROFIZIKA 

 

A plazmát szokták a negyedik halmazállapotnak is nevezni a szilárd, a folyékony és a 

gáznemű mellett. Plazmának nevezik a nagymértékben vagy akár teljesen ionizált gázt. A 

plazma állapot a leggyakoribb halmazállapot az Univerzumban. Ez annak köszönhető, hogy 

plazma az intersztelláris anyag, az interplanetáris anyag, sőt magukat a csillagokat is plazma 

alkotja. A csillagok által kibocsátott csillagszél illetve más anyagkilökődések is plazmát 

szállítanak. A plazmában található elektromos töltések viszont csak átlagosan semlegesítik 

egymást, ezért a plazma kölcsönhat az elektromágneses térrel. Mivel a Napból is 

folyamatosan áramlik plazma, ezért fontos ismernünk a naprendszer plazmafizikáját, ugyanis 

a kiáramló plazma keresztülhalad a bolygóközi téren. Bolygókkal való találkozáskor összetett 

kölcsönhatásokat kelt és befolyásolja a naprendszeren kívülről érkező részecskeáramokat is. 

 

2.1 MAGNETOHIDRODINAMIKA 

 

A plazmák leírása kétfajta megközelítésben lehetséges. A nagyon ritka, gyakorlatilag 

ütközésmentes plazma vizsgálatánál a részecske-közelítést használjuk, azonban az ionok és az 

elektronok együttes viselkedésének vizsgálatakor a folyadékközelítést használjuk, ennek az 

elméleti leírása pedig a magnetohidrodinamika (MHD). 

A plazmát a semleges gázoktól az különbözteti meg, hogy kollektív tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy egyes töltött részecskék viselkedésére a környezetükben 

lévő töltött részecskék reagálnak. A kollektív tulajdonságok azonban csak egy bizonyos 

méreten felül jelentkeznek, ezen belül viszont a hőmozgás dominál. Ezt az xD karakterisztikus 

méretet nevezik Debye-hossznak: 
2

2
e

D
n

kT
x


 , ahol n az elektronsűrűség, e az elektrontöltés, 

a vákuum dielektromos állandója. Tehát ha a plazma karakterisztikus mérete nagyobb a 

Debye-hossznál, akkor a plazma kollektív tulajdonságokkal fog rendelkezni.  

A plazmák mozgásegyenlete a következő: gpBjpvv
dt

v

dt

vd 














 )( , 

ahol j


 az áramerősség, B


 a mágneses indukció, az ezekből alkotott vektori szorzat pedig a 

Lorentz erő, ami összekapcsolja a gázdinamikát a mágneses jelenségekkel. 
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A plazmákra is érvényes a kontinuitási egyenlet: 0)( 



vdiv

t





, 

az ideális gázok állapotegyenlete: RTp 2 , 

és a Maxwell egyenletek: 

a Maxwell 1 (Oersted-egyenlet):  
t

E

c
jB









2

1
 , 

a Maxwell 2 (Forrásmentsség):  0B


, 

a Maxwell 3 (Poisson-egyenlet):  *1



E


, 

és a Maxwell 4 (Faraday-egyenlet):  E
t

B 






. 

Az általánosított Ohm-törvényt is felírhatjuk plazmákra: BvEj





1
, 

ahol σ a vezetőképesség, a jobboldal második tagja pedig a Lorentz-erőnek megfelelő tag. 

