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V seminarju je predstavljeno opazovanje Sonca v vodikovi alfa svetlobi. Opisana je potrebna 

oprema in ukrepi za zagotavljanje varnosti. Podrobneje so predstavljeni pojavi, ki jih lahko 

opazujemo v vodikovi alfa svetlobi in primerjava vidnosti pojavov v beli in vodikovi svetlobi. 
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1 Uvod 

 

Sonce je naša najbliţja zvezda, ki nam daje energijo za  ţivljenje. Kljub temu, da v poletni 

vročini komaj čakamo, da zaide, v oblačnem vremenu in pozimi pa skrbno lovimo vsak ţarek, 

svojo matično zvezdo zelo slabo poznamo. Najosnovnejši, najenostavnejši in tudi cenovno 

zelo sprejemljiv način opazovanja in spremljanja Sonca je v beli svetlobi, torej z uporabo 

filtrov, ki prepuščajo varen in primeren deleţ bele svetlobe. Veliko bolj zanimiv, a ţal tudi 

precej draţji način za opazovanje Sonca pa nam ponuja vodikova alfa svetloba, kjer postane 

Sonce veliko bolj dinamično in se prikaţe v povsem novi luči.  

 

Seminar je namenjen trenutnim in bodočim učiteljem, ki se bodo odločili za izvedbo 

opazovanja Sonca v vodikovi alfa svetlobi. V tem seminarju je tako najprej na kratko 

razloţeno, kaj sploh Sonce je in njegova zgradba (poglavje 2.1). Jedrni del predstavlja 

opazovanje Sonca v vodikovi alfa svetlobi (poglavje 3), kjer je v poglavju 3.1 razloţen 

nastanek te svetlobe, v poglavju 3.2 pa oprema za opazovanje. V poglavju 3.3 so podani tudi 

nujni varnostni ukrepi za varno opazovanje Sonca, v poglavju 3.4 pa so podani nekateri 

praktični nasveti. Opisi pojavov, ki so vidni v vodikovi alfa svetlobi, so podani v poglavjih 

3.5 in 3.6. 

 

2 O Soncu 

 

Sonce je zvezda, ki Zemljo oskrbuje z energijo. V primerjavi z drugimi zvezdami je rumena 

pritlikava krogla vroče plazme, predvsem protonov in elektronov, ki pridobiva energijo z 

zlivanjem (fuzijo) vodika v helij, in ena od milijarde zvezd v naši Galaksiji. Sonce je nastalo 

pred 4,5 milijarde let iz majhne zgoščine v ogromnem oblaku medzvezdnega plina in prahu, 

ki se je pod lastno teţo sesedala, hkrati pa je ta zgoščina iz okolice zaradi gravitacije srkala 

vedno več snovi. Zaradi krčenja sta se začela povečevati tlak in temperatura. Ko je 

temperatura v jedru presegla 4 · 10
6
 K [1], se je pričel vodik zlivati v helij, s čimer se je rodilo 

Sonce. Naša zvezda je trenutno na sredini svoje ţivljenjske poti, ki jo bo zaključila čez 

pribliţno 5 milijard let. Takrat se bodo namesto vodika začeli zlivati teţji elementi. Sonce se 

bo napihnilo, zunanji del se bo ohladil, ''poţrlo'' bo Zemljo in odvrglo zunanje plasti 

atmosfere, iz katere bo nastala planetarna meglica. Jedro bo še nekaj časa svetilo kot bela 

pritlikavka, nato pa se bo ohladilo in postalo hladna črna pritlikavka [2]. 

 

 

2.1 Zgradba Sonca 

 

Sonce je zgrajeno iz več plasti. V središču se nahaja jedro. Temperatura v jedru okrog          

16 · 10
6
 K in tlak 2,5 · 10

11 
bar omogočata zlivanje vodika v helij, kar se imenuje cikel   

proton – proton. Cikel proton – proton [3] poteka v treh fazah. V prvi (slika 1a) se dve jedri 

vodika 𝐻1  zlijeta v devterij 𝐻2 , pri čemer nastanejo pozitron 𝑒+ , nevtrino 𝜐  in energija  

 

 𝐻 +  𝐻 →  𝐻 + 𝑒+ + 𝜐21  1 . (1)  

 

Sproščena energija znaša E = 0,42 MeV. Pozitron, ki nastane pri reakciji (1) kmalu trči v 

elektron, pri čemer nastaneta dva fotona 𝛾. Sprosti se energija E = 1,02 MeV. Nastali devterij 

nato trči z jedrom vodika, pri čemer nastanejo jedro helija 𝐻𝑒3  in foton γ, sprosti se tudi 

energija E = 5,49 MeV (slika 1b) 

 

 𝐻 +  𝐻 →  𝐻𝑒 +  𝛾312  .  
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Dve jedri helija 𝐻𝑒3  nato v času, ki povprečno traja 10
5
 let, trčita, pri čemer nastanejo delec 

alfa ( 𝐻𝑒4 ) in dve jedri vodika (slika 1c), sprosti se tudi energija E = 12,86 MeV: 

 

 𝐻 +  𝐻 →  𝐻𝑒 + 𝐻1 +  𝐻1433  .  

