Przewodnik ten zawiera opis zestawu ¢wi ze« przygotowany h
dla projektu Sun for all organizowanego przez Ciên ia Viva (2005
117/18). Celem projektu jest promo ja w±ród u zniów nauki, a w
sz zególno± i astronomii. Prezentowane ¢wi zenia oparte s¡ o zdj ia Sªo« a (spektroheliogramy), zgromadzone przez Obserwatorium Astronomi zne Uniwersytetu Coimbra. Spektroheliogramy
wykonywano od 1926 roku i zgromadzono ju» 30000 zdj¢. Taki
zbiór obserwa ji Sªo« a ma wielkie zna zenie naukowe. Za po±redni twem strony internetowej dostpny h jest obe nie okoªo 15000
spektroheliogramów wykonany h od 2002 do 2004 roku.

Stu-

den i z Portugalii i inny h krajów maj¡ równie» dostp do zbioru
¢wi ze«, które wykorzystuj¡ zgromadzone spektroheliogramy przybli»aj¡ metody badaw ze astronomii.
Ten przewodnik zostaª przygotowany przez zespóª projektu Sun for All.
Pragniemy równie» podzikowa¢ nastpuj¡ ym osobom: Dr. Adriana Gar ia,
Dr. Arnaldo Andrade, Dr. Carlos Rodrigues, Dr. Ivan Dorotovi i Dr.
Paulo San hes za wspóªpra  przy edy ji tego opra owania oraz za pomo ne
komentarze i uwagi.
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Sªo« e jest najbli»sz¡ Ziemi gwiazd¡.

Od samego po z¡tku

formowania si naszej planety miaªo ono na ni¡ du»y wpªyw. Zale»no±¢ ta nie wynika jedynie z ro znego ru hu obiegowego Ziemi
wokóª Sªo« a, le z jest ona bardziej skomplikowana. Sªo« e jest
gªównym ¹ródªem ±wiatªa i

iepªa na Ziemi, podtrzymuje ono ist-

niej¡ e na niej »y ie. Zjawiska pojawiaj¡ e si wewn¡trz Sªo« a
lub na jego wido znej powierz hni wywieraj¡ wpªyw na powierz hni Ziemi.

Nie jest ªatwo zrozumie¢ lub zmierzy¢ ten wpªyw i

ustali¢ skomplikowany i¡g przy zynowo skutkowy obserwowany h
zjawisk. Udaªo si jednak odkry¢ pewne rela je midzy Sªo« em
i Ziemi¡. Na Rysunku 1 zestawiono dwa wykresy:

zerwona linia

reprezentuje zmiany temperatury na powierz hni Ziemi od 1855
do 2000 roku; niebieska linia reprezentuje zmiany promieniowania
Sªo« a w tym samym przedziale

zasu.

Na Rysunku 1 wida¢, »e obie krzywe przebiegaj¡ podobnie a»
do 1980 roku, gdzie wykresy za zynaj¡ si roz hodzi¢.

Ró»ni 

w przebiegu wykresów po 1980 roku, a dokªadniej anormalny
wzrost temperatury na Ziemi, mo»na wyja±ni¢ poprzez zjawisko
tak zwanego efektu

ieplarnianego, maj¡ ego du»e zna znie dla

2

Rysunek 1: Zmiany promieniowania Sªo« a i temperatury powierz hniowej Ziemi
w lata h od 1855 do 2000 roku (¹ródªo).

przyszªo± i naszej planety. Promieniowanie Sªo« a jest jednym z
mierzalny h wpªywów Sªo« a na Ziemi.

W sz zególno± i ilo±¢

promieniowania do ieraj¡ ego na Ziemi zmienia si w zale»no± i
od tego

o dzieje si w sªone znej atmosferze. Istnieje kilka zjawisk,

taki h jak plamy sªone zne

zy protuberan je, które powstaj¡ w

atmosferze Sªo« a (patrz Rysunek 2).
Na Rysunku 3 porównane zostaªy dwa wykresy: linia

i¡gªa

reprezentuje ±redni¡ zmian temperatury na powierz hni Ziemi
od 1856 do 2000 roku; przerywana linia reprezentuje ilo±¢ obserwowany h plam sªone zny h w tym samym przedziale

zasu.

Tak jak w przypadku porównania zmian temperatury na Ziemi z
promieniowaniem sªone znym wida¢, »e do roku 1980 obie krzywe
przebiegaj¡ podobnie, po

zym i h przebieg jest ju» ró»ny.