A mágneses erővonalak mentén transzverzális Alfvén-hullámok terjednek Alfvén-

sebességgel: 


2
B

v
A


 

Az Oersted- és Faraday-egyenletek, valamint az Ohm-törvény felhasználásával írható fel 

az indukcióegyenlet: 

  BBv
t

B 


2





 , 

ahol az η mágneses diffuzivitás értéke η=1/σµ, ahol µ a vákuum mágneses permeabilitása. Az 

η dönti el, hogy a mágneses tér hogyan változik időben. Kis η, azaz nagy vezetőképesség 

esetén a jobboldal első tagja dominál, ekkor a sebességtér szabja meg a folyamatot, ekkor 

érvényes az Alfvén-féle befagyási tétel. A befagyási tétel szerint a nagy vezetőképességű 

plazma mozgása során magával viszi a mágneses teret. Azonban ha a mágneses diffuzivitás 

nagy, akkor a mágneses tér időbeli változásának meghatározója a B


  inhomogenitás, amely 

szétdiffundál (Ludmány). 
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2.2 REKONNEKCIÓK 

 

A rekonnekciók során a mágneses erővonalak átkötődései mennek végbe. Egy ilyen 

átkötődés azonban topológiasértést jelent, tehát azt várhatnánk, hogy olyan nagy 

vezetőképességű plazmák esetében, mint például a napkorona, ilyesmi nem történhetne meg. 

Mivel nagy vezetőképességű plazmák esetén érvényes a befagyás tétele, ami azt jelenti, hogy 

jelentősebb erővonal-átrendeződés csak jelentősebb anyagmozgással járhat, márpedig a 

rekonnekciók esetén egyszerűen az ellentétes irányítottságú erővonalak záródnak rövidre. A 

részletesebb vizsgálathoz, a mágneses tér időbeli változását leíró indukcióegyenletet kell 

tanulmányozni. Két határesetet kell vizsgálnunk az egyenlet diszkussziójánál. Az egyik 

amikor a vezetőképesség nagy, ekkor a jobboldal második tagja jelentéktelen, és a mágneses 

indukció időbeli változását a jobboldal domináns, első tagja határozza meg, vagyis 

tulajdonképpen a sebességtér. A másik határeset az, amikor a vezetőképesség nagyon kicsi, 

azaz a mágneses diffuzivitás igen nagy, ekkor ugyanis a jobboldal második tagja válik 

dominánssá. Ez azt jelenti, hogy a tér időbeli változását a tér inhomogenitását leíró B


2
  tag 

fogja megszabni, tehát az inhomogenitások fokozatosan eltűnnek, vagyis a tér szétdiffundál. 

Ebben az esetben tehát a tér topológiája megváltozik. Tehát, hogy nagy vezetőképesség esetén 

megváltozhasson a topológia, úgy lehetséges, hogy a mágneses diffuzivitás kicsiny voltát 

ellensúlyozza a nagy inhomogenitás. Ennek speciális esete pedig egy olyan elrendezés, 

melyben két ellentétes irányú mágneses tér van kis térrészben összepréselve. A két teret 

elválasztó felületet áramrétegnek nevezzük. Ha egy olyan áramréteg áll elő, melyre merőleges 

síkban nagyon meredek gradiens van, akkor az kikényszerítheti az áramréteg szélei közelében 

az erővonalak átkötődését (Ludmány). 

 

2.2.1 SWEET-PARKER MODELL 

 

A Sweet-Parker modell az első olyan modell volt, amely arra a kérdésre kereste a választ, 

hogy az áramréteget két oldalról összenyomó mozgás milyen feltételekkel képes stacionárius 

rövidrezáródási folyamatot előidézni. Vizsgáljunk egy a 3. Ábrán látható áramréteget (Major, 

2002), azaz egy L hosszúságú és l vastagságú áramréteget, amelynek a két oldala vbe 

sebességgel nyomódik össze és ennek hatására vki sebességgel távoznak az átkötődött 

erővonalak. 
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3. Ábra: Áramréteg keresztmetszete erővonal-átkötődéssel 

 

Kiindulásként két egyenletet használunk, az egyik a kontinuitási egyenlet: lvLv
kibe

 , a 

másik az energiamérleg, azaz a kiáramló plazma mozgási energiáját a tér mágneses 

energiájából nyeri: 



22
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2
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v

ki
 .  

