poradnik obserwatora
Mi³oœnicy astronomii i astronomowie opowiadaj¹ sobie czasem makabryczny dowcip:
— Ile razy mo¿na spojrzeæ na S³oñce przez teleskop?
OdpowiedŸ brzmi:
— Dwa! Raz okiem lewym i raz prawym!
¯ycz¹c Czytelnikom najwspanialszych wra¿eñ z obserwacji naszej
macierzystej gwiazdy, zaczynamy przede wszystkim od zasad bezpieczeñstwa, tak dla naszego wzroku jak i sprzêtu. Musimy o nich zawsze
pamiêtaæ!

Techniki obserwacji
i prezentacji S³oñca
Przemys³aw ¯o³¹dek
S³oñce jest specyficznym i wyj¹tkowym
celem obserwacji. Nasz¹ gwiazdê
dzienn¹ podziwiaæ mo¿na praktycznie
dowolnym sprzêtem astronomicznym
tylko pod warunkiem, ¿e stosujemy siê
do pewnych zasad bezpieczeñstwa.
S³oñce to obiekt fascynuj¹cy, ale na co
dzieñ niemal niedostrzegany przez zwyk³ych ludzi. Cieszymy siê, gdy jest ciep³o
i s³onecznie, traktujemy je jak wielki œwiec¹cy z góry reflektor, a podziwiamy przy
zachodach. Tymczasem spojrzenie
astronoma daje zupe³nie inn¹ perspektywê. Oto na dziennym niebie oœlepiaj¹co œwieci gwiazda o jasnoœci niemal –27
magnitudo! Doœæ typowa i spokojna, jak
wiele innych we Wszechœwiecie. Inne
takie s³oñca widaæ przez ca³¹ noc w postaci punkcików, które nazywamy gwiazdami.
Nasze S³oñce wypromieniowuje
ogromne iloœci energii, miêdzy innymi

w postaci œwiat³a widzialnego, podczerwieni czy te¿ ultrafioletu. Teleskopy, które zazwyczaj s³u¿¹ do zbierania minimalnych iloœci œwiat³a, w przypadku tak skrajnie jasnego obiektu mog¹ byæ bardzo niebezpieczne dla obserwatora b¹dŸ te¿
mog¹ nie poradziæ sobie z przeniesieniem takiej iloœci energii, ulegaj¹c uszkodzeniu. Na pocz¹tku wiêc kilka s³ów
o bezpieczeñstwie obserwacji s³onecznych.

Bezpieczeñstwo
W ka¿dym teleskopie, w do³¹czonej
do niego instrukcji znajduj¹ siê stosowne ostrze¿enia mówi¹ce o utracie wzroku w przypadku ich zlekcewa¿enia.
W istocie, teleskopy potrafi¹ byæ bardzo
niebezpieczne, a co wiêcej, dzia³anie
œwiat³a s³onecznego na oko jest doœæ
zdradliwe. Mechanizm uszkadzania
wzroku jest tu dwojaki. Po pierwsze

Obserwacje S³oñca i tranzytu
— pierwsze kroki
DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI przejœcia Wenus
na tle tarczy S³oñca, plam s³onecznych, pól pochodni fotosferycznych czy dostrze¿enia pociemnienia brzegowego nie potrzeba wcale skomplikowanych instrumentów obserwacyjnych.
Poni¿ej znajduje siê opis prowadzenia obserwacji S³oñca
prost¹ i ca³kowicie bezpieczn¹ metod¹ projekcji obrazu na
ekran. Metoda ta umo¿liwia obserwacje obrazu tarczy s³onecznej jednoczeœnie wielu obserwatorom, dziêki czemu nadaje
siê ona doskonale do stosowania w czasie pokazów dla licznych grup osób, np. w szko³ach. Projekcja obrazu S³oñca stosowana by³a przez wielu znakomitych astronomów, m.in. przez
Christophera Scheinera i Jana Heweliusza.
Potrzebne instrumenty i materia³y:
— lornetka polowa, luneta lub teleskop amatorski;
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mamy efekt fotochemiczny: pigmenty
w komórkach siatkówki rozk³adane s¹
przez silne promieniowanie, szczególnie
przez to o mniejszych d³ugoœciach fali.
Tego rodzaju naœwietlenie oka mo¿e prowadziæ do mniej lub bardziej d³ugotrwa³ych zmian w widzeniu. Na podobnej zasadzie dochodzi do uszkodzeñ wzroku
u spawaczy — du¿e iloœci ultrafioletu produkowane przez ³uk elektryczny s¹ bardzo niebezpieczne. Efekt drugi przy obserwacjach teleskopowych ma du¿o
wiêksze znaczenie i niesie te¿ bardziej
nieodwracalne skutki. Chodzi tu o dzia³anie termiczne i to wcale nie tak dramatyczne, jak by siê mog³o wydawaæ. Podniesienie temperatury siatkówki zaledwie
o 10° powoduje nieodwracalne uszkodzenia komórek i utratê wzroku. Wszystko to dzieje siê bezboleœnie, jako ¿e siatkówka jest pozbawiona zakoñczeñ nerwowych, a do podniesienia temperatury
wystarczy u³amek sekundy. Pierwsza
zasada: do obserwacji S³oñca stosujemy teleskop odpowiednio przygotowany. Nigdy nie patrzymy bezpoœrednio przez niezabezpieczony uk³ad
optyczny, podobnie tragiczne w skutkach mog¹ byæ obserwacje przez lornetkê. O ile osoba doros³a zwykle zdaje
sobie sprawê z takich niebezpieczeñstw,
o tyle na uwadze trzeba mieæ dzieci korzystaj¹ce z teleskopu, tu wyobraŸni
mo¿e jeszcze nie wystarczyæ. Zwróciæ
uwagê nale¿y na szukacz, który te¿ nale¿y zabezpieczyæ lub wrêcz zdemontowaæ. Przypatrzmy siê teraz metodom
bezpiecznej obserwacji S³oñca.

Obiektywowy filtr s³oneczny
Prawid³owo zamontowany jest tanim
i bezpiecznym rozwi¹zaniem pasuj¹cym
do praktycznie ka¿dego teleskopu. W roli