 

Skupna energija, ki se sprosti pri enem ciklu proton – proton, znaša E = 26,7 MeV.  

 

 
Slika 1. Shema reakcije proton – proton. a) Faza 1: dve jedri vodika trčita, nastanejo 𝐻2  , 𝑒+ 

in 𝜐 . b) Faza 2: 𝐻2  trči s 𝐻1 , nastaneta 𝐻𝑒3  in γ. c) Faza 3: dve jedri 𝐻𝑒3  trčita in nastanejo 

𝐻𝑒4  in dve jedri 𝐻1 . Vir [4]. 

 

Nad sončevim jedrom se nahaja sevalna plast, kjer se energija prenaša s sevanjem. Visoka 

gostota preprečuje prenašanje energije s konvekcijo. Temperatura sevalne plasti je niţja od 

temperature jedra in znaša okrog 8 · 10
6
 K. Ker sta temperatura in tlak niţja kot v jedru, v 

sevalni plasti več ne poteka zlivanje vodika v helij. Nad sevalno plastjo se nahaja 

konvekcijska plast, ki je redkejša od sevalne, zato se energija lahko prenaša s konvekcijo. Na 

stiku med sevalno in konvekcijsko plastjo se plazma ogreje, ker prejme toploto iz sevalne 

plasti, zato se začne dvigati. Ko doseţe površje Sonca, imenovano fotosfera, se plazma ohladi 

in začne padati proti sevalni plasti. Na stiku med sevalno in konvekcijsko plastjo se plazma 

zopet ogreje, s čimer je konvekcijski cikel zaključen. Površje Sonca se imenuje fotosfera in je 

najhladnejše področje na Soncu, saj se temperature gibljejo okrog 6000 K. Na fotosferi so 

velikokrat vidne tudi pege, katerih temperatura znaša okrog 3000 – 4000 K in nastanejo kot 

posledica magnetnih anomalij v notranjosti. Fotosfera je tudi področje Sonca, ki ga vidimo, če 

Sonce pogledamo skozi zaščitni filter v beli svetlobi. Nad fotosfero se nahaja še tanka, redka 

in za svetlobo prepustna plast, imenovana kromosfera. Na sliki 2 je prikazana notranja 

zgradba Sonca. Zunanje plasti Sonca, oziroma njegovo atmosfero, pa predstavlja korona. 

Korona je veliko redkejša od fotosfere, njena temperatura pa je v primerjavi s temperaturo 

fotosfere precej višja in znaša kar okrog 10
6
 K. 

 

             a)              b)                  c) 
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Slika 2. Notranja zgradba Sonca. Vir [5]. 

 

Vzrok za visoko temperaturo korone še ni znan [6]. Za korono se razprostira heliosfera, katere 

meja je odvisna od aktivnosti Sonca in se končuje za Neptunovo orbito. Heliosfera je tudi 

območje, do koder piha Sončev veter, to je tok hitrih protonov in elektronov, ki izvira iz jedra 

Sonca [7].  

 

3 Opazovanje Sonca 

 

Opazovanje Sonca spada med manj zahtevna opazovanja, saj lahko ţe z običajnim 

daljnogledom 10 × 50 opazujemo pege na fotosferi. Večji teleskop ob boljši ločljivosti pokaţe 

več detajlov in drugih pojavov na Soncu. Seveda vsakršno opazovanje Sonca zahteva 

primeren filter (mylar folija, varilsko steklo, ERF (Energy Reduction Filter)), ki preprečuje 

trajne poškodbe oči. Da pa lahko Sonce kvalitetno opazujemo v vodikovi alfa svetlobi, pa 

moramo najprej poznati nastanek te svetlobe, opremo, poskrbeti za varnost in spoznati vse 

vidne pojave, kar je opisano v naslednjih poglavjih. 

 

3.1 O vodikovi alfa svetlobi 

 

Vodik je najpogostejši element v  vesolju in tudi v fotosferi Sonca je zastopan kar v 70 % [2]. 

Zaradi temperature fotosfere, ki znaša okrog 6000 K, seva Sonce kot črno telo preteţno v 

vidni svetlobi z maksimumom intenzitete v rumeno zeleni svetlobi z valovno dolţino 550 nm. 

Trki zaradi termičnega gibanja delcev vzbudijo elektrone v vodiku v višja energijska stanja. 

Ker pa je takšno stanje nestabilno, elektroni preidejo na prejšnji energijski nivo. Preseţek 

energije se odda v obliki fotona. Atom vodika zato izseva elektromagnetno valovanje. Ko 

elektron preide iz višjega na drugi vzbujeni energijski nivo, seva atom v vidnem delu spektra. 