Jednak oddziaªywanie Sªo« a na Ziemi mo»na dostrze równie»
w inny h dziedzina h, nie tylko ty h zwi¡zany h z klimatem. Bardzo energety zne zjawiska rozbªysków sªone zny h potra¡ oddzi-
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Rysunek 2: Po lewej stronie wida¢ protuberan j w porównaniu z rozmiarami
Ziemi. Po prawej stronie wida¢ iemne obszary na powierz hni Sªo« a tak zwane
plamy sªone zne (¹ródªo: SOHO, ESA and the Astronomi al Observatory of the
University of Coimbra).

aªywa¢ na nasze odzienne »y ie. 30 pa¹dziernika 2003 roku burza
solarna uszkodziªa system energety zny w Amery e Póªno nej,
powoduj¡
ta h.

9 godzinny brak pr¡du w wielu kanadyjski h mias-

Na stronie internetowej  Spa e Weather mo»na znale¹¢

list burz solarny h, które miaªy miejs e w okresie od 1859 do
2003 roku, wiele z ni h spowodowaªo zna zne szkody materialne.
Dlatego badanie Sªo« a,

iekawe samo w sobie, stanowi istotne

narzdzie dla zrozumienia pro esów za hodz¡ y h na powierz hni
naszej planety. W sz zególno± i istotne s¡ badania Sªo« a poprzez
analiz jego aktywno± i, które stanowi¡ podstawowy temat dziaªa« zaproponowany h w niniejszym projek ie.

Wikszo±¢ ty h

dziaªa« skon entrowany h jest na badaniu plam sªone zny h. W
nastpnym rozdziale wiele miejs a po±wi ono wªa±nie tej problematy e. Inne przejawy aktywno± i sªone znej takie jak protu-
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beran je i wªókna tak»e bd¡ tematem zaproponowany h tu dziaªa«.

Rysunek 3: Porównanie zmian ±redniej temperatury na Ziemi i li zby plam
sªone zny h w lata h 1856  2000. (¹ródªo nieznane)
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Niektórzy history y twierdz¡, »e to Anaksagoras, w 467 p.n.e,
jako pierwszy doniósª o obserwa ji plam sªone zny h.

Jednak»e

pierwszy zidentykowany rysunek plamy sªone znej po hodzi z
roku 1128 i wykonany zostaª przez mni ha z klasztoru w Wor ester
(w Wielkiej Brytanii)  Rysunek 4.

Rysunek 4: History zny rysunek plamy sªone znej (¹ródªo)

Le z aby mó

regularnie i systematy znie zli za¢ plamy sªone zne,

6

konie zny byª teleskop. Rze zywi± ie, na po z¡tku XVII wieku,
wraz z odkry iem

ztere h najwikszy h satelitów Jowisza i faz

Wenus, rysunki plam sªone zny h stanowiªy

z±¢ obserwa ji doko-

nany h za pomo ¡ lunety przez Galileusza.

W 1844 Heinri h

S hwabe wysun¡ª hipotez o istnieniu yklu aktywno± i sªone znej,
li zba plam na Sªo« u powinna zmienia¢ si periody znie.

W

rze zywisto± i, wieloletnie zli zanie plam ujawniªo istnienie maksimów i minimów, regularnie rozªo»ony h z okresem wynosz¡ ym
okoªo 11 lat. Rysunek 5.

Rysunek 5: Zmiany li zby plam od 1700 do 1995 roku i 11 letni ykl sªone zny
(¹ródªo).
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Zrozumienie przy zyny tej periody zno± i lub

ho ia»by wy-

ja±nienie, w jaki sposób powstaj¡ plamy sªone zne, s¡ zna znie
mniej o zywiste ni» prosta detek ja i zli zanie plam. Pamitajmy,
»e Sªo« e jest

iaªem prawie sfery znym, zbudowanym zasadni zo

z gazu i plazmy. Jego atmosfera skªada si z trze h warstw: fotosfery,

hromosfery i korony. Rysunek 6 ilustruje rozmiesz zenie

posz zególny h warstw.

Rysunek 6: Diagram przedstawiaj¡ y wewntrzn¡ i zewntrzn¡ struktur Sªo« a:
fotosfer, hromosfer i koron (¹ródlo).