— statyw do zamontowania lornetki lub lunety, umo¿liwiaj¹cy
zmianê po³o¿enia instrumentu (np. z g³owic¹ panoramiczn¹);
— arkusz tektury;
— no¿yczki;
— kartka bia³ego papieru.
Je¿eli pokusimy siê o przygotowanie bardziej „zaawansowanego” zestawu obserwacyjnego, bêdziemy potrzebowali
jeszcze kilku listewek, kartonów, ew. lusterko, jakiœ taboret,
ale to s¹ drobiazgi.
LORNETKA JEST NICZYM INNYM jak par¹ równoleg³ych
niewielkich lunetek. Poniewa¿ podczas obserwacji wystarczaj¹cy jest obraz tworzony przez jeden uk³ad optyczny, wiêc jeden z dwu obiektywów z przodu lornetki zas³aniamy kr¹¿kiem
papieru. W ten sposób zamiast lornetki mamy do dyspozycji
nieco dziwaczn¹ lunetê o ma³ej œrednicy obiektywu i dlatego
w dalszym opisie bêdziemy mówiæ tylko o lunecie. Oczywiœcie, pos³uguj¹c siê lornetk¹, nie mo¿emy spodziewaæ siê, i¿
jakoœæ uzyskanego obrazu bêdzie równie satysfakcjonuj¹ca
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filtru stosuje siê specjaln¹ foliê b¹dŸ te¿
w rozwi¹zaniach dro¿szych — filtr szklany. Teleskop posiadaj¹cy filtr obiektywowy za³o¿ony u wlotu do tubusa jest u¿ywany wówczas do obserwacji przez okular lub te¿ do fotografowania. Stosowaæ
nale¿y wy³¹cznie filtry przeznaczone do
tego typu obserwacji. Stosowane dawniej
dyskietki, okopcone szk³a, klisze fotograficzne czy folie do owijania kwiatów s¹ niebezpieczne. O ile w³aœciwe filtry s³oneczne s¹ sprawdzone pod k¹tem transmisji
w ca³ym paœmie IR, widzialnym oraz UV,
o tyle wymienione wy¿ej materia³y przepuszczaæ mog¹ znaczne iloœci promieniowania podczerwonego. Minimalna gêstoœæ filtru u¿ywanego do obserwacji s³onecznych to ND 4,5. Najpopularniejsze
filtry nadaj¹ce siê do obserwacji S³oñca
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dostêpne w handlu to folie o gêstoœci ND
5,0 produkowane przez firmê Baader Planetarium. Folia taka przepuszcza 1/10000
promieniowania s³onecznego, a jasnoœæ
obserwowanej tarczy s³onecznej mo¿e
byæ wówczas porównywalna z jasnoœci¹
Ksiê¿yca w pe³ni podczas normalnej obserwacji teleskopem. Nie wolno do obserwacji wizualnych stosowaæ folii
z oznaczeniem ND 3,8. S¹ to filtry fotograficzne przepuszczaj¹ce 16 razy wiêcej œwiat³a, ich zadaniem jest zabezpieczyæ aparat czy te¿ kamerê przed uszkodzeniem, gwarantuj¹c jednoczeœnie odpowiednio krótki czas ekspozycji. Foliê
nale¿y w³asnorêcznie oprawiæ. Zazwyczaj wykonuje siê kr¹¿ki z grubej tektury, miêdzy które wkleja siê odpowiednio
dopasowany wycinek folii. Nastêpnie od

Merkury na tle protuberancji podczas przejœcia 8 listopada 2006 r. Obraz w linii H-alfa. Zród³o:
http://www.spaceweather.com/eclipses/gallery_08nov06.htm
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Gêstoœæ filtru szarego (neutral
density ND) w przypadku filtrów
s³onecznych okreœla stopieñ
os³abienia natê¿enia œwiat³a
w dziesiêtnej skali logarytmicznej
ND = log (Ipadaj¹ce / Iprzepuszczane).
Warto wiêc zauwa¿yæ, ¿e wartoœæ
ta pomno¿ona przez czynnik 2,5
daje dok³adny stopieñ pomniejszenia strumienia œwiat³a w magnitudach! W przypadku filtra
ND 5 oznacza spadek jasnoœci
o 12,5 mag., czyli S³oñce staje siê
obiektem ok. –14,5 wielkoœci
gwiazdowej, pozwalaj¹c na bezpieczne i swobodne obserwacje
oku nieuzbrojonemu. W przypadku wiêkszych teleskopów z filtrem
lub foli¹ obiektywow¹ ND 5 mo¿e
byæ konieczne zmniejszenie
apertury wejœciowej instrumentu.

spodu przykleja siê kartonowy cylinder,
który nasun¹æ mo¿na na tubus teleskopu (nie mo¿e on byæ zbyt luŸny i zbyt krótki, musi trzymaæ siê pewnie). Osobiœcie
zalecam przyklejenie cylindra do tubusu
od zewn¹trz taœm¹ klej¹c¹. Mo¿e nie
bêdzie to szczytem estetyki, ale znacz¹co poprawi bezpieczeñstwo obserwacji.
Do niektórych teleskopów s¹ dostêpne
gotowe oprawki z wyciêtymi otworami na
filtr. Przyk³adowo, do wiêkszoœci teleskopów Sky-Watchera mo¿na dokupiæ plastikowe oprawki bêd¹ce odpowiednio
zmodyfikowanymi wersjami standardowo
do³¹czonych pokryw zamykaj¹cych tubus.
Filtr nale¿y wkleiæ od spodu takiej oprawki, po czym dobrze jest wykonaæ dodatkowy, wewnêtrzny pierœcieñ zabezpieczaj¹cy, nie ¿a³uj¹c przy tym kleju. Przed ka¿-

jak przy u¿yciu wysokiej jakoœci teleskopu astronomicznego,
ale z pewnoœci¹ wystarczy dla dostrze¿enia tarczy Wenus na
tle tarczy S³oñca.
Przygotowuj¹c siê do obserwacji przejœcia Wenus, nale¿y
starannie sprawdziæ w instrukcji u¿ytkowania instrumentu (albo
te¿ skonsultowaæ siê z jego producentem), czy dopuszczalne
jest wykorzystanie go do obserwacji S³oñca. Szczególn¹ ostro¿noœæ powinni zachowaæ u¿ytkownicy teleskopów systemu
Newtona, gdzie w niektórych konstrukcjach mo¿e dojœæ do
uszkodzenia lustra wtórnego, oraz u¿ytkownicy teleskopów katadioptycznych (np. Maksutowa, Schmidt-Cassegraina). W niektórych teleskopach takich systemów mo¿e dojœæ do uszkodzenia elementów optycznych w wyniku przegrzania.
Nale¿y tak¿e starannie rozwa¿yæ wybór okularu przeznaczonego do obserwacji S³oñca. Stare konstrukcje, lepione tzw.
balsamem kanadyjskim, jak równie¿ okulary pokryte pow³okami przeciwodblaskowymi mog¹ ulec przegrzaniu w skupionej
wi¹zce œwiat³a s³onecznego. Doœwiadczeni obserwatorzy S³oñca zalecaj¹ niekiedy lekkie poluzowanie pierœcieni dociskoUrania
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SZK£O ED (Extra-low Dispersion), czyli o ultraniskiej dyspersji, to fenomenalny wynalazek ostatnich lat, do którego
przyznaj¹ siê in¿ynierowie firmy Nikon. Jest to szk³o niemal
nierozszczepiaj¹ce œwiat³a, o bardzo s³abej zale¿noœci
wspó³czynnika za³amania od d³ugoœci fali.
W spektrografach oraz tzw. pryzmatach obiektywowych,
wykorzystuje siê naturaln¹ dyspersjê szk³a do rozszczepienia œwiat³a i uzyskania widm gwiazd, mg³awic i galaktyk.
Niemal we wszystkich innych przypadkach bêd¹ca wynikiem dyspersji szk³a aberracja chromatyczna jest zjawiskiem
szkodliwym.
W pojedynczej soczewce prowadzi to do skupiania siê wi¹zki
czerwonej dalej, a niebieskiej bli¿ej ni¿ po³o¿enie ogniska
dla œwiat³a zielono-¿ó³tego odpowiadaj¹cego maksimum
czu³oœci ludzkiego oka. Uzyskiwane takim obiektywem obrazy by³y zatem otoczone niebiesko-czerwon¹ obwódk¹,
co by³o np. zmor¹ Jana Heweliusza. Najprostsze obiektywy achromatyczne posiada³y dodatkow¹, cienk¹ soczewkê rozpraszaj¹c¹ ze szk³a o wy¿szym wspó³czynniku za³amania, która nie zmieniaj¹c ogólnych skupiaj¹cych cech
uk³adu optycznego, uginaj¹c bardziej promieniowanie krótkofalowe, szybko korygowa³a wzajemne po³o¿enie ognisk
œwiat³a o skrajnych barwach. Jednak nieliniowoœæ dyspersji wzglêdem d³ugoœci fali powodowa³a, ¿e promienie o kolorach poœrednich oraz bardziej niebieskie i bardziej czerwone od przyjêtych wartoœci skrajnych nie podlega³y pe³nej
korekcji i nadal tworzy³y obwódki, choæ s³absze, wokó³ obrazów punktowych i rozmywa³y szczegó³y w obrazach rozci¹g³ych. W przypadku oka, którego czu³oœæ spektralna stanowi naturalny filtr, nie by³a to powa¿ne ograniczenie.
W przypadku astrografów, zw³aszcza gdy mia³y dokonywaæ
obserwacji spektroskopowych z u¿yciem pryzmatu obiek-

dym za³o¿eniem filtru nale¿y go sprawdziæ. Patrzymy pod œwiat³o, czy na pewno nie widaæ ¿adnych uszkodzeñ na powierzchni, wszak taki foliowy filtr jest doœæ
delikatny i mo¿e siê przypadkowo zniszczyæ. Patrzymy te¿, czy nic z³ego nie
dzieje siê z mocowaniem filtru — musi
on trzymaæ siê pewnie.

