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Wstęp
Podsumowanie roku 2018 i plany sekcji SOS PTMA
na rok 2019.
Koniec roku to przede wszystkim czas podsumowań. W 2018
roku udało nam się przebudować stronę tak, aby wyświetlała
się w pełnej rozdzielczości. Również doprowadziliśmy do
końca możliwość pisania raportu online, oraz wglądu do innych
raportów naszych obserwatorów. Do sekcji dołączył drugi już
obserwator z Hiszpanii i bardzo szybko asymilował się na naszej
stronie. Pod koniec roku udało nam się opracować graficznie
i zakupić przy pomocy PTMA koszulki sekcji dla obserwatorów
i chętnych.
Wraz z początkiem roku chcielibyśmy jak to już
stało się tradycją wydać nasz kolejny kalendarz astronomiczny.
Byłby to już trzeci nasz kalendarz. Ze względu jednak na brak
sponsorów, którzy opłaciliby druk kalendarza prawdopodobnie
zostanie on wydany w wersji elektronicznej. Tak jak
w poprzednich latach tak i teraz kalendarz będzie składał
się z tzw. dziennika obserwatora Słońca oraz artykułów dot.
zjawisk na niebie. Całością opracowania kalendarza zajął
się Janusz Bańkowski, natomiast grafiką wersji elektronicznej
Maciej Polak z drukarni Tempoprint. Korektą zajmie się Adam
Tużnik. Jak wiemy z artykułów ukazujących się w mediach
rok 2019 to stuletnia rocznica powstania PTMA i Czasopisma
Urania. Sto lat temu została powołana do życia
Międzynarodowa Unia Astronomiczna.
My chcemy w tym roku przeprowadzić zjazd Sekcji
Obserwatorów Słońca. Zjazd miał się odbyć w 2018 roku, ale
ze względów osobistych nie mogłem się zaangażować w jego
przygotowanie, stąd termin zjazdu został przeniesiony na rok
2019. Miejscem zjazdu będzie obserwatorium w Piwnicach.
Niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelu
będzie również ograniczona liczba uczestników zjazdu.
Osoby mieszkające w niewielkiej odległości od Piwnic nie będą
korzystały z noclegu w obserwatorium. W pierwszej kolejności
będą zapisywani obserwatorzy sekcji, a dopiero później osoby
z grupy facebook. Obserwatorzy jak i pozostali uczestnicy,
którzy zadeklarują swój przyjazd będą musieli opłacić tzw.
konferencyjne w wysokości 50 zł. Uczestnicy na zjazd
przyjeżdżają na własny koszt. Pobyt osób zagwarantuje PTMA.
Tadeusz Figiel
Koordynator
SOS PTMA
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Raporty
obserwacyjne
Październik 2018
W październiku nadal niska
aktywność na Słońcu. Średnia liczba Wolfa nieznacznie
wyższa od ubiegłego miesiąca.Średnia R za październik
2018 wygenerowana spośród
152 obserwacji wyniosła 3,46,
a średnia SN wygenerowana spośród 120 obserwacji wyniosła 1,93. Swoje
raporty przysłało 10 obserwatorów.

Listopad 2018
Mimo, iż przewidywano pojawienie się nowego cyklu to
wszystko na to wskazuje, że
będziemy musieli jeszcze trochę na niego poczekać. Co
prawda od czasu do czasu
pojawiają się grupy nowego
cyklu, ale to sporadycznie
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pojawiające się grupy nie rozwijające się podczas przejścia przez tarczę
Słońca.Tymczasem średnia liczba Wolfa w listopadzie wyniosła R=3,07 a
średnia SN=1,98.Swoje raporty przysłało 7 obserwatorów.

Grudzień 2018
Tylko w drugim tygodniu
grudnia pojawiały się plamy
na Słońcu. W tych dniach
liczba Wolfa nie przekroczyła 25 a, średnia wyniosła
R= 2,06 i średnia SN= 1,93.
Reszta dni to cisza na tarczy
Słońca. Siedmiu obserwatorów wykonało dla liczby Wolfa 79 obserwacji a, dla SN 54 obserwacje.
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Nowy wymiar
obserwacji słonecznych

