Obserwator Słońca

Poradnik

Wyznaczenie kierunków na tarczy Słońca
metodą projekcji na ekran

R

ównik słoneczny i południk centralny wyznaczymy
podczas obserwacji metodą projekcji, polegającą na
rzutowaniu obrazu tarczy słonecznej na ekran. Ekran
ustawiamy w pewnej odległości od okularu. Odległość ta
zależy od średnicy lustra i od średnicy tarczy, jaką chcemy
otrzymać. Takie ustawienie obrazuje nam poniższe zdjęcie.

W moim przypadku odległość ekranu od okularu wynosi 30 cm, a średnica tarczy Słońca to 150 mm. Z przodu
tubusu dla uwydatnienia i zwiększenia kontrastu plam zakładam diafragmę, która dla średnicy lustra 200 mm wynosi 120 mm. Otwór diafragmy jest umiejscowiony powyżej
środka wlotu do teleskopu. Poniżej dekielek tubusu z wyciętą diafragmą.

Tak jak na poniższym rysunku.

Następnie rysujemy drugą linię prostą równoległą do linii
AB, ale przechodzącą przez środek koła naszego szkicu.
Kolejnym krokiem będzie narysowanie linii prostej prostopadłej również przechodzącej przez środek naszego narysowanego na szkicu koła.
Teraz wchodzimy na naszą stronę i korzystając z generatora efemeryd, odczytujemy kąt P dla danej daty i czas w UT.
Jeśli kąt jest ze znakiem (+), to odchylamy go zgodnie ze
wskazówkami zegara, a jeśli (–) to w przeciwnym kierunku.
Kreślimy linię przechodzącą przez środek.
W ten sposób wyznaczyliśmy kierunki na Słońcu i możemy policzyć grupy północne i południowe, a także pokusić
się o wyznaczenie współrzędnych plam. Jak to zrobić, pokażę w następnym artykule.

Przejdziemy teraz do wyznaczenia kierunków na naszej
tarczy z obrazem Słońca.
Podczas prowadzenia obserwacji zaznaczamy najlepiej
widoczną plamę punktem (A), po upływie kilkudziesięciu
sekund w wyniku jej pozornego przesunięcia zaznaczamy
drugie położenie tej samej plamy punktem (B) i prowadzimy
linię przechodzącą przez oba zaznaczone punkty A i B.
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Podsumowanie minionego roku

ończy się drugi rok działalności sekcji obserwacji Słońca SOS
PTMA. W tym roku niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem,
jeśli chodzi o samo Słońce, było jego maksimum. Już prędzej
typowano, że będzie ono niewysokie. Wiemy, iż tak naprawdę mieliśmy do czynienia z podwójnym maksimum. Tak też się stało. Mimo
iż na tarczy Słońca pojawiało się kilkadziesiąt
plam, to nie podniosły one maksimum aktywności. Nie było również zbyt dużo rozbłysków
słonecznych. Liczba Wolfa wahała się od
bardzo niskiej, nawet rzędu 11, do niespełna
200. To wszystko rozczarowało i naukowców, i miłośników obserwacji naszej dziennej
gwiazdy.
Bezprecedensowym
wydarzeniem
w sekcji było nawiązanie współpracy z wydawnictwem „Urania – Postępy Astronomii”,
co zaowocowało publikacją artykułów dotyczących prowadzenia obserwacji Słońca.
W roku 2013 do grona członków obserwatorów a później zarządu dołączył Janusz
Bańkowski, który zasłynął z umiejętności
prowadzenia obserwacji oraz publikacji aktualności i ciekawych artykułów na grupie
facebookowej. Nie sposób pominąć również
obserwacji fotograficznych prowadzonych
przez Jerzego Zagrodnika. Nadmienię, że
obserwacje te były wykonywane samym
aparatem fotograficznym Nikon Colpix,
z obiektywem zoom 42×. Jego zdjęcia ukazują się na głównej stronie SOS PTMA oraz
są publikowane w „Uranii”. Powstała również telewizja SOS PTMA, w której są pokazywane krótkie filmiki instruktażowe.
Zdaję sobie sprawę, że brakuje nam dobrego sprzętu audiowizualnego, ale myślę, że w nadchodzącym roku się z tym uporamy.
Miłym akcentem dla sekcji było dołączenie do obserwatorów studentów astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. To świadczy o naszej popularności nie tylko wśród miłośników obserwacji naszej
gwiazdy, ale też wśród naukowców i profesjonalnych astronomów.
Teraz przedstawię trochę statystyki ilości wykonanych dotychczas
obserwacji przez naszych członków. Najwięcej, bo aż 5653 obserwacje wykonał dotychczas Jerzy Zagrodnik. Na drugim miejscu
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Astro-Excel

