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Obserwator Słońca

Do obserwacji Słońca nasi członkowie stosują różne 
techniki obserwacji, które pozwalają na wyciągnięcie 
jak najwięcej informacji. Jedni wykonują obserwacje 

wizualne polegające na bezpośrednim patrzeniu w teleskop 
zaopatrzony w filtr Baadera, służące zliczeniu grup, plam, 
półcieni z plamami i plam bez półcieni a także półpochodni. 
Te wszystkie informacje i oczywiście datę, czas obserwacji, 
warunki atmosferyczne zapisują do specjalnego dziennika 
obserwacji. Inni oprócz tego wykonują jeszcze szkic. Wyko-
nanie szkicu bezpośrednio podczas obserwacji wymaga już 
kunsztu i doświadczenia. Poniżej jeden ze wspaniałych szki-
ców naszego obserwatora Yuria Zakharova. Jak widzimy, 
Yuri nie tylko szkicuje, ale wręcz maluje półcienie z plamami.

Druga metoda obserwacji plam na Słońcu to metoda 
projekcji na ekran. Tutaj również występują różne techniki 
używane przez naszych obserwatorów. Jedną z nich jest 
szkicowanie plam na ekranie zamocowanym bezpośred-
nio na pręcie przeciwwagi. Taką metodą obserwuje autor 
artykułu. Ekran przesuwa się wraz z kręceniem pokrętłem 
mikroruchów, co ułatwia nam szkicowanie plam (szczegól-
nie jeśli chodzi o dokładne położenie ich na tarczy, potrzeb-

ne do wyznaczenia współrzędnych heliograficznych grup 
plam), gdyż stale obraz tarczy Słońca mieści sie w nary-
sowanym kole. W większych obserwatoriach słonecznych 
obraz Słońca wysyłany przez teleskop wędruje specjalnym 
tunelem i jest rzucany na ekran o średnicy 1 m. Tak posta-
nowiłem ostatnio zrobić, choć oczywiście zabrakło tunelu. 
Wykonałem to w zaciemnionym pomieszczeniu. Efekt, jaki 
uzyskałem, pokazuje powyższe zdjęcie.

Średnica obrazu rzucanego wyniosła 1m, a części wi-
doczne na zdjęciu to części montażu teleskopu. Zdjęcie 
wykonałem aparatem Nikon D 40 z obiektywem Auto Sun 
Lens 85–210 mm. Ci, którzy nie mają ekranu, mogą rzucać 
obraz tarczy Słońca na kartkę papieru przymocowaną do 
kawałka tektury i trzymaną w ręce. Jednak to wymaga nie 
lada umiejętności, by naszkicować dokładnie miejsca grup 
i plam.

Całkiem nową metodą obserwacji plam słonecznych 
w naszej sekcji okazała się metoda fotograficzna. Technika ta 
wymaga od obserwatora posiadania odpowiedniego sprzętu 
fotograficznego. Tą techniką wykonuje się kilka zdjęć, a na-
stępnie obrabia cyfrowo. Można też samym aparatem, tak 
jak to robi Jerzy Zagrodnik lub z wykorzystaniem teleskopu, 
tak jak w przypadku Janusza Bańkowskiego. 

Te nowe techniki obserwacji plam słonecznych zasługują 
na osobny artykuł.

Poradnik
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53Urania1/2014

Raport
styczeń – luty 2014

Obserwator Słońca

Na koniec została metoda obserwa-
cji Słońca w H alfa. Adam Tomaszewski 
fotografuje Słońce refraktorem achro-
matycznym Sky-Watcher 80/400 z fil-
trem Coronado SolarMax 40 i kątów-
ką Coronado z filtrem BF 10. Montaż 
HEQ-5 lub Statyw foto + astrowalker.

Zdjęcie Słońca wykonany w/w sprzę-
tem z kamerką Point Grey Chameleon. 

Opracował Tadeusz Figiel


