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Wstęp
Mógłbym dzisiaj sobie zaśpiewać „40 lat minęło jak jeden
dzień”. To właśnie 40 lat temu, we wrześniu 1978 roku moje
zainteresowanie astronomią przerodziło się w prawdziwą
pasję. W ciągu tych czterdziestu lat astronomia przeobraziła
się ze „starożytnej” w nowoczesną z użyciem różnych
technologii obserwacyjnych. W tamtych latach, żeby coś
zobaczyć na niebie albo musieliśmy być dobrzy w rachunkach
albo mieć pieniądze na dostęp do literatury. Dzisiaj jest to
szalenie proste. Musimy spełnić tylko jeden warunek –
mieć komputer z dostępem do Internetu. Podobnie było
z obserwacjami Słońca. Wystarczyła nam mała lunetka, która
i tak była droga oraz kawałek kartki z narysowanym kołem,
na którą rzucaliśmy obraz Słońca. Co odważniejsi używali
szybki spawalniczej i oglądali wizualnie, gdyż nie było wtedy
specjalnej foli. Dzisiaj mamy folię ND5, jak ktoś bogatszy może
kupić sobie filtr szklany. Amatorzy astronomii mają lepszy start
niż miało to miejsce 40 lat temu. Wchodząc na stronę choćby
SDO (Solar Dynamic Observatory) mamy na bieżąco informacje,
co aktualnie znajduje lub dzieje się na Słońcu. Czy to dobre?
Nie ma tego smaczku kiedy z niecierpliwością czekaliśmy na
Uranię i na potwierdzenie naszych wyników. Tak stało się nie
tylko w astronomii ale niemal w każdej dziedzinie nauki. Postęp
technologiczny sprawił, że ludzie przestali logicznie myśleć. Do
czego to nas doprowadzi? Może do tego, że nie będzie się
uczyć dzieci tabliczki mnożenia, no bo po co, skoro są kalkulatory?
Może kiedyś postęp technologiczny nas unicestwi i nasza
planeta będzie wyglądać tak jak dzisiaj Mars.
Tadeusz Figiel
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Raporty
obserwacyjne
Styczeń 2018
Styczeń pozostawał na niskim pułapie pod względem aktywności Słońca.
Mimo niekorzystnej pogody udało się przeprowadzić 73 obserwacje dla
liczby Wolfa, uzyskując średnią R=3,51 oraz 53 obserwacje dla aktywności
plamotwórczej, co dało średnią SN=0,98
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Luty 2018
W lutym nadal niska aktywność Słońca. Średnia liczba Wolfa
wyniosła R=8,29, a średnia aktywność plamotwórcza SN = 12,27.
Liczby te wygenerowano spośród 84 obserwacji dla Liczby R oraz 59
obserwacji dla liczby SN.
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Słońce
i jego ewolucja

Mimo, że dla nas Słońce jest najważniejszą gwiazdą, to stanowi ono
zaledwie jedną z kilkuset miliardów gwiazd wchodzących w skład
Galaktyki. Słońce zajmuje jednak centralne miejsce w Układzie
Słonecznym i skupia prawie 99.8% całej jego masy. Słońce jest
najjaśniejszym i największym obiektem na niebie. Energia słoneczna
stanowi główne źródło energii docierającej do powierzchni naszej
planety. Przeważnie są to fale elektromagnetyczne.
Obecnie Słońce jest typowym
przykładem gwiazdy stacjonarnej,
mającej
przeciętne
rozmiary
i równie przeciętną masę. Na
diagramie HERTZSPRUNGA - RUSSELLA
znajduje się w grupie gwiazd
ciągu głównego. Jest karłem
o klasie jasności V. Jej wizualna
jasność absolutna wynosi 4.84
mag, a jasność bolometryczna ma
wartość 4.74 mag.

typu
widmowego
używa
się
wskaźnika barwy czy też temperatury
efektywnej. To, w jakim miejscu
znajduje się dana gwiazda na
diagramie H-R uzależnione jest
w głównej mierze od jej masy,
a także od etapu ewolucji, na jakim
się w danym momencie znajduje.