Mivel stacionaritást feltételezünk, ezért az indukcióegyenletben a baloldal zérus, ezt a konkrét 

helyzetre alkalmazva: 
2

l

B

l

Bv
be

 , vagyis 
be

v
l


 . 

A kiáramlás sebessége 
Aki

v
B

v 


2

, ami megegyezik az Alfvén-sebességgel. Ha a 

kontinuitási egyenletbe behelyettesítjük az előző egyenleteket, akkor 
Lv

v

L

lv
v

be

aki

be


 , 

átalakítva: 



L
v

v
v

A

A

be

2

2
 . 

A jobboldal nevezője a mágneses Reynolds-szám, ami a plazmák jellemzésére használatos 

dimenziótlan paraméter, ami v karakterisztikus sebességű és L karakterisztikus méretű plazma 

esetén: 


vL
R

M
 . Ha RM nagy, akkor a befagyás, ha pedig kicsi akkor a diffúzió a domináns. 

Ezzel a beáramlás sebessége így is felírható: 

M

A

be

R

v
v  .  
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A mágneses Reynolds-szám értéke a koronában igen nagy, mindenütt nagyobb, mint 10, tehát 

a beáramlás sebessége a kiáramlásénak csupán töredéke. A Sweet-Parker modell konklúziója, 

tehát hogy a tekintett topológiájú mágneses térben stacionárius rekonnekciós folyamat nem 

mehet végbe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy maga a rekonnekció nem történhet meg, csak 

azt, hogy az esemény a Sweet-Parker megfontolások alapján nagyon rövid ideig tarthatna. A 

folyamat azonban fontos előfeltétele, hogy az ellentétes irányú mágneses tereket valamilyen 

külső hatás erősen összenyomja. A napkoronában ennek lehetőségét a napfoltok 

sajátmozgásai teremthetik meg, erre több megfigyelés is utal (Major, 2002). 

 

 

2.2.2 PETCHEK-MECHANIZMUS 

 

Petchek azonban felvetette, hogy a flerekben felszabaduló energiát mégiscsak 

rekonnekciós folyamat idézheti elő. Ehhez pedig azt kell feltételezni, hogy az áramréteget 

valamilyen hatás igen kis térrészre zsugorítja és ez a körülmény hatékonyan kényszerítheti az 

átkötődésre. Petchek arra a következtetésre jutott, hogy a beáramlás sebességére elegendő 

M

A

be
R

v
v

log


. 

Ez viszont azt jelenti, hogy bizonyos feltételek esetén a be- és kiáramlás sebessége 

összemérhető, tehát a folyamat stacionárius lehet (Ludmány). 
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3. A PROGRAM 

 

A program készítésénél azt a feltevést vettem alapul, hogy ha két ellentétes polaritású 

napfolt egyre közelebb kerül egymáshoz és/vagy a mágneses fluxusuk nagymértékben eltér, 

akkor átkötődés és ezzel együtt fler jöhet létre. (4. Ábra) Ha a mágneses hurkok tetején 

kötődik az erővonal, akkor egy napkitörést hozhat létre, azonban ha a hurok alja kötődik, 

akkor fehér flert hoz létre, ugyanis ilyenkor a kidobódó anyag a fotoszférába csapódik és 

felfűtve azt az optikai tartományban is jól láthatóvá válik (Ludmány). 

A fluxusok és a távolságok változásának mértékét a mágneses gradiens határozza meg. A 

mágneses gradiens a két folt mágneses fluxusának különbségének abszolút értéke, osztva a 

két folt távolságával. Ha megnő a mágneses fluxus különbség a két folt között és/vagy 

közelednek egymáshoz akkor a mágneses gradiens megnő, ez pedig jelezhet számunkra, egy 

esetleges fler kitörést. 

Az általam készített program három fő részből áll. Először is az adatbázisból ki kellett 

válogatni a számomra hasznos adatokat, majd azokat formázni és végül a lényegi rész, a 

számolás és az ábrázolás. 

