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3 týždne rotácie Slnka 



Keď sa Slnko rozšantí  



Magnetické oblúky koróny 



Zacielené na slnečnú chromosféru 



Chromosféra a spikuly pod drobnohľadom 
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Spikuly – chromosferická hádanka 
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〈vmax〉  ≈  24 km s-1 〈hmax〉  ≈ 9 800 km                   

g – gravitačné zrýchlenie Slnka:   274 m s-2 
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Neznámy mechanizmus vystreľuje spikuly podstatne vyššie, ako vyplýva z ich malej 
maximálnej rýchlosti, predpokladajúc počiatočný impulz nasledovaný voľným letom 

iba pod vplyvom gravitácia. 
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Spikuly a protuberancia 



Pokojné protuberancie v Hα a Ca II H 



Eruptívna (aktívna) protuberancia  
v extrémnej UV oblasti 



Erupcia v spektrálnej čiare Ca II H a  
röntgenovom žiarení 



Obrazový spektrograf prechodovej oblasti 
Interface Region Imaging Spectrograph IRIS 

• NASA Small Explorer Mission 

• 44 mesiacov od projektu po štart v júni 2013 

• skúmané oblasti slnečnej atmosféry: 
– chromosféra: spektrálne čiary Mg II h/k 2796/2830 Å, teplota ≈ 15 000 K  

– prechodová oblasť: spektrálne čiary Si IV 1400 Å, teplota ≈ 65 000 K 

                                                           IRIS: spikuly a protuberancia 
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Aktivita v prechodovej 
oblasti nad škvrnou 
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Podporné numerické simulácie chromosféry a prechodovej oblasti 

Mg II h & k 
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Slnko vo vzdelávaní 
Stredoškolská odborná činnosť  

Šteudentská vedecká odborná činnosť 

Lenka Maruščáková  

 

  

• Gymnázium Stropkov, školský rok 2004/2005 
„Pozorovanie slnečných škvŕn na Observatóriu Skalnaté Pleso 
a Stará Lesná od roku 1944 do roku 2004“ 

• Lekárska fakulta UK v Bratislave, 1. ročník, r. 2008  
„Vplyv slnečnej aktivity na ľudský organizmus“ 

 



Ukážky z práce 
 Pozorovanie slnečných škvŕn na Observatóriu Skalnaté Pleso 

a Stará Lesná od roku 1944 do roku 2004  
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Slnko vo vzdelávaní 
Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 

• organizátor: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 
• celkovo šesť ročníkov v rokoch 2007 až 2012 
• súčasťou programu aj špecializované prednášky s tematikou Slnka 
• prezentácie a zborníky prednášok dostupné on-line na internete, 

nasledujúce odkazy sú aktívne 

Ročník Autor Názov Prezentácia Článok 

2010 V. Rušin Cykly slnečnej činnosti  PPT súbor PDF súbor 

2011 A. Kučera Stavba Slnka a modely jednotlivých vrstiev PPT súbor PDF súbor 

http://www.ta3.sk/docasne/APVV_LPP-0078-09/10_CASU/prednasky/Rusin.ppt�
http://www.ta3.sk/docasne/APVV_LPP-0078-09/10_CASU/zbornik/zbornik-Rusin.pdf�
http://www.ta3.sk/docasne/APVV_LPP-0078-09/11_CASU/prednasky/Kucera.ppt�
http://www.ta3.sk/docasne/APVV_LPP-0078-09/11_CASU/zbornik/zbornik-Kucera.pdf�


Slnko vo vzdelávaní 
Celoštátne slnečné semináre (tzv. hurbanovské semináre) 

• organizátor: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 

• organizované s dvojročným odstupom 

• 22. ročník, Nižná nad Oravou, 26.-30. mája 2014 

• zborníky zo seminárov: 
– v slovenskom a českom jazyku 

– autori príspevkov sú prevažne vedeckí pracovníci zo Slovenska a Čiech, v menšej miere 
astronómovia z hvezdární a planetárií 

– bohatý zdroj informácií o Slnku a jeho výskume vhodný pre študentov 

– dostupné on-line na internete (linky sú aktívne) 

21.CSS Stará Turá 2012 

20.CSS Papradno 2010 

19.CSS Papradno 2008 

18.CSS Modra 2006 

17.CSS Stará Lesná 2004 

16.CSS Turčianske Teplice 2002 

15.CSS Patince 2000 

http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww21.htm�
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww20.htm�
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww19.htm�
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww18.htm�
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww17.htm�
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww16.htm�
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/obsahwww15.htm�


Projekt „Slnečná hliadka“ - námet  
pre Stredoškolskú odbornú činnosť 

• CME  = Coronal Mass Ejection = výron koronálnej hmoty = slnečná búrka 
• CME - hlavný činiteľ kozmického počasia  
• Solar Stormwatch = Slnečná búrková hliadka 
• občiansky vedecký projekt zameraný na: 

– vyhľadávanie výronov koronálnej hmoty (CME) v databázach                                                     
kozmických slnečných observatórií STEREO A(head) a STEREO B(hind) 

– meranie charakteristík CME 

http://www.solarstormwatch.com/ 

http://www.solarstormwatch.com/�


Výron koronálnej hmoty CME 
• najmohutnejší eruptívny jav v celej Slnečnej sústave 

• hmotnosť vyvrhnutej plazmy: miliarda ton 

• rýchlosť vyvrhnutej plazmy: 500 – 2000 kms-1 

• interakcia magnetického poľa CME s magnetosférami planét 

• pozorovateľnosť: výhradne kozmické koronografy:   SoHO/LASCO 

  STEREO/SECCHI/COR + HI 

• čo vidíme: viditeľné svetlo fotosféry rozptýlené na nabitých časticiach plazmy
       

 

  

    
← montáž 



SoHO/LASCO 
• SoHO:  Solar Heliospheric Observatory, od r. 1996  

• LASCO: Large Angle and Spectrometric Coronagraphs 

  (Širokouhlý spektrometrický koronograf) 

  LASCO1: 1,1 R⊙ – 3 R⊙  (nefunkčný od r. 1998) 

  LASCO2: 1,5 R⊙ – 6 R⊙ 

  LASCO3: 3 R⊙ – 32 R⊙ 

• spektrometrický lebo LASCO2 a LASCO3 sú vybavené širokopásmovými filtrami 
pre vizuálnu oblasť 

    LASCO2 LASCO3 

Kométa 



CME a kométa a la LASCO3 

• SoHO je historicky najúspešnejší objaviteľ 
komét 

• k 17.9. 2013: 2 378 komét 
• väčšina objavov amatérskou verejnosťou 
 
viac info: Google → Sungrazer Comets  

SoHO Comets 

http://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=guide 

http://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=guide�


STEREO/SECCHI/COR/HI 
• STEREO:  Solar-Terrestrial Relations Observatory 
  (Observatórium slnečno-zemských vzťahov)  
• dvojičky: STEREO A (Ahead) a STEREO B (Behind) 
• vypustené: 26. október 2006, NASA 
• SECCHI Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation 
• SECCHI/COR1 Inner coronagraph  
• SECCHI/COR2 Outer coronagraph  2 R⊙ – 15 R⊙     
• HI1, HI2 Heliospheric Imager (inner and outer heliosphere) 



Erupcia rozpútala slnečnú búrku 



Najrýchlejšia CME: 2 930 kms-1 



Slnečná búrka v heliosfére 11.12. 2008 



Kozmické počasie v heliosfére 



Solar Stormwatch – motivácia  
• fyzika Slnka: zahltenie dátami (dátové tsunami) 
• STEREO: po dva a pol roku činnosti 100 000 obrázkov  = 25 TB dat 
• Solar Dynamic Observatory (AIA + HMI + EVE): 1,6 TB za deň (200 DVD) 
      584 TB za rok (73 000 DVD) 
• oko a vedomie sú daleko lepšie prispôsobené na rozoznávanie štruktúr (pattern recognition) 
• oko je najlepší kompjuter 
• mnohonásobné meranie získané viacerými ľuďmi je omnoho cennejšie ako subjektívny názor 

jedného človeka 



Solar Stormwatch – motivácia  
J map (J plot) 

Elongácia 



Solar Stormwatch – motivácia  
J map (J plot) 



 
Solar Stormwatch 
http://www.solarstormwatch.com/ 

 
 

http://www.solarstormwatch.com/�


Čo punúka Solar Stormwatch 
http://www.solarstormwatch.com/mission_briefing 

http://www.solarstormwatch.com/mission_briefing�


A to nie je všetko 

Archív STEREO dát je otvorený. 

• STEREO premenné hviezdy 
• STEREO kométy 
• STEREO asteroidy 

Bonus 
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