Instrumenty
Ka¿dy teleskop nadaje siê do wykorzystania z filtrem obiektywowym. Warto
jednak pamiêtaæ o kilku rzeczach. Przy
obserwacjach s³onecznych œwiat³a
mamy pod dostatkiem i u¿ywanie zbyt
du¿ych teleskopów mija siê z celem.

wych elementów okularu, by zredukowaæ naprê¿enia powstaj¹ce podczas cieplnego „rozszerzania” siê soczewek.
Lunetê nale¿y ustawiæ w taki sposób, by jej obiektyw (czyli
wiêksza soczewka) by³ zwrócony ku S³oñcu, a okular (ma³a
soczewka) w kierunku przeciwnym. Teraz, wykonuj¹c jedynie
delikatne ruchy, nale¿y tak skorygowaæ po³o¿enie lunety, by
obiektyw by³ skierowany dok³adnie ku S³oñcu. W ¿adnym wypadku jednak nie nale¿y przy tym patrzeæ przez okular,
gdy¿ grozi to utrat¹ wzroku! Korekcjê po³o¿enia lunety wolno przeprowadzaæ wy³¹cznie metod¹ „prób i b³êdów” tak d³ugo, a¿ œwiat³o wpadaj¹ce do niej przez obiektyw bêdzie wychodzi³o przez okular. Teraz pozostaje jeszcze do wykonania
prosta operacja: promienie œwietlne przechodz¹ce przez lunetê nale¿y zogniskowaæ na arkuszu papieru trzymanym prostopadle do osi wi¹zki œwiat³a. Prawdopodobnie pocz¹tkowo
obraz na kartce bêdzie bardzo nieostry i nie da siê na nim
dostrzec ¿adnych szczegó³ów. Zmieniaj¹c odleg³oœæ miêdzy
lunet¹ a papierem oraz zmieniaj¹c ustawienie ostroœci okula-
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tywowego, nadal dyskwalifikowa³o to obiektywy dwusoczewkowe. Powstawa³y coraz bardziej z³o¿one obiektywy, w których kolejne pary soczewek o ró¿nych wspó³czynnikach za³amania i krzywiznach kompensowa³y aberracjê chromatyczn¹ dla kolejnych barw. Z racji swoich niewielkich rozmiarów i koniecznoœci jednoczesnej korekcji aberracji sferycznej, komy i krzywizny pola, do tworzenia szczególnie
z³o¿onych konstrukcji dosz³o w przypadku obiektywów aparatów fotograficznych i kamer. Szk³o ED, o naturalnie niskiej dyspersji, pozwala zast¹piæ czêsto wiele stosowanych
do tej pory soczewek jedn¹ lub dwiema.
Wykorzystanie tej technologii dokonuje szczególnej rewolucji w astronomii, gdzie egzotyczne, wydawa³oby siê do tej
pory, systemy optyczne wyposa¿one w odpowiednie korektory pola ze szk³a ED praktycznie pozbawiaj¹ je wiêkszoœci
wad optycznych, nie wprowadzaj¹c aberracji chromatycznej.
(M.M.)

Wzrost rozdzielczoœci w przypadku du¿ych teleskopów jest tylko teoretyczny,
w praktyce teleskop o œrednicy 150 mm
bêdzie wystarczaj¹cy do uzyskania pe³nej rozdzielczoœci w typowych dla naszego kraju warunkach atmosferycznych.
Nie ma te¿ sensu wykonywanie filtrów
s³onecznych na ca³¹ aperturê popular-

ru lunety, mo¿na uzyskaæ ostry, okr¹g³y obraz tarczy S³oñca,
którego jasnoœæ nieco spada ku brzegom.
ŒREDNICA OBRAZU TARCZY S£OÑCA uzyskiwanego
metoda projekcyjn¹ zale¿y od dwóch parametrów instrumentu: powiêkszenia uk³adu optycznego oraz odleg³oœci pomiêdzy okularem a ekranem. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e widoma œrednica k¹towa Wenus bêdzie wynosi³a 6 czerwca 2012 r.
oko³o 58 sekund ³uku, a œrednica S³oñca bêdzie a¿ 33 razy
wiêksza. Dlatego te¿ obraz tarczy S³oñca musi byæ odpowiednio du¿y, by bez wysi³ku mo¿na by³o dostrzec na ekranie tarczê Wenus.
Powiêkszeniem uk³adu optycznego lunety (oznaczmy go
liter¹ P) nazywamy stosunek (iloraz) d³ugoœci ogniskowej obiektywu lunety (oznaczmy j¹ F1) do d³ugoœci ogniskowej okularu
(oznaczmy j¹ F2). Tak wiêc powiêkszenie lunety wynosi:
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nych, du¿ych Newtonów. Wystarczy
ograniczyæ siê do 200 mm, umieszczaj¹c otwór na filtr niesymetrycznie po jednej stronie, omijaj¹c zwierciad³o wtórne.
Uk³ad o mniejszej aperturze bêdzie mniej
wra¿liwy na niezbyt dobry seeing i bêdzie dawa³ obrazy spokojniejsze, stabilniejsze. Jeœli mamy do wyboru kilka teleskopów b¹dŸ te¿ planujemy zakup
sprzêtu pod obserwacje s³oneczne, to
nale¿y wybraæ instrument o najlepszej
jakoœci optycznej. Potencjalne wady
optyczne, takie jak koma czy aberracja
chromatyczna, bêd¹ mia³y wiêkszy
wp³yw na jakoœæ obrazu ni¿ braki w aperturze. Zalecenia s¹ podobne jak przy
obserwacjach planet. Spoœród teleskopów Newtona najlepiej spisywaæ siê bêd¹
konstrukcje o d³u¿szej ogniskowej. Z dostêpnych na rynku polecam doœæ tani¹
Syntê SKDOB6 oraz jej bliŸniaczy odpowiednik na monta¿u paralaktycznym —
Sky-Watchera BK15012 EQ3-2. Œwietne rezultaty da te¿ popularny SKDOB 8,
którego œwiat³osi³a le¿y w umiarkowanych granicach, a jakoœæ optyczna nie
budzi zastrze¿eñ (spotykane s¹ egzemplarze o dok³adnoœci wykonania lustra
1/10 lambda).
Najlepsze do obserwacji S³oñca, podobnie jak i do obserwacji innych cia³
Uk³adu S³onecznego, s¹ refraktory.
Wœród konstrukcji teoretycznie achromatycznych, trudno obecnie znaleŸæ
model d³ugoogniskowy o zadowalaj¹cej
korekcji chromatyzmu. Producenci
sprzêtu astronomicznego unikaj¹ takich
konstrukcji, jako ¿e wszelki sprzêt o du¿ych gabarytach jest mniej popularny
wœród kupuj¹cych, a szkoda. Wœród teleskopów z obiektywami ED znajdujemy natomiast jedn¹ niedocenian¹ pere³kê — Sky-Watchera ED100 o œredni-
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cy obiektywu 10 cm i ogniskowej
900 mm. Ten d³ugi teleskop nie jest zbyt
lubiany przez mi³oœników astrofotografii, gdy¿ wymaga znacznie d³u¿szego
naœwietlania. W obserwacjach s³onecznych sprawdzi siê jednak znakomicie.
Dobrej jakoœci obiektyw ED w po³¹czeniu z d³u¿sz¹ ogniskow¹ daje znakomit¹
ostroœæ obrazu. Œwietnie sprawdz¹ siê
te¿ wszelkie teleskopy konstrukcji Maksutowa, daj¹ce obraz bardzo ostry i pozbawiony aberracji chromatycznej. Co
wiêcej, w ognisku g³ównym takich teleskopów uzyskamy doœæ du¿y obraz tarczy s³onecznej, co oka¿e siê pomocne
przy wykonywaniu zdjêæ.
Powiêkszenie podczas obserwacji nale¿y dobieraæ stosownie do apertury i warunków. W praktyce zbyt du¿e powiêkszenia sprawdzaj¹ siê Ÿle, obiekty na