 

 

4. Ábra: A mágneses erővonal hurkok 
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3.1 ADATGYŰJTÉS 

 

Az első lépés az adatgyűjtés. Ennek alapja a Debrecenben készülő Debrecen Sunsplot 

Data (SDD). Ez az adatbázis nagyon összetett. A katalógus a Solar and Heliospheric 

Observatory Michelson Doppler Imager (SOHO/MDI) műszerének mérései alapján készül. A 

SOHO űrszondát a NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) közösen bocsátották fel 1995 

decemberében és 1996 februárjától a Föld-Nap kettős rendszer első Lagrange egyensúlyi 

pontjából figyeli Napunkat. A SOHO egyik legfontosabb műszere az MDI, amely radiális 

sebességet és mágneses teret mér. Ezeket a megfigyelési adatokat a Debreceni Napfizikai 

Obszervatóriumban arra használják, hogy egy óriási napfolt katalógust állítsanak elő. 

 

h 2010 06 16 14 23 31 SOHO    0 5 0 5 2455364.09966   0.00   1.14 

g 2010 06 16 14 23 31 11082   0 5 0 5 28.11 304.87 -49.59  55.6 0.815 78.0 10.2 

s 2010 06 16 14 23 31 11082 1 0 2 0 2 29.60 303.95 -50.51  54.2 0.828 477.0 442.2 

s 2010 06 16 14 23 31 11082 2 0 3 0 3 27.12 305.48 -48.98  56.5 0.807 -321.0 -238.1 

5. Ábra: Az SDD katalógus egy darabja 

 

A katalógusban három különféle sor található, ezekre példa az 5. Ábra. Az első a kép 

készítésének adatait tartalmazzák. Ezek a sorok „h”-val (hour) kezdődődnek és a megfigyelés 

idejét hagyományos (év, hónap, nap, óra, perc másodperc) és Julián-dátumban is mutatja. 

Tartalmazza továbbá az északi sark pozíciójának szögét a képen, valamint a napkorong 

középpontjának a heliografikus szélességét. A következő sorok a foltcsoportok (group) adatait 

tartalmazzák és „g”-vel kezdődnek. Ezekben a sorban szintén fel vannak tüntetve a 

hagyományos dátum másodperc pontosan, aztán a csoport NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) száma, a foltcsoport heliografikus szélesség és hosszúság 

koordinátái, egyéb a pozíció meghatározásra alkalmas adatok valamint a foltcsoportban 

található foltok umbráinak és penumráinak mágneses fluxusainak összege. Végül az egyedi 

foltok (splot) adatai tartalmazó „s”-el kezdődő sorok következnek. Ezekben a sorokban szinte 

ugyanazok az adatok vannak feltüntetve, mint a csoport adatai csak itt egy foltra lebontva, 

valamint ezek a sorok tartalmazzák, a napfolt számát a csoporton belül. 

Nekem a programhoz az egyedi napfoltokra vonatkozó egyes adatokra volt szükségem, 

tehát az adatgyűjtés lényege az volt, hogy minden olyan sort, amelyek az egyéni foltokra 

vonatkozott és ismert a mágneses fluxusa azt megtartom az adatbázisból. A tulajdonságaiból 

is csak a megfigyelés időpontját, a foltcsoport számát, amelyben a folt elhelyezkedik, a 

napfolt számát a csoportban, a folt heliografikus szélesség (B) és hosszúság (L) koordinátáját 

és az umbrában mért fluxust hagytam meg. Az így gyűjtött adatokat egy új fájlba mentettem. 
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3.2 A DÁTUM ÁTALAKÍTÁSA 

 

A következő lépés az volt, hogy az adatbázisban szereplő dátumot, ami világidőben év, 

hónap, nap, óra, perc, másodperc alakban van megadva Julián-dátumra alakítottam. A Julián-

dátum időszámításunk előtt 4713. január 1. Greenwichi idő szerint 12 órától eltelt napok 

száma. Ezt a fajta rendszert 1582-ban Joseph Scaliger francia történész vezette be, és főleg a 

csillagászatban használják. 