Na diagramie H-R gwiazdy tworzą
kilak charakterystycznych ciągów.
Gwiazdy na diagramie można
Warto przybliżyć pojęcie diagra- zatem podzielić na siedem klas
mu Hertzsprunga - Russela. Jest to jasności. Są to kolejno: nadolbrzymy,
wykres,
który
przedstawia jasne
olbrzymy,
olbrzymy,
położenie gwiazd w następujących podolbrzymy, karły, podkarły i białe
współrzędnych: jasność absolutna – karły.
typ widmowy. Czasem w zastępstwie
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źródło: slideplayer.pl – Rajmund Kapcia

Słońce ma postać kuli zjonizowanego
gazu, w skład którego wchodzi
przede wszystkim wodór i hel. Stanowią
one razem ponad 98% składu Słońca.
Pozostałe 2% to pierwiastki o większych
masach
atomowych.
Są
to
głównie: węgiel, azot, tlen, neon,
magnez, krzem, siarka, argon,
wapń, nikiel i żelazo.

a więc i Słońca mówi, że uformował
się on z jednego z obłoków gazowo
– pyłowej materii międzygwiazdowej.
Obłoki
takie
występowały
w dużych ilościach w Galaktyce.
Nie jest do końca wiadome z jakiej
przyczyny, ale w pewnym momencie
w materii tej zaczęło się tworzyć
zagęszczenie.
Cząstki
zaczęły
przemieszczać się w kierunku
większej
gęstości.
Został
zapoczątkowany wzrost ciśnienia
w obrębie tego obszaru, który
charakteryzował się podwyższoną
gęstością. Pomimo tego nie
dochodziło
do
rozprężania
ponieważ zaczynały działać siły
grawitacyjne. Gaz o wysokiej
temperaturze w obłoku emitował
promieniowanie
z
zakresu
podczerwieni. Jednocześnie cały
czas obłok kurczył się i wzrastała
jego temperatura.

Struktura Słońca dobrze opisywana
jest przez tzw. model standardowy.
Na
podstawie
tego
właśnie
modelu możliwe jest stwierdzenie,
że w czasie całej ewolucji Słońca,
do dnia dzisiejszego nastąpił
wzrost zarówno jego jasności jak
i promienia. Jeśli zaś chodzi
o
budowę
chemiczną
to
podejrzewa
się,
że
skład
zewnętrznych
warstw
prawdopodobnie jest taki sam
jak przed czterema miliardami lat.
Inaczej sytuacja wygląda w części
centralnej Słońca. Tam ilość wodoru
w stosunku do ilości początkowej Gdy temperatura wnętrza tego
zmniejszyła się o około 60%.
obłoku doszła do około 100 K,
wtedy rozpoczęło się formowanie
Słońce należy do gwiazd tzw. odrębnego,
kulistego
obiektu.
populacji I, czyli takich, które Obiekt ten nazwano Protosłońcem.
powstały dosyć późno, oczywiście
w skali historii Galaktyki. Materia Cały
czas
zachodził
proces
międzygwiazdowa, która stanowiła zmniejszania objętości Protosłońca,
materiał
budulcowy
Słońca co było równoznaczne ze wzrostem
zawierała już atomy pierwiastków jego temperatury. Energia wnętrza
ciężkich o liczbach masowych była
transportowana
do
większych od 12. Powstawały one zewnętrznych
warstw
w wyniku reakcji termojądrowych w procesie konwekcji. Działo się
zachodzących
wewnątrz tak do momentu, aż powierzchnia
gwiazd wówczas już istniejących Protosłońca osiągnęła temperaturę
i generujących swoją energię około 10K. Wtedy Protosłońce
właśnie w tych procesach.
zaczęło świecić. Jednak niemalże
w
niczym
nie
przypominało
Tak więc obecnie najbardziej dzisiejszego
Słońca.
Przede
wiarygodna koncepcja dotycząca wszystkim
miało
ono
dużo
powstania Układu Słonecznego, większe rozmiary. Cały czas trwał
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proces
kurczenia.
Wzrastała
gęstość i temperatura protogwiazdy.
Gdy osiągnęła pułap 10 K we
wnętrzu zostały zapoczątkowane
reakcje jądrowe polegające na
przemianach wodoru w hel.