Fotosfera bywa uto»samiana z powierz hni¡ Sªo« a, jej temperatura wynosi okoªo 5770(1)

o

o

K (0

C = 273

o

K). Plamy sªone zne

powstaj¡ wªa±nie w tej warstwie. Ale w jaki sposób? Sªo« e posiada pole magnety zne, wynikaj¡ e ze zªo»enia radialny h ru hów
konwek yjny h w gór i w dóª, które wystpuj¡ w zewntrzny h
warstwa h, i rota ji Sªo« a.

Pole magnety zne generowane we

wntrzu Sªo« a, które zostaje przez konwek j uniesione ku po-
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wierz hni, tworzy plamy  Rysunek 7.

Rysunek 7: Pole magnety zne generowane we wntrzu Sªo« a (a), zostaje unoszone ku powierz hni (b), i linie pola magnety znego które przebijaj¡ powierz hni
fotosfery tworz¡ plamy ( ). Obejrzyj lm, aby lepiej zrozumie¢ to zjawisko: lm

Plamy sªone zne s¡

iemniejsze ni» ota zaj¡ a je fotosfera. Od-

o

zwier iedla to ró»ni  miedzy i h temperatur¡ (okoªo 4000

K)

o

i temperatur¡ ota zaj¡ ej je powierz hni (5770 K). Ponadto wewn¡trz plamy mo»na odró»ni¢ dwa obszary:

iemniejsze

entrum

( ie«) i ja±niejsza obwódka (póª ie«)  Rysunek 8.
Jak ju» wspomniano, analiza budowy plam stanowi bardzo
wa»ny aspekt bada« zjawisk wystpuj¡ y h na powierz hni Sªo« a.
Dlatego, proponowane s¡ tutaj dziaªania zwi¡zane s¡ z plamami
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Rysunek 8: Sz zegóªy budowy plamy sªone znej: ie« i póª ie« (¹ródªo)

sªone znymi i informa jami, który h dostar za i h analiza.

Fo-

tograe, które bdziemy opra owywa¢ otrzymane zostaªy metodami spektroskopowymi, innymi sªowy, poprzez analiz widma
sªone znego. Atomy niektóry h pierwiastków znajduj¡ e si w atmosferze sªone znej nie s¡ neutralne elektry znie.
»e wskutek panuj¡ ej tam wysokiej temperatury
zostaªa oderwana od ma ierzysty h atomów.

Ozna za to,

z±¢ elektronów

Zjawisko to znane

pod nazw¡ joniza ji, jest przy zyn¡ powstawania

iemniejszy h

linii w widmie sªone znym, które odpowiadaj¡ absorp ji promieniowania ±wietlnego przez dany pierwiastek

hemi zny pozbaw-

iony jednego lub wikszej li zby elektronów.

Rysunek 9 przed-

stawia widmo w okoli a h linii Hα.
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Rysunek 9: Widmo Sªo« a w pobli»u linii (Hα) wodoru: ostrzejsza linia przy
6563Å. (a) widmo i linie absorp yjne (¹ródªo); (b) zmiana nat»enia promieniowania w funk ji dªugo± i fali (¹ródªo).

Ponadto istnieje jesz ze jedna wa»na dla tej pra y linia widmowa, poniewa» dostar za ona informa ji o fotosferze i

hromos-

ferze: linia zjonizowanego wapnia (Ca II), obserwowana pomidzy
3900, a 4000 Å. W sz zególno± i linia K Ca II wystpuje przy
dªugo± i fali 3934 Å. Linia K3 odpowiada

entrum pasma Ca II,

a K1-v odpowiada skrzydªom, w tym przypadku mniejszej dªugo± i fali ni» linia K3  Rysunek 10.
Warto zazna zy¢, »e otrzymywanie jedno zesny h (lub prawie
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Rysunek 10: Widmo Sªo« a w okoli a h lini CaII K (¹ródªo)

jedno zesny h) obrazów ró»ny h linii widmowy h ma zna zenie
dla lepszego poznania atmosfery sªone znej. Rze zywi± ie kilkana± ie linii skªadaj¡ y h si na widmo sªone zne emitowany h jest
przez ró»ne warstwy sªone znej atmosfery, w który h panuj¡ ró»ne
temperatury  Rysunek 11.
Jak widzimy, linie Hα i K3 powstaj¡ w
gdy linia K1-v powstaje w fotosferze.