Erre az átalakításra azért volt szükség, mert így könnyebb összehasonlítani két időpontot, 

mint ha meg kellene vizsgálni egyesével a dátum hat paraméterét. Természetesen lehetséges, 

de könnyebbnek éreztem írni egy programot, amely átkonvertálja az időpontot, és csak egy 

paramétert kell használni a vizsgálatnál. Természetesen ebben a részben is egy újabb adatfájl 

keletkezik, amelyben immáron a Júlián-dátum, a NOAA szám, a folt száma a csoporton belül, 

a heligrafikus szélesség és hosszúság és az umbrában mért fluxus szerepel. 

 

3.3 SZÁMOLÁS ÉS ÁBRÁZOLÁS 

 

A program ebben a részben számolja ki a mágneses gradienst és az ehhez szükséges 

távolságokat. Az SDD katalógusban a koordináták heliografikus szélességekben és 

hosszúságokban vannak megadva. Ilyen esetben gömbi koordinátarendszerben kell 

kiszámolni a két pont közötti távolságot. Ezt a gömbi háromszögekre vonatkozó különböző 

tételek segítségével könnyen meg lehet tenni.  

 

 

6. Ábra: A gömbi koordináták 
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Mivel egy hosszúsági és egy szélességi kör derékszöget zár be egymással, ezért B2 és L1 

találkozásánál derékszög van, lásd az 6. Ábrán. Mivel ismert egy derékszögű háromszög két 

oldala és egyik szöge, így a harmadik oldal cosinus-tétellel számolható. A cosinus-tételt a 

következő alakban írhatjuk gömbi koordinátákkal: LBl  coscoscos . A távolság így 

fokban van kifejezve, így még meg kell szorozni a Nap felszínén 1
o
-nak megfelelő 

távolsággal, azaz 12147 km-rel, amely a kerületből könnyen számolható, és így megkaphatjuk 

a két napfolt közötti távolságot km-ben kifejezve. 

Ha a távolságok ismertek, akkor a mágneses gradiens már könnyen számolható. Az 

umbrában mért fluxusokat kivontam egymásból és ennek a különbségnek vettem az abszolút 

értékét, majd ezt elosztottam a két folt közötti távolsággal. 

Ez a rész szintén egy új adatfájlt készít, ez lesz a végső, eredmény fájl, amelybe a program 

beleírja a Julián-dátumokat, a meghatározott távolságokat, a mágneses gradienseket és azt, 

hogy a gradiens az előzőhöz képest növekedett vagy csökkent-e. 

A programba a legvégén be van ágyazva egy gnuplot parancs, amely az eredmény fájlból 

vett adatok alapján ábrázolja az idő függvényében a gradiens változását. Így esetlegesen 

könnyebben láthatjuk, ha megugrik a gradiens. Az ábrázolásnál a Julián-dátumból levontam 

2450084 napot, amely 1996. január 1-je délnek felel meg, így az ábrázolásnál nem folyjanak 

össze a számok és átláthatóbb a grafikon. Azért 1996. január 1-jét választottam, mivel a 

SOHO 1996 februárjától üzemel, tehát az SDD-ben nem lehetnek ettől korábbi időpontok. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

Egyelőre ez a program csak nagyon speciális esetben használható, azaz amikor a 

foltcsoportot csak két ellentétes polaritású folt alkotja. Sajnos ilyen foltcsoportot viszont 

ritkán keletkezik. A program teszteléséhez szükségem volt egy adatfájlra. Ezt a bemenő fájlt 

úgy hoztam létre, hogy formailag ugyanúgy nézzen ki, mint az SDD. Tehát ha vennénk egy 

olyan napfolt párost, amelyet 2008 elején figyeltek meg, és elég sokáig kísérték figyelemmel, 

akkor a 7. Ábrán szereplő eredményt kapnánk. 

