Title: Wyznaczenie okresu rotacji Słońca.
Cel: Wyznaczenie prędkości i okresu rotacji Słońca.
Uczestnicy: Uczniowie liceum.
Przedmiot: Matematyka.
Przebieg ćwiczenia:

1. W formularzu ,,Arquivo Obs. Solares’’ wyszukaj dwa
spektroheliogramy typu K1-v dla dwóch różnych (lecz bliskich sobie)
dat. Niech będą to obrazy, na których można wyróżnić plamy
słoneczne. Mogą to być na przykład spektroheliogramy z 21 i 24
listopada 1992 roku (zobacz rysunek na następnej stronie).Wydrukuj
znalezione obrazy w formacie A4
2. Wybierz jedną z plam widoczną na obu obrazkach (patrz obrazek na
następnej stronie).
3. Na spektroheliogramach z obu dni określ szerokość oraz długość
heliograficzną wybranej plamy za pomocą mapy współrzędnych
heliograficznych tarczy słonecznej (,,Stoneyhurst disc''). Dodatek 4
zawiera jedną z takich map obejmującą 21 i 24 listopada. Mapę tę
należy wydrukować na folii, aby można było nałożyć ją na obrazy
Słońca. Należy pamiętać, że mapa jak i obrazy Słońca muszą mieć taką
samą średnicę. Mapy zawartej w dodatku 4 nie można zastosować do
spektroheliogramów wykonanych dla każdego dnia roku. Osie rotacji
Słońca i Ziemi nie są równoległe do siebie w ciągu całego roku i z tego
powodu mapki współrzędnych heliograficznych tarczy słonecznej
wykonane dla różnych okresów w roku różnią się od siebie.
4. Dla innych dat niż wymienionych w punkcie 1 odpowiednie mapki
współrzędnych heliograficznych można znaleźć pod adresem:
http://ottawa.rasc.ca/articles/taylor_richard/sun/stoney.html
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5. Otwórz plik programu Excel zatytułowany ,,solar_rotation-pl.xls'' .
Możesz go ściągnąć z:
http://www.pl.euhou.net/docupload/files/Excersises/Sun4All/Excel/solar_rotation-pl.xls
6. Wstaw odpowiednie dane do żółtych komórek. Szerokość i długość
heliograficzna oraz czas powinny być wpisane w formacie dziesiętnym
(na przykład: 40º36’ = 40.6º; 2h 57m = 2.95h). Arkusz kalkulacyjny
wyliczy dwie wartości wyświetlone w czerwonych komórkach: średnią
prędkość (wyrażoną w km/h) i okres rotacji (wyrażoną w dniach). Na
następnych stronach pokazano jak wyznaczyć te wartości.
7. Procedura ta może być powtórzona dla każdej innej plamy.
8. Omów otrzymane wyniki biorąc pod uwagę to co wiesz o rotacji
Ziemi.

Jak wyznaczyć średnią prędkość i okres rotacji Słońca.
Aby wyznaczyć prędkość rotacji oraz okres rotacji Słońca załóżmy, że plama
porusza się jednostajnie (ze stałą szybkością). Obliczając średnią prędkość (v)
skorzystamy z formuły:
v=d / t,
gdzie d jest odległością jaką pokonuje plama, a t jest czasem jaki upłynął między
obserwacjami (wykonaniem spektroheliogramów). Problem więc sprowadza się do
określenia d. Poniższy rysunek schematycznie przedstawia rozpatrywaną sytuację:

|

-2-

Punkty M1 i M2 są pozycjami plamy w dwóch różnych momentach. Znając ich
szerokość i długość heliograficzną w momencie (φ1,λ1) oraz (φ2,λ2) odległość d określić
można za pomocą podstawowej formuły trygonometrii sferycznej:
cos(d)= sin(ϕ1)sin(ϕ2) + cos(ϕ1)cos(ϕ2)cos(λ1-λ2).
Dokładny opis tej tej formułu wychodzi poza ramy tego ćwiczenia. Jednak
zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacj na jej temat znajdą je na stronie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_cosinusów .
Zauważ, że wynikiem poprzedniej formuły jest kąt z zakresu od 0º do 180º. Przeliczenie
tego wyniku na kilometry jest proste jeśli użyje się wzoru:
d (km) =

d × 2π × RSU
360º

gdzie RSUN = 690000 km oznacza promień Słońca.
Przy założeniu, że plama porusza się po obwodzie Słońca z wyliczoną wcześniej
prędkością możliwe jest oszacowanie okresu rotacji Słońca.
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Dodatek Nr. 4

Rysunek A4.1: Mapa Słońca współrzędnych heliograficznych (Stoneyhurst Disc). Można ją
wykorzystywać tylko dla spektroheliogramów uzyskanych w okresie od 19 do 27 czerwca i od 18 do
25 listopada. Źródło map Słońca dla innych okresów czasu opisane jest w tekście powyżej.
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