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Úplné zatmenie Slnka 2008:  
príprava experimentov SÚH Hurbanovo 
 
 
 
 

T. Pintér a M. Rybanský, SÚH Hurbanovo 
 

 

Abstrakt 

V príspevku sú opísané niektoré výsledky pozorovania koróny pri zatmení Slnka 29. marca 

2006 a návrh na fotometrické pozorovanie koróny pri úplnom zatmení Slnka 1. augusta 

2008. 

 

 

Celkový jas K – koróny 29.03.2006 

 

     Rušin a Rybanský (1985) zistili, že celkový jas K – 

koróny kolíše počas cyklu slnečnej aktivity v pomere až 

1:3. Procedúra určenia celkového jasu je opísaná 

v citovanej práci. Ide o žiarenie v medziach od ρ = 1,03 

po 6,0. ( ρ je polomer Slnka). Jednotkou je 10
–6 

stredného jasu slnečného disku.  

     Podľa celkového jasu koróny pri úplných zatmeniach 

môžeme  usudzovať o množstve ionizovanej hmoty 

v koróne  aj v heliosfere, lebo žiarenie K – koróny  

vzniká rozptylom na voľných elektrónov a celkový jas 

je úmerný celkovému množstvu elektrónov, ktoré sa 

nachádzajú pozdĺž zorného lúča. Na obr. 1 sú 

zhromaždené údaje o celkovom jase K – koróny pri 

mnohých zatmeniach. Údaje sú prevzaté z citovanej 

práce Rušina a Rybanského (1985) a doplnené 

o fotometrické pozorovanie z roku 2001 (Pintér et al., 

2001) a o výsledok tejto práce (v krúžku). 

     Podkladom pre určenie celkového jasu koróny v roku 

2006 boli kalibrované fotografické snímky, 

s expozíciami ½, 1/8, 1/25 a 1/50 s. Pre celkový jas sme 

získali hodnotu  I =  0,509. 10
–6 

stredného jasu 

slnečného disku. 

 

 
Obr. 1 Údaje o celkovom jase K – koróny pri mnohých zatmeniach. Údaje sú prevzaté z  práce Rušina  a Rybanského (1985) 

a doplnené o fotometrické pozorovanie z roku 2001 (Pintér et al.) a o   výsledok tejto práce (v krúžku). 
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Príprava na fotometrické pozorovanie koróny pri 

úplnom zatmení Slnka 1. augusta 2008 

 

     Poloha centrálnej čiary zatmenia podľa Espenac 

a Anderson (2007) je znázornená na obr. 2.  

     Zatmenie je pomerne krátke, preto plánujeme iba 

jednoduché fotometrické pozorovanie, pomocou 

ktorého určíme celkový jas tak, ako pri 

predchádzajúcich zatmeniach. 

     Plánujeme použiť ďalekohľad  D / f  = 80 / 960 so 

záznamom na digitálny fotoaparát. Snímky sa budú 

robiť s expozíciami 1/10, 1/20 a 1/50 s. Pre kalibráciu 

využijeme snímky slnečného disku robené cez neutrálny 

filter s priepustnosťou  T = 1/1000 a sériou 

redukovaných vstupných otvorov. 

     Pri pozorovaní mienime dodržať všetky zásady, 

o ktorých sme informovali na webovej stránke SÚH. 

 

 
Obr. 2  Poloha centrálnej čiary zatmenia 1. augusta 2008. Pravdepodobné miesto pozorovania je označené krúžkom. 
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