 

 

7. Ábra: A generált adatokon futtatott program eredménye 

 

Ebből az ábrából látszik, hogy ha ez egy valós mérés lett volna, akkor valószínűsíthetően 

több flert is észlelhettünk volna a foltcsoport felett. Természetesen az is lehet, hogy egy sem 

jött volna létre. 
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A 10949-es NOAA számot viselő foltcsoportban egymás után nem sokkal két kisebb flert 

is észlelt a Hinode melyeknek az adatai megtalálhatóak a Hinode eis Flare Catalogue-ban. A 

8. Ábrán látható grafikon ábrázolja az első fler előtt készült adatokon a futási eredményt. A 

foltcsoportban az elsőnek észlelt fler 2007. március 28-án 19 óra 25 perckor detektálták. Ez 

egy elég gyenge B1.0 erősségű fler volt, viszont a foltok ebben az esetben relatíve könnyen 

tanulmányozhatóak voltak, mert eleinte csak két ellentétes polaritású folt volt a csoportban, 

majd kis idő elteltével három, később négy folt alkotta a csoportot. A foltcsoportról a fler 

előtti utolsó detektálás 19 óra 11 perckor történt. 

Az adatfájlt úgy tagoltam, hogy végig, mind az öt megfigyelési pontban csak két-két 

ellentétes polaritású folt legyen. Így keletkezett nyolc bemenő fájl. Ezeket egyesével 

kirajzoltattam, és a 8. Ábrán látható az, amelyiknek az utolsó mérési pontban a legmagasabb a 

mágneses gradiense. 

 

8. Ábra: A 10949-es NOAA számú foltcsoport első flerje előtti futási eredmény 

  



24 

A 9. Ábrán a 10949-es NOAA számú foltcsoport második napkitörése előtt mért adatokon 

lefuttatott eredménye látszik. Az előbbi után pár napra március 31-én 1 óra 28 perckor egy 

B2.2-es fler tűnt fel a Hinode látómezején. A foltcsoport ekkor is elég kicsi volt, ezért lehetett 

a foltokat kettesével csoportosítani. Az így létrehozott adatfájlokon futattam a programot  és a 

9. Ábra mutatja azt az eredményt, amelyiknél az utólsó mért pontban a legmagasabb a 

mágneses gradiens. Erre sem lehet rámondani, hogy tökéletes, ugyanis az utolsó megfigyelés 

több mint egy órával a fler megjelenése előtt készült. 

 

 

9. Ábra: A 10949-es NOAA számú foltcsoport második flerje előtti futási eredmény 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Jelenleg tehát ezzel a programmal csak egy speciális esetet lehet vizsgálni, mégpedig az 

olyanfajta eseményeket, ahol csak két ellentétes polaritású napfolt helyezkedik el egy 

foltcsoportban és ezeket többször észleltük. Természetesen biztosra akkor sem tudunk 

mondani semmit, mert pontosan nem lehet tudni egyelőre, hogy milyen mágneses gradiens 

értéknél alakul ki fler, csak azt lehet mondani, hogy a mágneses gradiens növekszik vagy 

csökken, azaz lehet e belőle előre láthatólag fler, vagy sem. 

A valóságban azonban nagyon ritkán fordul elő ilyen kicsi foltcsoport. Általában nagyon 

összetett, akár több 10 napfoltból álló foltcsoportok keletkeznek. Ezeknek a vizsgálata viszont 

nem egyszerű. A foltok számozása is változik, mivel új foltok keletkeznek, nagyobbak 

tagolódnak szét, illetve régiek tűnek el, így azonban egy bizonyos folt követése is nagyon 

nehéz. 