Na wielu instrumentach optycznych (np. lornetkach i ma³ych lunetkach) o sta³ym powiêkszeniu jest ono podane w formie napisu na obudowie, np. „8×”, co oznacza zazwyczaj powiêkszenie 8 razy.
Niech odleg³oœæ pomiêdzy okularem a ekranem wynosi L. Wtedy œrednica obrazu tarczy S³oñca (oznaczona liter¹ D), wynosi:

Filtry dodatkowe
Dla poprawienia widocznoœci b¹dŸ
wyeliminowania wad optycznych mo¿na wspomóc siê dodatkowymi filtrami
barwnymi. Folia s³oneczna daje bia³y
obraz S³oñca, przy czym w przypadku
s³abiej skorygowanych teleskopów mo¿na zauwa¿yæ na jej krawêdziach efekty
aberracji chromatycznej. Wtedy pomaga stara metoda. Nale¿y zastosowaæ
filtr, który os³abi niebiesk¹ i czerwon¹
czêœæ widma. Najlepiej spisuje siê w takim wypadku filtr ¿ó³ty, jakiego u¿ywa

Instrument

F1

F2

Odl. ekranu

Œrednica
S³oñca

Œrednica
Wenus

lornetka 8×

—

—

100 cm

6,5 cm

0,2 cm

luneta 25×

75 cm

3 cm

70 cm

16 cm

0,5 cm

luneta 50×

150 cm

3 cm

50 cm

23 cm

0,7 cm

D = L(P–1)/107
gdzie D i L wyra¿one s¹ w tych samych jednostkach.
Tabela poni¿ej podaje przyk³adowe œrednice obrazu S³oñca, jakie mo¿na otrzymaæ za pomoc¹ typowej lornetki polowej
i niewielkich lunetek.
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tarczy s³onecznej staj¹ siê ma³o kontrastowe. Szczególnie gdy chcemy obserwowaæ takie obiekty jak pochodnie, nale¿y stosowaæ powiêkszenie mniejsze,
przy którym jest widoczna ca³oœæ tarczy
s³onecznej.

Oczywiœcie, zamiast trzymaæ kartkê papieru (czyli ekran)
w rêku, znacznie wygodniej jest przyczepiæ j¹ do sztywnego
kartonu, utrzymywanego za pomoc¹ kilku listewek na przed³u¿eniu osi lunety (dobra taœma klej¹ca mo¿e oddaæ przy pracach konstrukcyjnych nieocenione us³ugi…). Korekcje po³o¿enia lunety pod¹¿aj¹cej za S³oñcem nie wymagaj¹ wtedy
¿adnych dodatkowych poprawek po³o¿enia ekranu. Bardziej
zaawansowani majsterkowicze mog¹ pokusiæ siê o zbudowanie — zamiast ekranu — œwiat³oszczelnej obudowy o odpo-
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siê przy obserwacjach planet. Zakup
takiego filtru nie jest zbyt du¿ym wydatkiem, zazwyczaj jest to koszt rzêdu kilkudziesiêciu z³otych. Istnieje te¿ specjalny filtr pozwalaj¹cy na obserwacjê niemal monochromatyczn¹. Jest to filtr
Baader Solar Contiunuum przepuszczaj¹cy pasmo 540 nm. Filtr ten mo¿na
uznaæ za w¹skopasmowy, szerokoœæ
po³ówkowa pasma podobna jest jak
w przypadku astrofotograficznych filtrów
O-III i wynosi 10 nm. Przepuszczane
œwiat³o ma barwê intensywnie zielon¹,
uzyskiwany wzrost rozdzielczoœci pozwala na lepsz¹ obserwacjê konturów
cieni i pó³cieni plam s³onecznych, poprawia te¿ obraz granulacji, która przy
przeciêtnym seeingu i s³abszym sprzêcie nie jest zbyt dobrze widoczna. Ca³kowite odciêcie innych barw likwiduje
aberracjê chromatyczn¹, jak¹ mo¿e
wprowadziæ obiektyw.
Jeœli ju¿ mowa o filtrach okularowych
— nie istnieje coœ takiego jak okularowy filtr s³oneczny u¿ywany samodzielnie. Filtr montowany do okularu
mo¿e pe³niæ funkcje pomocnicze, tak jak
opisano powy¿ej. Do niektórych teleskopów dodaje siê czasem s³oneczne filtry
okularowe w postaci bardzo ciemnych
szkie³ o gêstoœci daj¹cej prawid³owy obraz S³oñca. Wœród spotykanych u nas
teleskopów przyk³adem s¹ rosyjskie teleskopy Ta³, gdzie tego typu filtr znajdowa³ siê w komplecie. Jest to skrajnie niebezpieczne rozwi¹zanie: filtr taki znajduje siê w miejscu, gdzie koncentrowana jest ogromna iloœæ œwiat³a, nagrzewa siê do bardzo wysokich temperatur
i mo¿e pêkn¹æ. Tego typu filtry nie nadaj¹ siê do obserwacji S³oñca. Podobnie rzecz ma siê z filtrami H-alfa. Filtry
H-alfa i teleskopy s³oneczne H-alfa na-

Przyk³adowy obraz w linii H-alfa

zywaj¹ siê tak samo. Niekiedy otrzymujê
zapytania o mo¿liwoœæ stosowania takich filtrów przy obserwacjach s³onecznych. Tymczasem jedynym wspólnym
mianownikiem jest tu pasmo, w którym
dzia³aj¹. Filtry H-alfa w standardzie 1,25”
czy te¿ 2”, kosztuj¹ce kilkaset z³otych,
s³u¿¹ do fotografowania nocnego nieba
i jak na standardy obserwacji s³onecznych przepuszczaj¹ ogromne iloœci
œwiat³a. Spotykane s¹ wersje o szerokoœciach po³ówkowych 35 nm i 7 nm,
podczas gdy do zaobserwowania czegokolwiek wiêcej na tarczy S³oñca jest
potrzebne pasmo znacznie wê¿sze od
1nm. Teleskopy H-alfa u¿ywane w obserwacjach S³oñca to w rzeczywistoœci
z³o¿one uk³ady zawieraj¹ce filtry w¹skopasmowe, jak te¿ filtry neutralne.