Protosłońce (wizja artystyczna) –
źródło: astronet.pl
Z czasem następował dalszy wzrost
temperatury i gęstości materii
słonecznej. W pewnym momencie
energia
jądrowa
zaczęła
dominować nad innymi źródłami energii. Wówczas został zahamowany proces kurczenia się
Protosłońca.
Wskutek tego, że było ono
bardzo aktywne, dochodziło do
emisji dużej ilości materii w postaci
wiatru słonecznego. Po 30 milionach
lat od powstania zagęszczenia
w mgławicy doszło do ustabilizowania
Słońca. W takim stanie znajduje
się już od 5 miliardów lat i będzie
trwał aż do wyczerpania paliwa
jądrowego.
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Dalsze losy Słońca to już tylko nasze
przypuszczenia. Prawdopodobnie
po
wyczerpaniu
się
paliwa
jądrowego, a więc źródła energii,
Słońce przekształci się w czerwonego

olbrzyma. Wtedy jądro Słońca
będzie się zapadać, co spowoduje
wzrost temperatury. Natomiast
zewnętrzne warstwy będą się
ochładzać.
Jasność
Słońca
początkowo będzie się utrzymywać
na takim samym poziomie. Źródłem
energii będą jedynie procesy
zachodzące w otoczce jądrowej,
gdzie jeszcze będzie zgromadzony
wodór.
Jest wysoce prawdopodobne, że
w następnym etapie ewolucji
Słońce
pochłonie
najbliższą
z planet, czyli Merkurego. Cały
czas będzie malała temperatura
powierzchni Słońca, ale jasność,
na skutek dużych rozmiarów będzie 500 razy większa od jasności
obecnego Słońca.
Skutki tych wydarzeń w Układzie
Słonecznym będą odczuwane
również na naszej planecie. Dojdzie
do podwyższenia temperatury na
Ziemi i wskutek tego cała woda
z powierzchni wyparuje. Dalszy
wzrost temperatury jądra gwiazdy
w konsekwencji doprowadzi do
sytuacji, w której z helu zaczną
powstawać atomy węgla i tlenu.
W końcu dojdzie do wybuchu jądra
słonecznego. Jednak nie dojdzie
do eksplozji całej gwiazdy. Jądro
będzie się ponownie zapadało i po
jakimś czasie ponownie wybuchnie.
Taki cykl może się powtarzać wiele
razy. W tym czasie Słońce tak zwiększy
swoja objętość, że będzie w stanie
pochłonąć
kolejne
planety
czyli Wenus i Ziemię. Gwiazda
będzie miała tak duże rozmiary,
że najbardziej zewnętrzne warstwy
zaczną się odrywać. W końcu
pozostanie tylko samo jądro, które

będzie wykorzystywać resztki helu.

