Flamsteed Astronomy Society
Obserwowanie plam słonecznych
Obserwowanie Sło ca w Królewskim Obserwatorium Greenwich

Dzi ki teleskopowi Coronado jeste my w stanie obserwowa Sło ce, nasz
najbli sz gwiazd . Teleskop posiada specialny filtr, który zatrzymuje
wi kszo gor ca i wiatła, co umo liwia nam bezpieczn obserwacj .
Nigdy niepatrz bezpo rednio na Sło ce lub poprzez lornetk albo teleskop bez u ycia specialnego filtru ochronnego.

W okularze teleskopu zobaczysz czerwon kul – to jest oblicze Sło ca. Widoczny
czerwony kolor powstaje w wyniku u ycia filtru ochronnego.
1. Przyj yj sie uwa nie kraw dzi
Sło ca – mo e b dziesz w stanie
zobaczy jaskrawe włókna lub
szpikulce. To s bryzgi
chromosferyczne. Podczas
obserwacji wydaj si one bardzo
małe lecz w rzeczywisto ci s
one ogromnymi strumieniami
bardzo gor cego gazu
wybuchaj cego z powierzchni
Sło ca. Ka dy z nich jest wi kszy
od powierzchni Kuli Ziemskiej.

Wielko Kuli Ziemskiej w
stosunk do powierzchni Sło ca.
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2. Przyj yj sie uwa nie obliczu Sło ca
– mo e zobaczysz małe czarne
plamki, jak pyłki kurzu.
To s plamy słoneczne. S to
chłodniejsze obszary Sło ca,
tworzone poprzez zawirowania
nat enia pola magnetycznego.
Jeszcze raz, wi kszo z nich jest
wielko ci Kuli Ziemskiej, lub
zdecydowanie wieksze!
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3. Mo esz tak e zaobserwowa
niewyra nie czarne linie, jak małe
włókna – nitki.
S one bryzgami chromosferycznymi
widzianymi na tle oblicza Sło ca.

Sło ce ma około 4,5 miliarda lat i przetrwa w obecnej postaci kolejnych 5 miliardów lat.
Sło ce jest oddalone od Kuli Ziemskiej około 150 milionów km – 400 razy dalej ni ksi yc.
Słoneczne wiatło dociera do powierzchni Ziemi po 8.5 minutach.
rednica Sło ca wynosi 1.4 milionów km.
rednica Sło ca jest ponad 100 razy wi ksza od rednicy Kuli Ziemskiej.
Pełny obrót Sło ca wynosi około 30 dni.
W j drze Sło ca temperatura osi ga 14 milionów stopni Celciusza, a wodór przemienia si w hel w wyniku
nuklearnej syntezy (jak bomba wodorowa). Siła grawitacji słonca wynika z jej ogromnej masy – 300,000
razy wi kszej od masy Kuli Ziemskiej.
Temperatura Sło ca na powierzchni wynosi okolo 5,800 stopni Celciusza. Plamy Słoneczne wydaj si
ciemniejsze, gdy ich teperatura jest troch ni sz – okolo 4,000 stopni Celciusza.
Czasem zdarzaj si bardzo du e wybuchy gor cych gazów, nazywane rozbłyskami (CMEs). Odłamki
takich wybuchów osi gaj Ziemie po około 2 dniach. Szczególnie du e odłamki mog by niebezpieczne
dla astronautów znajduj cych si w przestrzeni kosmicznej, jak równie mog spowodowa ogromne
kłopoty energetyczne jak i zaburzenia odbioru fal radiowych na Ziemi.
Teleskop Coronado posiada ‘alfa-hydrogenowy’ filtr, którego nazwa pochodzi od czerwonego koloru
wiatło obserwowanego w linii słonecznego spektrum powstałego w wyniku emisji hydrogenowego gazu
na powierzchni Sło ca.

Wi cej informacji na ten temat mo na znale na stronie internetowej
www.rog.nmm.ac.uk jak równie w sekcji ‘Public Solar Viewing’ na stronie
internetowej Stowarzyszenia Astronomicznego Flamsteed –
www.flamsteed.info z linkami do SOHO Space Solar Obserwatorium.
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