wiedniej d³ugoœci, zakoñczonej „matówk¹”, na której bêdzie
widoczny obraz (czyli tak zwanej „tuby s³onecznej”).
Ma³e, ciemne punkty widoczne na obrazie, zachowuj¹ce
sta³¹ pozycjê wzglêdem obrazu tarczy S³oñca pomimo przesuwania kartki papieru, to plamy s³oneczne lub — niemal nieruchoma przy krótkich obserwacjach — tarcza planety przechodz¹cej przed tarcz¹ S³oñca. Oprócz nich na obrazie bêd¹
widoczne (byæ mo¿e) inne plamy, przesuwaj¹ce siê wzglêdem obrazu S³oñca przy drobnych ruchach lunety. Plamy te
spowodowane s¹ wadami lub zabrudzeniami soczewek i nie
maj¹ nic wspólnego z prawdziwymi obiektami astronomicznymi.
Podczas obserwacji metod¹ projekcyjn¹ mo¿e przeszkadzaæ œwiat³o przechodz¹ce obok lunety i padaj¹ce bezpoœrednio na papier (bo spada wtedy kontrast obrazu S³oñca).
Dlatego najlepsze rezultaty mo¿na uzyskaæ, dokonuj¹c obserwacji np. ze szczelnie zaciemnionego pomieszczenia, gdy
jedynie obiektyw lunety jest wystawiony ku S³oñcu, np. po-
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Pamiêtam te¿ przypadek, gdy obserwator zdecydowa³ siê obserwowaæ S³oñce niezabezpieczonym teleskopem z za³o¿onymi na nos okularami do obserwacji zaæmieñ. Okulary takie wykonane
z kartonu posiadaj¹ 2 kawa³ki folii Baadera i s³u¿¹ do obserwacji okiem nieuzbrojonym, bez u¿ycia jakiejkolwiek optyki.
Mo¿na takimi okularami obserwowaæ
fazê czêœciow¹ zaæmienia, mo¿na te¿
próbowaæ obserwacji ogromnych i widocznych od czasu do czasu go³ym
okiem plam s³onecznych. Tymczasem
w delikatnej folii widnia³a dziura wypalona przez œwiat³o s³oneczne podczas próby obserwacji. W³os na g³owie zje¿y³ mi
siê na ten widok, na szczêœcie obserwatorowi nic siê nie sta³o. Zapewne zapamiêta on tê obserwacjê na d³ugo.

przez szparê w kotarze. Prostszym sposobem poprawy kontrastu jest nasadzenie na oprawê obiektywu lunety sztywnego kartonu z otworem (lub dwoma otworami w przypadku
u¿ywania lornetki). W ten sposób na kartkê papieru bezpoœrednio bêdzie padaæ tylko œwiat³o przechodz¹ce przez lunetê, zaœ œwiat³o rozproszone zostanie znacznie ograniczone. Mo¿na pokusiæ siê tak¿e o zbudowanie bardziej zaawansowanego „obserwatorium” s³onecznego. Oprócz lornetki (lunety) na statywie stosujemy w nim lustro i tekturowe pude³ko. Lustro pozwala ³atwo kierowaæ wi¹zkê œwiat³a z lunetki
na ekran, a tak¿e za³amuje j¹, dziêki czemu kartka papieru
mo¿e byæ ustawiona niemal „plecami” do œwiat³a s³onecznego. Dodatkowe pude³ko mo¿e jeszcze bardziej ocieniæ ekran,
poprawiaj¹c komfort obserwacji. Doskonale sprawdza siê tu
„helioskop Owczarka” (rysunek) przypomniany w poprzednim numerze Uranii (s. 45).
Je¿eli po wykonaniu wszystkich, opisanych powy¿ej czynnoœci nie widaæ ¿adnych plam s³onecznych, to znaczy, ¿e pe-
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Testujemy sprzêt dla Ciebie!
Metoda projekcyjna
Metoda projekcji jest stosowana do
obserwacji plam s³onecznych ju¿ od
XVII w. U¿ywa siê tu teleskopu, na którym nie znajduj¹ siê ¿adne filtry, a uzyskiwany obraz rzutuje siê na bia³y ekran
zamocowany w pewnej odleg³oœci za
okularem. S³oñce ogl¹dane tak¹ metod¹
jest wystarczaj¹co jasne i dobrze widoczne, aby przeprowadziæ szczegó³owe obserwacje struktur widocznych
w œwietle bia³ym, a metoda jest bardzo
wygodna przy pokazach dla wiêkszych
grup obserwatorów. Tylko nieliczne teleskopy posiadaj¹ gotowy ekran s³oneczny. Z dostêpnych dawniej pamiêtam tego
typu ekran w niektórych teleskopach Ta³
jak te¿ w dawnych konstrukcjach produkowanych przez nasz¹ polsk¹ firmê Uniwersa³. Obecnie jest dostêpny niewielki
refraktor Sky-Watcher SK609EQ1, który
w taki ekran jest seryjnie wyposa¿ony.
Zazwyczaj jednak taki element trzeba
wykonaæ samodzielnie. Skonstruowaæ
nale¿y specjalne mocowanie, które pozwoli zawiesiæ ekran prostopadle do wyci¹gu okularowego, w odleg³oœci kilkudziesiêciu centymetrów za okularem.
Konstrukcja powinna byæ odpowiednio
sztywna, tak aby ekran nie drga³ na wietrze, nie mo¿e byæ jednak zbyt ciê¿ka,
aby nie utrudniæ operowania teleskopem
i by da³a siê w sposób ³atwy mocowaæ.
Wa¿ne jest te¿ os³oniêcie ekranu przed
bezpoœrednim œwiat³em s³onecznym.
Przy wyci¹gu nale¿y skonstruowaæ
prost¹, kwadratow¹ os³onê z otworem
w œrodku, rzucaj¹c¹ cieñ na w³aœciwy
ekran. Po zawieszeniu ekranu kierujemy
teleskop na S³oñce (naj³atwiej trafiæ, obserwuj¹c cieñ rzucany przez teleskop).
Po chwili na ekranie pojawi siê jasny
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i doœæ du¿y obraz tarczy s³onecznej, który
nale¿y wyostrzyæ.
Przy obserwacjach tego typu najlepiej
sprawdzaj¹ siê refraktory. S¹ one najbardziej odporne na dzia³anie bezpoœredniego œwiat³a s³onecznego, doœæ ³atwo te¿
zawiesiæ na nich ekran. W przypadku
teleskopów Newtona, zw³aszcza tych
du¿ych, iloœci œwiat³a przenoszone przez
optykê s¹ doœæ znaczne i trzeba mieæ to
na uwadze. Najwra¿liwsze na uszkodzenia termiczne przy tego typu obserwacjach s¹ katadioptryczne, zamkniête meniskiem lub p³yt¹ korekcyjn¹ teleskopy systemu Maksutowa i Schmidta-Cassegraina. Zwierciad³o g³ówne ma
zazwyczaj du¿¹ œwiat³osi³ê, koncentruje
ogromn¹ iloœæ œwiat³a na zwierciadle wtórnym. Co wiêcej, w pobli¿u osi optycznej
znajduj¹ siê te¿ wyczernione elementy
mechaniczne (tuleje, diafragmy), które
mog¹ ulec uszkodzeniu.
Nale¿y uwzglêdniaæ materia³y, z jakich
wykonany jest teleskop oraz okulary.
Dawniej by³o norm¹, ¿e wszelkie mechaniczne czêœci teleskopu wykonywano
z metalu. Dziœ nie jest to tak oczywiste,
zw³aszcza w tanich teleskopach spotyka siê plastikowe wyci¹gi okularowe, plastikowe paj¹ki zwierciad³a wtórnego,
a nawet plastikowe konstrukcje okularów.
Nawet w doœæ dobrych konstrukcjach
spotykane s¹ plastikowe diafragmy poprawiaj¹ce kontrast. Plastikowe elementy konstrukcyjne mog¹ ulec stopieniu czy wrêcz spaleniu, o ile przypadkiem obraz S³oñca zejdzie nieco
z osi optycznej. W przypadku okularów
lepiej jest wykorzystaæ okular o d³u¿szej
ogniskowej, nie zawieraj¹cy ma³ych soczewek oprawionych w plastikowe elementy. Jeœli skala obrazu wyda nam siê
za ma³a, to lepiej jest zwiêkszyæ odle-