12 sierpnia 2018 roku był przełomową datą w prowadzeniu badań
nad najbliższą nam gwiazdą. Tego dnia z Cape Canaveral Air Force Station wystartowała rakieta, która wyniosła sondę Parker Solar Probe. Sonda
została nazwana na cześć Eugene`a Newman`a Parker`a,
amerykańskiego astrofizyka urodzonego 10 czerwca 1927 roku uważanego za pioniera badań nad wiatrem słonecznym. Jest to pierwsza sonda,
której zadaniem jest prowadzenie pomiarów wewnątrz korony słonecznej.
Misji wytyczone zostały trzy
główne cele naukowe: zbadanie mechanizmów i przyspieszania
cząstek wysokiej energii; badania
energii podgrzewającej koronę i
powodującej przyspieszenie wiatru
słonecznego oraz zbadanie struktury i dynamiki plazmy, pól magnetycznych na początku wiatru słonecznego.
Sonda została wyposażona w cztery zestawy instrumentów
naukowych. Pierwszym z nich jest
Fields Experiment (FIELDS). W jego
skład wchodzi pięć anten służących do prowadzenia pomiaru pól
elektrycznych. Cztery z nich wystawione są na oddziaływanie światła
słonecznego, a jedna pozostaje w
cieniu osłony termicznej. Dodatkowo instrument wyposażony został
w magnetometr indukcyjny i dwa
magnetometry
transduktorowe.
Drugim instrumentem badawczym
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jest Integrated Science Investigation of the sun. Składa się z dwóch
urządzeń, których zadaniem jest
pomiar cząstek energetycznych.
Sonda ma za zadanie również wykonywać zdjęcia. W tym celu wyposażona została w dwa teleskopy CMOS. Instrument ten nazwany

Źródło foto:
http://parkersolarprobe.jhuapl.
edu/Multimedia/Images.php
(w ramach Public Domain)

został Wide-field Imager for Solar
Probe (WISPR). Ostatni zestaw instrumentów badawczych o nazwie
Solar Wind Electrons Alphas and
Protons (SWEAP) zaprojektowany
został do prowadzenia pomiarów
jonów helu, elektronów i protonów.
Zakończenie misji planowane jest do 2025 roku. W tym
czasie planowane są 24 orbity wokół Słońca. Pierwsze zbliżenie miało miejsce 52 dni po starcie 6 listopada i wynosiło 0,16 au.

Po zakończeniu zaplanowanych zadań, utracie paliwa i braku
możliwości osłony termicznej sonda
zostanie bez wystarczającej ochrony i ulegnie rozpadowi. Do tego
czasu jednak miejmy nadzieję, że
dostarczy nam wielu niezapomnianych informacji nt. naszej gwiazdy.
Wstęga koronalna przedstawiona
na poniższym zdjęciu została wykonana przez instrument WISPR.
Opracował:
Łukasz Kucemba

Źródło foto:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parker_Solar_Probe#/media/File:Parker_Solar_Probe_coronal_stream_wispr-big_1-st_flyby.jpg
(w ramach CC BY-SA 4.0)
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Sylwetka

Samuel Heinrich Schwabe
Urodzony 25 października
1789r. w Dessau z zawodu
aptekarz, z zamiłowania astronom
amator. Znany głównie z odkrycia
cyklu słonecznego. Już w trakcie
swoich studiów zainteresował się
astronomią. Pierwszy posiadany
przez niego teleskop był nagrodą
wygraną na jednej z loterii. To
dzięki niemu rozpoczął obserwacje
słoneczne i zaobserwował plamy
słoneczne. Było to w 1825 roku. Już
rok później nabył nowy, większy
teleskop rozpoczynając regularne
obserwacje
Słońca.
Badania
pochłonęły go tak bardzo, że
w 1829 roku sprzedał swój rodzinny
interes. Jego celem była chęć
obserwacji hipotetycznej planety
Wulkan poruszającej się wewnątrz
orbity Merkurego.
Wieloletnie obserwacje Słońca
przez
Schwabe
zaowocowały
wnioskami
dotyczącymi
zmian
regularności powstawania plam
na powierzchni naszej gwiazdy.
Zauważył on możliwość występowania
10 letnniego cyklu zmian, które
to spostrzeżenia opisał w artykule
zamieszczonym
w
jednym
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Źródło foto:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Heinrich_Schwabe#/media/
File:Samuel_Heinrich_Schwabe.jpg

z
niemieckich
czasopism
naukowych
„Astronomische
Nachrichten”.
Artykuł
został
zatytułowany „Sonnen-Beobachtungen
im Jahre 1843”.
Pracą Schwabe zainteresował
się sam Rudolf Wolf podejmując
pracę nad tym zagadnieniem
i ostatecznie uściślając cykl słoneczny
na około 11 lat.
Za
swoje
osiągnięcia
Schwabe
odznaczony
został
Złotym Medalem Królewskiego
Towarzystwa
Astronomicznego
w 1857 roku, a 1868 roku został
zagranicznym
członkiem
brytyjskiego RoyalSociety.
Opracował:
Łukasz Kucemba