Budowa Słońca – źródło: Instytut
Astronomii UZ
Gdy dojdzie do sytuacji, że hel
się skończy, wtedy jądro ulegnie
zapadnięciu i osiągnie rozmiary
takie, jak ma Ziemia. Stanie się
obiektem zwanym białym karłem.
Będzie on miał bardzo dużą
gęstość.
Energia
zapadania
spowoduje, że w pierwszym okresie

światło nadal będzie emitowane.
Jednak po pewnym czasie będzie
ono stopniowo słabnąć i będzie się
zmieniało od białego do czerwonego.
W końcowym etapie ewolucji
obiekt zaprzestanie emisji światła.
Temperatura jego spadnie do
temperatury Kosmosu. Biały karzeł
przekształci się w czarnego karła.
Ponieważ obserwacja Słońca ze
względu m.in. na duże natężenie
promieniowania,
wymaga
stosowania
przyrządów
oraz
metod pomiarowych innych niż to
ma miejsce w przypadku pozostałych
gwiazd, zatem powstał dział
astrofizyki
poświęcony
tylko
i wyłącznie naszej najbliższej
gwieździe. Jest to heliofizyka. Zakres
badań tej gałęzi nauki obejmuje
budowę
i
ewolucję
Słońca,
a także oddziaływania Słońca
z otoczeniem i jego aktywność
magnetyczną.
Piotr Skorupski
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Słoneczna
Astronomia
Janusza Bańkowskiego
Współcześnie
astronomowie
przyjmują, że plamy słoneczne
powstają w tych miejscach, gdzie
występują źródła potężnych pól
magnetycznych,
ograniczając
wypływ strumień ciepła z wnętrza.
Ich geneza nie jest skomplikowana
ponieważ
dobrze
już
przez
naukowców jest znana. Plamę,
która kształtuje się do swoich
maksymalnych
rozmiarów
astronomowie nazywają przednią.
W pewnej odległości od powstałej
plamy przedniej, nieraz też w dużej
odległości, kształtuje się następna
grupa plam z jedną wyróżniająca
się plamą. Określamy ją jako tylną
plamę. Po pewnym czasie plamy
łączą się ze sobą tworząc niekiedy
jedną całość. W miarę upływu
czasu obserwując obie plamy
zauważamy, że dochodzi do
odłączenia plam. Droga, która
ich łączyła zostaje rozerwana
i pozostaje łańcuszek rozerwanych
plamek. Plama przednia jest
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w sumie stabilnym tworem na
powierzchni Słońca i przeważnie
otoczona jest półcieniem. Może
ona pozostać na tarczy słonecznej
nawet kilka miesięcy ale czas jej
istnienie jest jednak różny.
Zaobserwowano
też,
że
w
pojedynczych
grupach
mniejszych
rozmiarów
ciemna
plama nie jest zupełnie ciemna.
W plamach większych rozmiarów
ich ciemne miejsca wypełnia
prawdziwa
czerń.
Plamom
towarzyszą silne lokalne pola
magnetyczne,
które
są
tak
potężne, że ich natężenie ma
wartość 4000-6000 estredów, gdzie
ziemskie natężenie kształtuje się na
poziomie 0,5 estreda.

Źródło: NASA, SDO

Janusz Bańkowski

Z życia sekcji…
Sekcja ma nową stronę w Internecie…
Odświeżona, przejrzysta, a przede wszystkim
pełna wiedzy na temat naszej Dziennej Gwiazdy.
Został także uruchomiony fan page na Facebook’u ,
który posłuży jako dodatkowe źródło informacji
i komunikacji z nami!
Adres strony: http://sos.poa.com.pl/
Fan page: https://www.facebook.com/sosptma/
Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na
Facebook’u: FB - #sosptma

Kalendarz na 2019 rok
Rok 2018 nie skończył się, ale już mamy w planach
kolejny kalendarz na 2019 rok. Obydwa poprzednie
kalendarze zostały bardzo dobrze przyjęte, dobrze
służą, więc… zapraszamy Obserwatorów do
zgłaszania swoich fotografii Słońca na okładkę
przyszłego kalendarza. Najlepsze zdjęcie zostanie
nagrodzone.

II Zjazd SOS PTMA w 2019
Nadal
działamy,
obserwujemy,
publikujemy
i tworzymy naszą społeczność!
Prawdopodobnie - II Zjazd SOS PTMA odbędzie się
w przyszłym roku.
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Galeria
zdjęć
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