chowy obserwator bada S³oñce akurat
w dniu, gdy rzeczywiœcie nie ma na nim
plam. Jednak obecnie, w okresie rosn¹cej
aktywnoœci, w zasadzie codziennie na tarczy s³onecznej widoczne s¹ plamy. Bardziej
prawdopodobn¹ przyczyn¹ braku widocznych plam mo¿e byæ niezbyt dobre ustawienie ostroœci obrazu.
Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, i¿ do obserwacji u¿yta zosta³a tzw. lornetka teatralna,
zbudowana na zasadzie lunety Galileusza.
W lornetce teatralnej obiektyw jest soczewk¹ skupiaj¹c¹, a okular — soczewk¹
rozpraszaj¹c¹. Za pomoc¹ lornetki teatralnej (a wiêc w³aœciwie dwóch ma³ych, ustawionych równolegle lunet Galileusza) nie
mo¿na uzyskaæ obrazu S³oñca na kartce
papieru. Wspó³czesne lunety astronomicz2/2012

g³oœæ ekranu od teleskopu, ni¿ zmieniaæ
okular na krótkoogniskowy. Osobiœcie widzia³em ju¿ standardowy okular Kellnera 10 mm, znany wszystkim u¿ytkownikom tanich teleskopów, który przeszed³
próbê takiej obserwacji. Od strony soczewki ocznej wygl¹da³ on jak po wyjêciu z p³omienia, elementy z tworzywa stopi³y siê i zdeformowa³y.

Klin Herschela
Klin Herschela to specjalny uk³ad
optyczny montowany w miejsce nasadki
k¹towej refraktora. Pozwala on na bezpoœrednie i bezpieczne obserwacje tarczy s³onecznej pod warunkiem prawid³owego stosowania. Sercem uk³adu jest
specjalny pryzmat o przekroju trapezoidalnym. Ogromna wiêkszoœæ padaj¹cego œwiat³a s³onecznego jest za³amywana pod niewielkim k¹tem i przepuszczana na drug¹ stronê, gdzie trafia na specjaln¹ powierzchniê poch³aniaj¹c¹ ciep³o
(metalow¹ lub ceramiczn¹). Niewielka
iloœæ œwiat³a (oko³o 5%) jest odbijana
w kierunku okularu. 5% to oczywiœcie

ne i zwyk³e lornetki turystyczne s¹ budowane na tej samej zasadzie, co luneta Keplera (czyli z zastosowaniem wy³¹cznie soczewek skupiaj¹cych). Tylko one mog¹ rzutowaæ obraz S³oñca na papierowy ekran.
Scheiner i Heweliusz pos³ugiwali siê w³aœnie lunetami Keplera.
Choæ geometria przejœæ planet na tle tarczy S³oñca jest stosunkowo ³atwa do zrozumienia, dopiero Johannes Kepler potrafi³
wyliczyæ ich daty z zadawalaj¹c¹ dok³adnoœci¹. Po obliczeniu, ¿e kolejne przejœcie
Merkurego nast¹pi 29 maja 1607 r., Kepler
„wykorzysta³” do obserwacji zjawiska… katedrê w Ratyzbonie, bo niewielka dziura
w dachu ogromnej budowli o stosunkowo
ciemnym wnêtrzu zamienia³a j¹ w gigantyczn¹ camera obscura, czyli znany doskoUrania
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wci¹¿ zbyt du¿o, st¹d do ka¿dego klina
s¹ montowane dodatkowo neutralne filtry szare o doœæ du¿ej gêstoœci. Kliny stosuje siê tylko przy obserwacjach z refraktorami. Po pierwsze, refraktory odcinaj¹
promieniowanie podczerwone i UV, które przy takiej obserwacji mog³oby byæ niebezpieczne. Po drugie, podobnie jak
w przypadku obserwacji z ekranem —
du¿e iloœci energii przechodz¹ce przez
niezabezpieczony uk³ad optyczny mog¹
prowadziæ do uszkodzeñ elementów mechanicznych. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e taki
uk³ad ma doœæ znaczn¹ d³ugoœæ
optyczn¹ i w wielu teleskopach mog¹
wyst¹piæ problemy z ogniskowaniem, podobnie jak ma to miejsce w przypadku
nasadek binokularowych. Zwykle problemy pojawiaj¹ siê przy refraktorach krótkoogniskowych.
Na polskim rynku jest dostêpny klin
Herschela produkowany przez firmê Baader Planetarium. Pryzmat klina jest wykonany z dok³adnoœci¹ 1/10 lambda i odbija 4,6% padaj¹cego œwiat³a. Wiêkszoœæ
promieniowania s³onecznego pada na
ceramiczn¹ powierzchniê w tylnej czêœci klina, która dodatkowo jest zabezpieczona metalow¹, perforowan¹ p³ytk¹.
Wœród filtrów dodatkowych znajduje siê
filtr ND 3,0 (w najnowszych wersjach
montowany na sta³e) oraz filtry ND 2,0,
ND 0,9 i ND 0,6 stosowane w miarê potrzeb do uzyskania w³aœciwej jasnoœci
obrazu. Urz¹dzenie mocowane jest w 2”
wyci¹gu okularowym i pozwala na stosowanie okularów w tym samym standardzie.

w praktyce amatorskiej s¹ stosowane od
niedawna. To na ogó³ kompletne uk³ady
optyczne przeznaczone do obserwacji
naszej gwiazdy dziennej w sposób zupe³nie niezwyk³y, ujawniaj¹c szczegó³y
takie, jak m.in. protuberancje widoczne
na brzegu tarczy s³onecznej. Spotyka siê
kompletne teleskopy s³oneczne, do których wystarczy zamocowaæ okular, jak
te¿ niekiedy du¿e filtry obiektywowe montowane na tubusie refraktora. Teleskopy
H-alfa s¹ przeznaczone do obserwacji
w paœmie 656,3 nm.
Jest to czerwona linia
wodoro-

Teleskopy s³oneczne H-alfa
Teleskopy s³oneczne przeznaczone do obserwacji w wybranych liniach widmowych