A továbbiakban viszont érdemes lenne foglalkozni azzal, hogy mi történik akkor, ha több 

folt van, és azok között vannak pozitív és negatív mágneses fluxusúak is. Az persze biztosan 

látszik a SDD adatbázist és a Hinode katalógusát böngészgetve, hogy egy összetett, sok 

foltból álló foltcsoport felett lényegesen több fler jön létre, mint egy olyan csoport felett, ami 

csak pár foltból áll.  
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IRODALOMJEGYZÉK 

 

Cserepes László-Petrovay Kristóf: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 2002 

 

Kerékgyártó Zita: Szoláris eruptív jelenségek jellemzői a bolygóközi térben, 

 Szakdolgozat 2002 

 

Klein Tamás: A Nap és a naptevékenység földi hatása, Szakdolgozat 2000 

 

Ludmány András: Plazma-aztrofizika egyetemi jegyzet 

 

Major Balázs: Fler vizsgálata a H-alfa vonalban, Diplomamunka 2002 

 

Petrovay Kristóf: Napfizika egyetemi jegyzet, 2009 

 

Pertovay Kristóf: Csillagászati Évkönyv 2005, 147-152. oldal 

 

 

Adatbázisok: 

 

Debrecen Sunspot Data: http://fenyi.sci.klte.hu/ 

 

Hinode EIS Flare Catalogue: http://msslxr.mssl.ucl.ac.uk:8080/SolarB/eisflarecat.jsp 

 

  

http://fenyi.sci.klte.hu/
http://msslxr.mssl.ucl.ac.uk:8080/SolarB/eisflarecat.jsp
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FÜGGELÉK - A PROGRAM 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#define DMAX 10000 

 

 

 

int main (int argc, char *argv[]) 

{ 

 

int N; 

 

if(argc !=2) {printf ("program datafile\n"); exit(1);} 

 

 N = dataextraction (argv[1]); 

 

 jd (); 

 

 comput (); 

 

 gnuplot (); 

 

} 

 

 

 

int dataextraction (char *fname) 

{ 

 

int year, month, day, hour, minute, second, group_no, spot_no, 

projected_u, projected_up, corrected_u, corrected_up; 

float B, L, LCM, P, distance, b_umbra, b_penumbra; 

char code; 

 

 

FILE *in = fopen(fname,"r"); 

FILE *out = fopen("spotdata.doc","w"); 

 

  

 while (fscanf (in, "%s %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d 

%f %f %f %f %f %f %f", &code, &year, &month, &day, &hour, 

&minute, &second, &group_no, &spot_no, &projected_u, 

&projected_up, &corrected_u, &corrected_up, &B, &L, &LCM, &P, 

&distance, &b_umbra, &b_penumbra) != EOF) 
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 {  

  if (code == 's' && b_umbra != 999999) 

  { 

  

  fprintf(out, "%d %d %d %d %d %d %d %d %f %f %f \n", 

year, month, day, hour, minute, second, group_no, spot_no, B, 

L, b_umbra); 

  

  } 

 

 } 

 

fclose(in); 

fclose(out); 

return 0; 

 

} 

 

 

 

int jd () 

{ 

 

int i, j, k , l, m, n; 

float year[DMAX], month[DMAX], day[DMAX], hour[DMAX], 

minute[DMAX], second[DMAX]; 

int group_no[DMAX], spot_no[DMAX]; 

float B[DMAX], L[DMAX], b_penumbra[DMAX], b_umbra[DMAX]; 

long Resz1[DMAX], Resz2[DMAX], Resz3[DMAX]; 

float Resz4[DMAX], Resz5[DMAX], Resz6[DMAX]; 

double jd[DMAX], jd1[DMAX], jd2[DMAX]; 

 

 

FILE *in = fopen("spotdata.doc","r"); 

FILE *out = fopen("spotjd.doc","w"); 

 

   

 i=1; 

 while (fscanf (in, "%f %f %f %f %f %f %d %d %f %f %f", 

&year[i], &month[i], &day[i], &hour[i], &minute[i], 

&second[i], &group_no[i], &spot_no[i], &B[i], &L[i], 

&b_umbra[i]) != EOF) 