Astro-Excel jest aplikacją, którą opracowywałem i tworzyłem przez
ostatnie 9 miesięcy po 4 godziny dziennie. To typowy program działający pod Microsoft Excel i zawiera 22 arkusze z tabelkami obliczeń
różnych zjawisk na niebie. Wystarczy wpisać w odpowiednie okienka
programu swoje współrzędne geograficzne i wskazać datę, a resztę
za nas wykona program. Astro-Excel jest prostym programem w obsłudze i służy do wyznaczania m.in. w sposób dość dokładny pozycji
Słońca, Księżyca i planet. Błąd w pozycji położenia planet Słońca
i Księżyca na sferze niebieskiej wynosi średnio 5ʺ W niektórych przy-

z ilością 2022 obserwacje jest Krystyna Wirkus. Trzecie miejsce
z ilością 965 obserwacji ma Piotr Wirkus. Na czwartym miejscu
uplasował się autor artykułu, wykonawszy do tej pory 716 obserwacji. Potem kolejno: Paweł Demecki 307, Francisco Jimenez 277,
Janusz Bańkowski 72, Yuri Zakharov 67, Magdalena Zwolińska

listopad– grudzień 2013

43, Piotr Skorupski 40, Tomasz Chojnacki 27, Karol Czyżewski 11
i Krzysztof Żywko 11, Krzysztof Świtała 8 i Małgorzata Kurek 7. Niektórzy nasi członkowie prowadzą już swoje obserwacje kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt lat.
Kończąc, życzę wszystkim obserwatorom i sympatykom, aby
nadchodzący nowy rok był dla naszej sekcji jeszcze lepszy, by było
nas jeszcze więcej i byśmy mogli znów chwalić się swoimi osiągnięciami.
Tadeusz Figiel
padkach jest jeszcze mniejszy w porównaniu z danymi z roczników
astronomicznych. Wylicza m.in. zaćmienia Słońca na kuli ziemskiej:
ogólnie moment początku, maksymalnej fazy oraz koniec zjawiska
z dokładnością do (±1 minuty), jak i też współrzędne geograficzne
pasa centralnego. Wyznacza jednocześnie zaćmienia Księżyca, cały
przebieg widoczności dla centralnej Polski z tą samą dokładnością.
Dodatkowym atutem programu są wykresy położeń jasnych planet
względem Słońca krokiem od 1 doby do 16 dni. Z łatwością z niego
odczytamy odległość kątową planet pomiędzy sobą na sferze niebieskiej. Dość ciekawą zakładką w arkuszu są izochrony wschodu
Słońca dla terenu naszego kraju. To tylko niektóre tu wymienione
możliwości programu. Algorytmy i wzory obliczeń wykorzystywałem
głównie z książek znakomitego belgijskiego astronoma, specjalisty od mechaniki nieba Jeana Meeusa Elements of Solar Eclipses
1951–2200 (1989), Astronomical Algorithms (1998), 2 wydanie,
Astronomical Tables of the Sun, Moon and Planets (1983), More
Mathematical Astronomy Morsels (1997) oraz radzieckiego wydania
Astronomiczeskij Kaliendar postannaja czast 1982 Moskwa. Program można pobrać za darmo ze strony http://sosptma.astrowww.pl
z działu Download. Na koniec, dziękując za możliwość zamieszczenia tego krótkiego opisu w „Uranii i Postępach Astronomii” życzę
wszystkim udanej zabawy z moim programem. Obok przedstawiam
screen programu, z którego w łatwy sposób można odczytać kulminację położeń planet na niebie. Z wykresu odczytamy datę koniunkcji Marsa z Saturnem: 26.08.2014.
Janusz Bańkowski
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