Teleskop s³oneczny Meade Coronado
LX80 SolarMax II

wa, pierwsza z linii serii Balmera. Teleskop s³oneczny jest w stanie wydzieliæ
œwiat³o zawieraj¹ce siê w bardzo w¹skim
paœmie wokó³ linii H-alfa, zazwyczaj szerokoœæ po³ówkowa dla tego typu urz¹dzeñ jest mniejsza ni¿ 0,7 Å. Serce teleskopu to specjalny filtr interferencyjny
zwany etalonem, który pozwala na uzyskanie tak w¹skiego pasma. Dodatkowo
w uk³adzie optycznym s¹ montowane te¿
filtry odcinaj¹ce nadmiar promieniowania
(tak zwane ERF, Energy Rejection Filters). Prawid³owe zredukowanie iloœci
promieniowania musi nast¹piæ przed etalonem, gdy¿ ten jest wra¿liwy na zmiany
temperatury i pod wp³ywem nagrzania
mo¿e zmieniæ swoje w³asnoœci. Element
ten wykonany jest bardzo precyzyjnie
z dwóch pó³przepuszczalnych p³ytek
szklanych. Dok³adnoœæ wykonania powierzchni zazwyczaj przekracza 1/20
lambda, st¹d te¿ produkcja teleskopów
s³onecznych wi¹¿e siê ze sporymi kosztami. Etalon mo¿na precyzyjnie dostrajaæ specjalnym pokrêt³em. Pozwala to na
ustawienie pasma w przypadku mo¿liwej
niestabilnoœci termicznej oraz umo¿liwia
dostrojenie filtru do konkretnego obszaru tarczy s³onecznej. Warto pamiêtaæ, ¿e
wskutek rotacji S³oñca obserwujemy dopplerowskie przesuniêcie linii widmowych:
pewne czêœci tarczy zbli¿aj¹ siê w naszym
kierunku, inne zaœ oddalaj¹ i efekt ten równie¿ mo¿e wymagaæ niewielkich korekt.
Mo¿liwe jest stosowanie dwóch etalonów
ustawionych w jednej osi optycznej. Pozwala to dodatkowo zawêziæ pasmo
wokó³ linii wodorowej. Zmiana ta wp³ywa wyraŸnie na widocznoœæ i rodzaj obserwowanych szczegó³ów. Filtry takie
s¹ spotykane jako dodatki do gotowych teleskopów s³onecznych
i montowane na ich obiektywie.

nale z lekcji fizyki bezsoczewkowy uk³ad formuj¹cy obraz odleg³ych obiektów. Podczas obserwacji w katedrze Kepler dostrzeg³ nawet na tle obrazu tarczy S³oñca ciemna plamkê, co
utwierdzi³o go w przekonaniu, ¿e obserwowa³ przewidziane
przez siebie przejœcie Merkurego. Dopiero du¿o póŸniej okaza³o siê, ¿e w 1605 r. nie by³o ¿adnego przejœcia, a wiêc Kepler najprawdopodobniej obserwowa³ wtedy du¿¹ plamê s³oneczn¹.
Pomijaj¹c kwestiê optyki, Kepler mia³ tê przewagê nad obserwatorem trzymaj¹cym lunetê w d³oni, ¿e katedra siê nie
trzês³a. I rzeczywiœcie, na obrazie tarczy S³oñca mo¿na natychmiast dostrzec znacznie wiêcej szczegó³ów, je¿eli luneta
zostanie zamocowana na sztywnym statywie.
Pawe³ Rudawy
Przyk³ad praktycznej realizacji metody projekcyjnej. Zdjêcia wykonano na rynku wroc³awskim podczas publicznej demonstracji w czasie
przejœcia Wenus w 2004 r. Pokazy prowadzili studenci i doktoranci
Instytutu Astronomii UWr.
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Testujemy sprzêt dla Ciebie!
Co mo¿na dostrzec takim teleskopem? Dla niewprawionego oka pocz¹tkuj¹cego obserwatora S³oñce widoczne
przez teleskop H-alfa z pojedynczym etalonem wygl¹da jak wielka, lekko nakrapiana pomarañczowa mandarynka. S³ynne protuberancje znajduj¹ siê na brzegu
tarczy, s¹ znacznie s³absze od jego powierzchni i w lekko niedostrojonym teleskopie mo¿na ich wrêcz nie zauwa¿yæ.
Przy obserwacjach protuberancji zadbaæ
nale¿y o odpowiedni kontrast, powiêkszenie nie powinno byæ zbyt du¿e. Warto pomanipulowaæ trochê pokrêt³em strojenia etalonu, aby uzyskaæ w³aœciwy
efekt. Im wê¿sze pasmo H-alfa, tym protuberancje s¹ lepiej widoczne, ale te¿ nie
nale¿y z zawê¿aniem pasma przesadzaæ. S¹ to struktury szybko poruszaj¹ce siê i tu znów efekt Dopplera mo¿e
mieæ wp³yw na ich widocznoœæ. Dla pasma wê¿szego ni¿ 0,4 Å widocznoœæ protuberancji siê pogarsza. Zdecydowanie
lepiej wygl¹da reszta szczegó³ów widocznych na tarczy S³oñca. Tutaj protuberancje przechodz¹ce na tle chromosfery s¹ widoczne w postaci ciemnych
pasm, a iloœæ widocznych detali jest
wrêcz osza³amiaj¹ca. To jeden z fenomenów astrofizycznych, nad którym
warto siê zastanowiæ: taki sam
gaz (plazma) widoczny na tle
ciemnego nieba w emisji, na
tle gorêtszej chromosfery
przejawia siê w absorpcji.
Wokó³ koncentracji plam s³onecznych przy odrobinie
szczêœcia mo¿na trafiæ na wielki rozb³ysk s³oneczny doskonale widoczny w postaci jasnej plamy w aktywnym obszarze powierzchni S³oñca. Widok niezapomniany!

poradnik obserwatora

Na naszym rynku prym wiedzie dwóch
producentów teleskopów s³onecznych.
Wœród mi³oœników najbardziej rozpowszechnione modele to Coronado PST
oraz Lunt LS-60 Tha. Pierwszy z nich jest
maleñkim, kompletnym refraktorem s³onecznym z obiektywem o œrednicy
40 mm. Mimo niewielkich rozmiarów daje
bardzo przyzwoite obrazy tarczy s³onecznej, protuberancje s¹ doskonale widoczne, a obraz kontrastowy, pe³en detali,
atrakcyjny dla ka¿dego obserwatora
S³oñca. Teleskop ten jest przeznaczony
g³ównie do obserwacji wizualnych, posiada zintegrowane z obudow¹ mocowanie okularowe 1,25”. Ciekawostkê stanowi wbudowany szukacz dzia³aj¹cy na zasadzie kamery otworkowej. Œwiat³o s³oneczne po przejœciu przez niewielki otwór
jest rzutowane na niewielk¹ matówkê widoczn¹ na górnej œciance obudowy. Teleskop produkowany przez firmê Lunt wygl¹da znacznie powa¿niej i solidniej; to
refraktor o œrednicy obiektywu 60 mm
i ogniskowej 500 mm. Doœæ masywny
i w ca³oœci wykonany z metalu jest uzbrojony w 2” wyci¹g okularowy crayforda
z mikrofokuserem 1:10, produkowany
przez Teleskop-Service. Do wyci¹gu
montuje siê dedykowan¹ nasadkê k¹-

tow¹ zawieraj¹c¹ dodatkowy filtr. Filtr ten
w podstawowej wersji ma œrednicê
6 mm, a nasadka jest oznaczana symbolem B600. Produkowane s¹ te¿ nasadki z wiêkszymi filtrami o œrednicy 1,2 cm
i 3,6 cm, które zapewniaj¹ wiêkszy komfort obserwacji, wi¹¿e siê to jednak z dodatkowymi kosztami. Teleskop PST firmy Coronado wed³ug danych producenta zapewnia szerokoœæ pasma poni¿ej
1,0 Å, dla teleskopu Lunt pasmo okreœlone jest na 0,8 Å. W przypadku Lunta
istnieje mo¿liwoœæ zamontowania dodatkowego etalonu (b¹dŸ zakupu gotowego w ten sposób zmontowanego teleskopu), co pozwala na uzyskanie szerokoœci pasma poni¿ej 0,55 Å. Obie firmy produkuj¹ te¿ wiêksze modele teleskopów
s³onecznych. Przyk³adowo, Lunt oferuje
teleskopy LS80 o œrednicy obiektywu
8 cm, LS100 o œrednicy 10 cm oraz potê¿ny 15-centymetrowy LS152, który jest
marzeniem ka¿dego zaawansowanego
obserwatora S³oñca, niestety marzeniem
doœæ drogim. Za teleskop ten zap³aciæ
trzeba ponad 7 tys. dolarów. Jak wczeœniej wspomnia³em, istniej¹ te¿ obiektywowe etalony przeznaczone do stosowania ze zwyk³ymi refraktorami. Lunt produkuje filtry o œrednicy 50 mm
z pasmem o szerokoœci
0,7 Å, jak te¿ wiêksze
o œrednicy 60 mm
i 100 mm. Ceny takich
filtrów s¹ jednak wiêksze ni¿ w przypadku teleskopów s³onecznych
o porównywalnej aperturze.