 

 

 { 

 i++; 

 if(i==DMAX) return i; 

 } 
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  for(k=0; k<1000; k++) 

  { 

   j=0; m=0; n=0; i=0; 

   j++; m++; n++; i++;   

 

   if (year[k] !=0 ) 

   { 

   Resz1[j] = ((2.0 - year[k] / 100.0) + (year[k] / 

    400.0)); 

   Resz2[j] = (365.25 * year[k]); 

   Resz3[j] = (30.6001 * (month[k] + 1.0)); 

   Resz4[j] = (hour[k] / 24.0); 

   Resz5[j] = (minute[k] / 1440.0); 

   Resz6[j] = (second[k] / 86400.0); 

    

   jd2[m] = Resz4[j] + Resz5[j] + Resz6[j]; 

   jd1[m] = Resz1[j] + Resz2[j] + Resz3[j] + day[k] 

    + 1720996.5; 

   jd[n] = jd1[m] + jd2[m]; 

   group_no[n] = group_no[k]; 

   spot_no[n] = spot_no[k]; 

   B[n] = B[k]; 

   L[n] = L[k]; 

   b_umbra[n] = b_umbra[k]; 

 

   fprintf ( out, "%lf %d %d %f %f %f \n", jd[n], 

    group_no[n], spot_no[n], B[n], L[n],  

    b_umbra[n]); 

 

   } 

 

  } 

 

fclose(in); 

fclose(out); 

return i; 

} 

 

 

 

 

 

int comput() 

{ 

 

int N, i; 

float B[DMAX], L[DMAX], b_umbra[DMAX]; 

double jd[DMAX], l[DMAX], grad[DMAX]; 

int group_no[DMAX], spot_no[DMAX]; 

int j=0, m=0, n; 

double fok=12147; 
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FILE *in = fopen("spotjd.doc","r"); 

FILE *out = fopen("results.doc","w"); 

  

 

 i=1; 

 while (fscanf(in,"%lf %d %d %f %f %f \n", &jd[i], 

 &group_no[i], &spot_no[i], &B[i], &L[i], &b_umbra[i]) 

 !=EOF) 

  

 

{ 

 i++; 

 if(i==DMAX) return i; 

 }    

  

  for (n=0; n<DMAX; n++) 

  { 

   if (jd[n] == jd[n+1] && jd[n] != 0) 

   { 

 

    m++;j++; 

 

    l[j] = (acos (cos (B[n] - B[n+1]) *  

     cos(L[n] - L[n + 1]))) * fok; 

    

 

grad[m] = (fabs (b_umbra[n] - b_umbra[n + 

 1])) / l[j]; 

   

 

    if (grad[m] < grad[m-1])  

    { 

    fprintf(out, "%lf %lf %lf Gradiens  

     csökken!\n", jd[n], l[j], grad[m]); 

    } 

 

    if (grad[m] > grad[m-1])  

    { 

    fprintf(out, "%lf %lf %lf Gradiens  

     növekszik!\n", jd[n], l[j], grad[m]); 

    } 

    

   } 

   

  } 

 

 fclose(in); 

 fclose(out); 

 return i; 

} 
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int gnuplot () 

{ 

FILE *pipe = popen("gnuplot -persist","w"); 

fprintf(pipe, "set data style lines\n"); 

fprintf(pipe, "unset key\n"); 

fprintf(pipe, "set yrange [0.0:0.2] \n"); 

fprintf(pipe, "set ylabel 'Gradiens' \n"); 

fprintf(pipe, "set title 'A gradiens idobeli valtozasa'\n"); 

fprintf(pipe, "set xlabel 'JD-2450084 (1996.01.01.)' \n"); 

fprintf(pipe, "plot 'results.doc' u ($1-2450084):($3) lt7\n"); 

close(pipe);  

} 