Słońce

- metodyka bezpiecznej obserwacji
Obserwacje
słoneczne
można wykonywać już przy pomocy
urządzeń o średnicy obiektywu
50-60 mm. Oczywiście przy takich
lunetach należy również zachowywać
odpowiednie zasady bezpieczeństwa.
Niezbędne jest stosowanie
odpowiednich filtrów. Należy
pamiętać, że absorbują one światło
Słońca generując temperaturę
znacznie wyższą niż otoczenie.
Istotne jest, aby filtr, który używamy
był
oznaczony
jako
UHV
pochłaniający
promieniowanie
nadfioletowe. Włoski astronom
Galileusz obserwował przez długi
czas Słońce przez zakopcone szkło
umieszczając je przed obiektywem
swojej lunety. Szkło nie było
zabezpieczone
przed
UHV,
co
skutkowało
znacznym
pogorszeniem jego wzroku.
Do obserwacji wizualnych
można wykonać sobie własny
helioskop. Urządzenie takie po
raz pierwszy zastosował Herschel,
dlatego nazwano jego model
helioskopem Herschela. Ulepszył
go Brandt. Stworzony przez niego
przyrząd składał się z dwóch
prostokątnych pryzmatów, które
skutecznie usuwały nadmiar światła
słonecznego przepuszczając tylko
jego 0,5%. Stosowanie helioskopu
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Brandta i tak wiąże się
z
koniecznością
stosowania
ciemnego filtra przeciwsłonecznego.
Obserwacji Słońca najlepiej unikać
w porze południowej, ponieważ
atmosfera ziemska jest wtedy
najbardziej nagrzana. Wówczas
występują termiczne turbulencje,
falowanie powietrza powodując
pogorszenie obrazu samej tarczy
słonecznej. Obserwacje najlepiej
wykonywać w godzinach porannych
i popołudniowych (poniżej mój
fotograficzny helioskop).
Opracowanie i foto:
Janusz Bańkowski
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Wspomnienia
z tranzytu Merkurego
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Obserwacje astronomiczne
dla młodych ludzi często kojarzą
się jedynie z pięknymi, kolorowymi
zdjęciami z wielkich i profesjonalnych
teleskopów. Szkoły nie mają
odpowiedniego
wyposażenia,
które
umożliwiłoby
praktyczny
kontakt z tą piękną dziedziną nauki
jaką jest astronomia. Program
nauczania również temu nie sprzyja.
W takich warunkach ważne jest
zaangażowanie
osób
pasjonujących się obserwacjami
nieba, którzy mogą i chcą dzielić
się swoją pasją z innymi. Ponieważ
jednak trudno jest spotkać się
z młodymi ludźmi w godzinach
wieczornych i nocnych celem
obserwacji, znakomitym wyjściem
wydają
się
być
obserwacje
dzienne. Oczywiście mam tu na
myśli podziwianie naszej najbliższej
gwiazdy.
Jednym
z
wydarzeń,
w którym dane było mi promować
astronomię
jako
naukę
oraz
SOS PTMA był tranzyt Merkurego
z 9 maja 2016 roku. Dzień ten
był szczególny pełen napięcia
związanego z niepewną pogodą
i gęsto snującymi się chmurami.
Dodatkowo miałem przeprowadzić
pokaz dla jednej z lokalnych szkół.
Przyznać trzeba, że sprzęt, którym

dysponowałem w tamtym czasie
był skromny: MAK 90, zakupiony
gdzieś
na
giełdzie
chwiejny
montaż, folia ND 5.0 i mnóstwo
chęci. Pokaz zacząłem od instrukcji
użytkowania teleskopu oraz zasad
bezpieczeństwa. Naprawdę ciężko
jest pierwszy raz wytłumaczyć
dzieciom, że folia do obserwacji
słonecznych to nie to samo co
mama używa w kuchni. Po przejściu
tego etapu nastał czas obserwacji
i jak to zazwyczaj bywa jak
szykuje się coś ważnego to pogoda
nie sprzyja.
Nie
inaczej
było
w tym przypadku. Wszystko gotowe,
dzieciaki zmotywowane, czekają,
ja czekam, nauczyciel czeka…
5 minut, 10 minut. Wydaje się
to być wiecznością, patrzę na
coraz
bardziej
zrezygnowane
twarze uczestników. Na szczęście
pojawił się promyk nadziei, niebo
zaczęło się przecierać. Udało się!
Uczniowie mogli podziwiać tranzyt
Merkurego na tle tarczy słonecznej.
Oczywiście zaraz posypały się
pytania o kolor tarczy, wielkość
Merkurego itd., na które starałem
się jak najrzetelniej odpowiadać
(nie
ukrywam,
że
wcześniej
zaopatrzyłem
się
w
ściągi).