hromosferze, pod zas

A wi

plamy sªone zne

s¡ doskonale wido zne w linii K1-v, a protuberan je i wªókna
wido zne s¡ w linia h K3 i Hα  Rysunek 12 (a) i (b). Wªókno,
zsto towarzysz¡ e plamom sªone znym, jest protuberan j¡ obserwowan¡ w obszarze po hondni  ja±niejszym i (w prze iwie«stwie do plam) gortszym od s¡siedni h rejonów  Rysunek 12.
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Rysunek 11: Zmiany temperatury w atmosferze sªone znej (0 km odpowiada dnu
fotosfery) oraz miejs a gdzie powstaj¡ ró»ne linie widmowe: K3 i Hα powstaj¡
w hromosferze, pod zas gdy K1-v powstaje w fotosferze (¹ródªo: J. Vernazza,
E.Avrett and R.Loeser, Astrophys. J. Suppl, 45, 635  1981.)

Rysunek 12:

Protuberan je (strzaªki), wªókna (elipsy), po hodnie (okr¡g).
ródªo: Astronomi al Observatory of the University of Coimbra.
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1

Pod konie

pierwszej dekady XX wieku, Fran is o Miranda

da Costa Lobo (1864  1945), astronom i profesor Uniwersytetu
Coimbra (Rysunek 13) rozpo z¡ª starania o zainstalowanie w Uniwersyte ie instrumentu umo»liwiaj¡ ego otrzymywanie spektroskopowy h obrazów Sªo« a.

Historia budowy tego instrumentu

zostaªa opisana przez samego Costa Lobo w komunika ie Astronomy in Portugal at the present time wygªoszonym przez niego
jako mowa inaugura yjna na konferen ji Spanish Asso iation for
the progress of S ien es w roku 1926.

W ko« u XIX wieku

sªynny fran uski astronom Deslandres zainstalowaª spektroheliograf w Paris-Meudon Observatory.

Instrument ten umo»liwiaª

wykonywanie fotograi plam sªone zny h i protuberan ji.
Kilka podobny h urz¡dze« zostaªo zainstalowany h w ró»ny h
kraja h Europy i w Stana h Zjedno zony h. Obserwa je Sªo« a,
a zwªasz za jego warstw zewntrzny h byªy popularne w owy h
1 Tekst oparty na Notes about the History of Astronomy in Portugal, J. Fernandes,
November 2002 (¹ródªo)
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Rysunek 13: Fran is o da Costa Lobo (¹ródªo: Muzeum Obserwatorium Astronomi znego Uniwersytetu w Coimbra).

zasa h. Tak wi

Costa Lobo donosiª, »e w roku 1907, odwiedziª

kilka gªówny h europejski h obserwatoriów, zmierzaj¡

do zain-

stalowania spektroheliografu w obserwatorium astronomi znym w
Coimbra. Costa Lobo musiaª pokona¢ wiele trudno± i, ale zawsze
mógª li zy¢ na pomo

ze strony Deslandrea.

Deslandres zaofer-

owal elementy aparatury, a fran uski astronom, po hodzenia portugalskiego, d'Azambuja, pomógª w monta»u spektroheliografu.
W lip u w 1925 roku pod zas drugiego walnego zjazdu Midzynarodowej Unii Astronomi znej w Cambridge odnotowano, W Coimbra, (Portugalia), zainstalowano spektroheliograf. (1925, Transa tions IAU). Pierwszego sty znia 1926, Fran is o da Costa Lobo,
w asy± ie swego syna Gurmesindo, rozpo z¡ª

odzienne rejestro-

wanie spektroheliogramów, obrazów Sªo« a w linia h K1-v i K3 l.
W ten sposób rozpo z¡ª wieloletni¡ pra  obserwa yjn¡, z której
sprawozdania i wyniki za howaªy si do dnia dzisiejszego, stanow-
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i¡

enny zbiór spektroheliogramów. Przy zyniª si do tego

aªy

zespóª obserwatorów, którzy prowadzili obserwa je Sªo« a w dni
powszednie, weekendy i ±wita. Obe nie (od roku 1968) spektroheliograf jest zainstalowany w Astronomi al Observatory of the
University of Coimbra, w Santa Clara  Rysunek 14.

Rysunek 14: Budynek spektroheliografu, elostat i kopuªa (¹ródªo: Obserwatorium Astronomi zne Uniwersytetu w Coimbra).