Obserwacje w linii wapnia K (CaK)

Teleskop Lunt LS60

Mniej znanym pasmem, w którym prowadzi siê obserwacje monochromatyczne, jest pasmo odpowiadaj¹ce liniom
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poradnik obserwatora
widmowym wapnia. W widmie s³onecznym s¹ widoczne dwie bardzo silne linie
absorpcyjne K (393,37 nm) oraz H
(396,85 nm). Ich nazwy pochodz¹ jeszcze z pocz¹tku XIX w. od Fraunhofera,
który pierwszy obserwowa³ widmo S³oñca i nada³ nazwy od A do K najsilniejszym wystêpuj¹cym w nim liniom. Linie
te zawdziêczamy zjonizowanemu wapniowi, co siê oznacza CaII. Obie le¿¹ blisko siebie na fioletowym krañcu pasma
widzialnego. Wapniowe teleskopy s³oneczne spotykane w sprzeda¿y s¹ przeznaczone do obserwacji w linii CaII K,
gdy¿ linia CaII H blenduje siê z lini¹ wodoru serii Balmera H-epsylon.
Obraz widoczny w teleskopie s³onecznym „CaK” ma intensywnie fioletow¹ barwê. Linia le¿y na skraju pasma widzialnego i obserwowana tarcza s³oneczna
na pierwszy rzut oka wydaje siê byæ
ciemna i nieatrakcyjna. Rzeczywiœcie,
obraz jest ciemny i aby przy obserwacji
wizualnej cieszyæ wzrok wspania³ymi widokami, nale¿y zapewniæ sobie odpowiednio zaciemnione miejsce obserwacji. W praktyce obserwator, chc¹c zobaczyæ wiêcej, powinien nakryæ g³owê jakimœ ciemnym i grubym materia³em (kocem, ciemn¹ koszul¹). Warto te¿ pamiêtaæ o unikaniu du¿ych powiêkszeñ. Najzwyczajniej chodzi o zwiêkszenie Ÿrenicy oka podczas takiej obserwacji, a zastosowany okular równie¿ musi zapewniaæ odpowiednio du¿¹ Ÿrenicê wyjœciow¹. Obraz w linii wapnia ró¿ni siê
znacz¹co od obrazu H-alfa i przypomina
bardziej to, co widzimy bez u¿ycia ¿adnych filtrów. Doskonale widoczne s¹ plamy s³oneczne, a przy odpowiednio du¿ym teleskopie znakomicie widaæ granulacjê. Jednak najbardziej rzucaj¹ siê
w oczy pochodnie — jasne obszary tworz¹ce siê w rejonach o podwy¿szonej aktywnoœci. Pochodnie s¹ dostrzegalne
przy zwyk³ych obserwacjach w œwietle
bia³ym, tu jednak widaæ je wyraŸnie i to
nie tylko przy brzegach tarczy s³onecznej. Protuberancje wygl¹daj¹ nieco inaczej ni¿ w paœmie H-alfa i s¹ du¿o s³absze, daj¹ siê jednak dostrzec ju¿ w popularnych teleskopach o œrednicy
60 mm.
Aby w pe³ni wykorzystaæ pasmo CaK,
nale¿y u¿yæ techniki fotograficznej. Najlepiej w tym wypadku sprawdzaj¹ siê niewielkie kamery planetarne, takie jak Imaging Source DMK w wersjach monochromatycznych czy te¿ QHY5/ALccd5. Maj¹
one wystarczaj¹c¹ czu³oœæ w bliskim ultrafiolecie i pozwalaj¹ na obserwacje
w sposób du¿o wygodniejszy, bez ograniczeñ narzucanych przez ludzki wzrok.
Obecnie wœród teleskopów wapniowych najbardziej znany jest Lunt LS60
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Przyk³adowy obraz S³oñca widzianego przez Lunta 60 w linii CaK

CaK. Wygl¹da on z zewn¹trz niemal
identycznie jak jego odpowiednik przeznaczony do pasma wodorowego. Ten
sam tubus i obiektyw, wewn¹trz jednak
ró¿nice s¹ wiêksze. Zespó³ filtrów potrzebnych do obserwacji w¹skopasmowej zgromadzono w specjalnie przed³u¿onej, dwucalowej nasadce k¹towej. Podobnie jak w przypadku teleskopu H-alfa,
nasadki te wystêpuj¹ z wewnêtrznymi filtrami o ró¿nej œrednicy. Nasadka ta daje
siê zak³adaæ równie¿ do zwyk³ych refraktorów, jednak w takim wypadku nie wolno stosowaæ jej do obserwacji wizualnych. Osi¹gniêcie jasnego obrazu dziêki zwiêkszeniu œrednicy mo¿e wydawaæ
siê atrakcyjne, jednak¿e jednoczeœnie do
oka trafia du¿a iloœæ szkodliwego promieniowania z pogranicza ultrafioletu, które
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie wzroku. Sam Lunt LS-60 CaK po zast¹pieniu
nasadki wapniowej zwyk³¹ „nasadk¹ 2”
staje siê zwyk³ym, niewielkim refraktorem, który mo¿e byæ wykorzystany do
nocnych obserwacji (w przeciwieñstwie
wersji H-alfa, gdzie filtry znajduj¹ siê wewn¹trz tubusa). Jakoœæ obrazów dawanych przez taki refraktor jest zaskakuj¹co dobra, o czym nawet sam producent
nie wspomina na swojej stronie.
Na zakoñczenie warto wspomnieæ
o zestawach przeznaczonych do obserwacji wapniowych, jakie stosowaæ mo¿na w dowolnym teleskopie. Zestaw taki,
Urania

produkowany przez Baader Planetarium,
sk³ada siê z filtru okularowego w standardzie 1,25” oraz z du¿ego arkusza folii
ND3,8 przeznaczonego do monta¿u na
wlocie do tubusa. Przeznaczony jest wy³¹cznie do obserwacji fotograficznych: filtr
CaK montowaæ nale¿y w mocowaniu
1,25” ma³ych kamer, takich jak wspomniane modele Imaging Source. Próba
obserwacji wizualnej takim zestawem
mo¿e byæ bardzo niebezpieczna dla
wzroku. ®

Przemys³aw ¯o³¹dek nale¿y do najbardziej zaawansowanych mi³oœników
astronomii w naszym kraju. Obecnie
jest prezesem Pracowni Komet i Meteorów, jednego z najbardziej prê¿nych, niezale¿nych stowarzyszeñ amatorów astronomii w Polsce: http://
www.pkim.org/. Jest wybitnym znawc¹
sprzêtu dla amatorów i nie tylko. Jeden z najcenniejszych autorów „nowej”
Uranii!
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