Źródło: NASA, SDO

Podsumowując ten dzień
dostrzegam jak to wydarzenie
wpłynęło na osoby w nim
uczestniczące. Być może niektóre
z nich nigdy więcej nie zetkną się
z astronomią w praktyce a być
może ktoś „połknie bakcyla”
i postanowi rozwijać zainteresowania
w tym kierunku. Tak czy inaczej ten
dzień dał możliwość obserwacji
niesamowitego zjawiska młodym
ludziom a dla mnie samego był
wielką lekcją.
Opracowanie i foto:
Łukasz Kucemba
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Kalendarz
astronomiczny
2019 SOS PTMA
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Kalendarze astronomiczne to
jeden z podstawowych elementów
każdego miłośnika tej nauki. Z ich
pomocą możemy z góry zaplanować
obserwację
danego
zjawiska
astronomicznego. Na rynku pojawia
się rzecz jasna szeroka gama
wydawnictw o tej tematyce.
Działająca przy
PTMA
Sekcja
Obserwacji Słońca wydaje swój
własny kalendarz. W 2019 roku
pojawił się już trzeci wolumen.
Wcześniejsze wydania z 2017 roku
i 2018 roku cieszyły się wśród
miłośników
astronomii
dużym
uznaniem. Jak się okazało ich
największym mankamentem był
niewielki nakład, którego liczba
nie przekracza 50 zeszytów. Wynika
to z możliwości finansowych sekcji.
Kalendarz
Astronomiczny
na 2019 rok SOS PTMA to unikat
w porównaniu do innych wydań
tego typu. Dlaczego? Ponieważ
zamieszczono w nim datę na każdy
dzień która zwiera zawiera szereg
danych o Słońcu jak P, Bo i Lo.
Dodatkowo zamieszczono dane
dotyczące wschodów i zachodów
Słońca oraz długość dnia. Przy
każdej
dacie
wykonany
jest

rysunek
Słońca,
na
którym
obserwując naszą dzienną gwiazdę
możemy w przybliżeniu zaznaczyć
na
pojawiające
się
plamy.
Znajdują się w nim także rubryki,
w których wpisać można min.
ilość grup słonecznych, plam jak
i również liczbę Wolfa. Stwierdzić
można, że jest to kalendarz jedyny
w swoim rodzaju stworzony specjalnie
dla miłośników naszej dziennej
gwiazdy.
Na
każdej
stronie
w kończącym się tygodniu roku
zamieszczone
są
informacje
o elongacji, średnicy pozornej,
odległości od Ziemi. Ponadto
zamieszczone są chronologicznie
zjawiska
astronomiczne
przypadające w danym tygodniu.
Druga część kalendarza
zawiera pełne efemerydy planet
przedstawione
odpowiednio
w tabelach. Opisy widoczności
zaćmień Słońca z miejscami i ich
obserwacji. Zawarto w nim ponadto
zaćmienia
Księżyca,
daty
z zaznaczoną drogą przejścia
naszego naturalnego satelity przez
stożek cienia Ziemi.
Intersującą tabelą, która jest
zamieszczona w kalendarzu dotyczy

Źródło: NASA, SDO

zakryć planet przez tarczę Księżyca.
Zawarto w nim również informacje
dotyczące komet w 2019 roku
i położenia jasnych planetoid.
Okładka
prezentuje
kalendarz w kształcie klepsydry,
z którego odczytać można czas
widoczności planet. Na kolejnej
umieszczony został diagram ich
elongacji. Ponadto znajduje się
tak diagram widoczności czterech
jasnych
księżyców
Jowisza

względem planety w okresie jej
najlepszej widoczności na niebie.
Trzecia część kalendarza
zawiera głównie opisy oraz
metody wykonywania obserwacji
Słońca,
jak
również
niektóre
ciekawostki na jego temat.
Kalendarz
astronomiczny
to nie tylko efemerydy zjawisk
astronomicznych, ale kompendium
wiedzy
o
Słońcu,
które
z powodzeniem może trafiać na
półki do bibliotek szkolnych.
Opracował:
Janusz Bańkowski
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Galeria
zdjęć
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Fot. Dawid Wójtowicz (2016 rok)

Źródło: SOHO (ESA & NASA)
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Fot. Dawid Wójtowicz (2017 rok)
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Fot. Krzysztof Sobolewski (2018 rok)

Fot. Daniel Stasiak (2017 rok)

Fot. Daniel Stasiak (2017 rok)
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