Obok do howania wierno± i oryginalnym zasadom obserwa ji
i motywa jom, w

i¡gu lat dokonano wielu zmian i udoskonale«

spektroheliografu. Na przykªad, w lata h osiemdziesi¡ty h wprowadzono mo»liwo±¢ wykonywania obrazów Sªo« a w linii Hα,

o

pozwoliªo na wykonywanie spektroheliogramów w trze h ró»ny h
linia h widmowy h: K1-v, K3 i Hα  Rysunek 15.
2

W bie»¡ ym stule iu do otrzymywania yfrowy h obrazów Sªo« a ,
3

stosuje si kamery CCD , które

aªkowi ie zast¡piªy klisz fo-

2 Sz zegóªowe informa je dostpne s¡ w artykule: Eighteenth Anniversary of Solar
Physi s at Coimbra Mouradian & Gar ia, który ukazaª si w The Physi s of Chromospheri

Plasma, ASPCS, Vol. 368, 2007, Ed. Heinzel, Dorotovi

3 CCD  Charged Couple Devi e
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and Rutten, p.3.

Rysunek 15: Obrazy Sªo« a z dnia 10 grudnia 1999 wykonane w: a) linii wapnia
K1-v, b) linii wapnia K3 oraz ) w linii wodoru (Hα). (¹ródªo: Obserwatorium
Astronomi zne Uniwersytetu w Coimbra)

togra zn¡ w mar u 2007. W

i¡gu ostatni h dziesi iole i spek-

troheliogramy sªu»yªy pra y badaw zej.

W przedstawionym tu-

taj projek ie wykorzystamy tego rodzaju obserwa je Sªo« a do
¢wi ze« dydakty zny h przezna zony h dla u zniów szkóª gimnazjalny h i ±redni h.
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Proponowane ¢wi zenia oparte s¡ na wykorzystaniu przez u zniów
bazy dany h spektroheliogramów, udostpniony h na o jalnej
stronie internetowej Obserwatorium Astronomi znego Uniwersytetu
w Coimbra. Dostp do tej bazy jest bezpªatny i mo»na go uzyska¢
poprzez stron projektu  Sun for All lub poprzez stron Wydziaªu Matematyki w kilku kolejny h kroka h:
1 Wejd¹ na stron Wydziaªu Matematyki Uniwersytetu w Coimbra 

http://www.mat.u .pt/

2 Wybierz Observatório Astronómi o
3 Wybierz Observatório Astronómi o da Universidade de Coimbra
4 W górnym menu strony Obserwatorium znajduje si op ja
pod nazw¡ CENTRO DE DADOS. W tej op ji wybierz
Arquivo Obs. Solares
5 Po lewej stronie znajdziesz nastpuj¡ e menu (Rysunek 16):
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Rysunek 16: Menu przeszukiwania ar hiwum obserwatorium sªone znego.

To menu pozwoli Ci wybra¢ odpowiedni okres zasu od po z¡tkowego
dnia (De) miesi¡ a (MM) i roku (AAAA) do ko« owego dnia
(a) miesi¡ a (MM) i roku (AAAA). W tym menu mo»esz równie»
wybra¢ rodzaj linii Tipo de Ris a, który

i interesuje. Dostpne

s¡ tu trzy op je:

•

K1-v  je±li

h esz obserwowa¢ fotosfer;

•

K3 lub Halpha  je±li zamierzasz obserwowa¢

hromosfer.

Wybierz K1-v (aby obserwowa¢ fotosfer) albo Halpha b¡d¹
K3 (aby obserwowa¢

hromosfer). Po potwierdzeniu tej op ji,

spektroheliogramy z wybranego okresu

zasu pojawi¡ si po prawej

stronie (patrz Rysunek 17).
W

elu przyjrzenia si spektroheliogramowi z okre±lonego dnia

nale»y wybra¢ odpowiedni obraz.

Rysunek 18 pokazuje wynik

takiej pro edury dla wybranego przykªadowo spektroheliogramu
z dnia 30 sty znia 2001 roku.
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Rysunek 17: W tym przykªadzie otrzymano 17 obrazów wykonany h z u»y iem
ltru dla linii K1-V w sty zniu 2001.

Rysunek 18: Spektroheliogram z dnia 30 sty znia 2001 roku.

20

Zauwa»my, »e prezentowane obrazy s¡ negatywami.

Wszys-

tkie obrazy w bazie s¡ przedstawione w ten sposób poniewa»
pro es digitaliza ji opieraª si na oryginalny h negatywa h fotogra zny h.

Ten fakt nie ma »adnego wpªywu na realiza j

przedstawionego ¢wi zenia. Nie mniej jednak

i, którzy

h ieliby

u»y¢ pozytywów powinni jedynie dokona¢ programowego odwró enia kolorów.

Mo»na tego dokona¢ na przykªad za pomo ¡ pro-

gramu Paint, bd¡ ego standardow¡ aplika j¡ systemu operayjnego Windows (patrz Dodatek 2).

Na rysunku Rysunku 19

dokonano porównania dwu obrazów tego samego spektroheliogramu: oryginalnego (po lewej) i otrzymanego po odwró eniu kolorów
(po prawej).

Rysunek 19: Spektroheliogram z dnia 31 sty znia 2001 roku: negatyw (lewy rysunek) i pozytyw (prawy rysunek).

Na Rysunku 17 mo»na zauwa»y¢ brak obrazów z dni 26 i 27 styznia 2001 roku. Fakt ten spowodowany zostaª zª¡ pogod¡, która
uniemo»liwiªa dokonanie obserwa ji Sªo« a w ty h dnia h.

Na

niektóry h obraza h pokazane s¡ kierunki Póªno -Poªudnie (N/S)
i Ws hód-Za hód (E/W). Te wska¹niki odnosz¡ si do orienta ji
Sªo« a, innymi sªowy do sªone znej Póªno y i Poªudnia.
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Jed-

nak»e niektóre obrazy pozbawione s¡ taki h wska¹ników orientayjny h. W taki h przypadka h kierunek Póªno -Poªudnie nale»y
przyj¡¢ wzdªu» linii pionowej na ekranie. Dla dziaªa« opisany h w
nastpnym dokumen ie, opró z wspomnianego ju» oprogramowania sªu»¡ ego do odwró enia kolorów, potrzebny bdzie arkusz
kalkula yjny np.

Ex el.

Dlatego w opisa h niektóry h dziaªa«

mo»esz zoba zy¢ pliki Ex ela przygotowane do wykonania okre±lony h zada«. W Dodatku 3 pokazujemy w jaki sposób mo»na
wykorzysta¢ arkusze kalkula yjne Ex ela. Jeden z gªówny h aspektów proponowany h dziaªa« zwi¡zany jest ze zli zaniem plam.
W poni»szym paragrae przedstawiamy kryterium zli zania i te hnik opart¡ na indeksie Wolfa, ustanowionym w roku 1849 przez
szwaj arskiego astronoma Johanna Rudolfa Wolfa (1816  1893).
Indeks Wolfa ozna zony jest liter¡

R

i obli zany jest z nastpu-

j¡ ego wzoru:

R = 10g + s
gdzie
jest

g

(1)

jest li zb¡ obserwowany h grup plam sªone zny h, a

s

aªkowit¡ li zb¡ pojedyn zy h plam we wszystki h grupa h.

Dla pojedyn zy h plam sªone zny h nale»y przyj¡¢
terium.

ie« jako kry-

Jednak»e, rozró»nienie pomidzy pojedyn z¡ plam¡ a

grup¡ plam sªone zny h nie zawsze bywa o zywiste  Rysunek
20.

Rysunek 20: Grupa plam sªone zny h obserwowana przez satelit SOHO (¹ródªo)
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Rysunek 21 stanowi pomo ny przykªad pozwalaj¡ y zapozna¢ si z metod¡ zli zania plam sªone zny h.
kowany h pi¢ grup (st¡d

g = 5),

Zostaªo zidenty-

a w ka»dej z ni h znaleziono

inn¡ li zb plam (na rysunku, podano stosunki li zby grup do
li zby plam w grupa h doty z¡ e grup plam zawarty h w elipsa h).

W grupie pierwszej, znajduj¡ si 2 plamy sªone zne, w

grupie drugiej - 4, w grupie trze iej - 4, w grupie

zwartej - 9 i w

grupie pi¡tej - 2 plamy sªone zne. Caªkowita li zba plam wynosi
21. Wi

s = 21, R = 71.

Rysunek 21: Przykªadowe obli zenie indeksu Wolfa dla przypadku: g=5, s=21,
R=71 (¹ródªo: Dorotovi , prywatna informa ja)
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