Emisijske črte v tem delu spektra imenujemo Balmerjeva serija [8]. Najpomembnejša 

spektralna črta ima valovno dolţino 656 nm in nastane med prehodom elektrona iz tretjega 

vzbujenega energijskega nivoja na drugega. To črto imenujemo tudi vodikova alfa (H-alfa) 

črta in jo intenzivno sevajo tudi emisijske meglice v vesolju. Na sliki 3 je vidna Balmerjeva 

serija z označeno črto H-alfa. Ker pri 6000 K znaša produkt Boltzmanove konstante (k) in 

temperature (T) kT = 0,52 eV, energija omenjenega fotona pa je 1,9 eV, je deleţ H-alfa 

svetlobe sorazmerno majhen.  

 

Fotosfera 

Konvekcijska 

plast 
Sevalna  

plast 

Jedro 
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Slika 3. Balmerjeva serija z označeno črto H-alfa pri 656 nm. Prehod iz N=3 na N=2. Vir [9]. 

 

3.2 Oprema in priprave na opazovanje Sonca v vodikovi alfa svetlobi 

 

Za opazovanje Sonca v H-alfa svetlobi potrebujemo poseben filter, ki je sestavljen iz dveh 

delov. Prvi filter, ki se imenuje etalon in ga namestimo pred objektiv teleskopa, nam zoţi 

pasovno širino na območje okrog črte H-alfa, drugi filter pa je blokirni filter, ki je skrit v 

diagonali pred okularjem in zmanjša količino prepustne svetlobe. Oba filtra sta hkrati 

nameščena na teleskop. Pri delu sem uporabljal Luntova filtra Ls50FHa, ki zoţi to pasovno 

širino na manj kot 0,70 Å [10], in blokirni filter B600. Uporabljen teleskop je bil SkyWatcher 

ED66 z goriščno razdaljo 480 mm. Montaţa, ki je nosila teleskop, je bila EQ6. Navedena 

oprema je v lasti Astronomskega društva Orion [11]. Pri vizualnem opazovanju je bil 

uporabljen okular TMB Planetary 7 mm, ki da 69-kratno povečavo. Na sliki 4 je prikazan 

sistem, s katerim so nastale fotografije, ki so predstavljene v tem seminarju. 

 

 

 
Slika 4. Sistem za opazovanje Sonca v H-alfa svetlobi z označenimi najpomembnejšimi deli 

Pred opazovanjem je potrebno tudi preveriti etalon, blokirni filter in poskrbeti za varnost, kar 

je opisano v poglavju 3.3.  Pri iskanju Sonca si pomagamo z iskalom, in sicer tako, da na listu 

papirja opazujemo senco iskala. Ko se slika Sonca pojavi na sredi sence iskala, bo Sonce 

vidno v okularju, seveda če je iskalo dobro poravnano s teleskopom.  

Etalon Ls50FHa 

Teleskop 

SkyWatcher 66ED 

Ekvatorialna 

montaţa EQ6 

Stativ 

Okularji 

Blokirni filter B600 

Spletna kamera 

Fokuser 

Iskalo 

Vodikov emisijski spekter 

400 nm 700 nm 
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Ker imajo številni pojavi v H-alfa svetlobi nizek kontrast v primerjavi z okolico, je velikokrat 

moteča svetloba, ki prihaja iz okolice opazovališča, zato k boljšemu opazovanju veliko 

pripomore, če si rob okularja zastremo z roko ali pa uporabimo temno rjuho ali deţnik. 

Zasenčenje je še posebej pomembno pri snemanju Sonca s spletno kamero, saj zaradi odbojev 

okoliške svetlobe praktično ne vidimo na monitor. 

 

3.3 Varnost pri opazovanju Sonca 

 

Pri opazovanju Sonca, še posebej pa pri opazovanju z učenci in ljudmi, ki teh izkušenj še 

nimajo, je izjemnega pomena, da zagotovimo primerno varnost. V nasprotnem primeru so 

posledice lahko trajne poškodbe. O tem se lahko prepričamo tako, da teleskop brez zaščitnega 

filtra za kratek čas usmerimo v Sonce in za okular v gorišče damo kos belega papirja. Papir bo 

v nekaj sekundah zagorel. Na tak način lahko učence opozorimo na morebitne trajne 

posledice opazovanja Sonca brez zaščitnega filtra.  

 

Zagotavljanje varnosti pri opazovanju Sonca obsega naslednje korake: 

 opozarjanje učencev na trajne posledice nezaščitenega opazovanja Sonca, 

 preprečevanje nezaščitenega opazovanja Sonca, 

 demonstracija vţiga papirja, ko je teleskop usmerjen v Sonce brez zaščitnega filtra, 

 vizualno preverjanje etalona in blokirnega filtra in iskanje morebitnih razpok v optiki, 

 preverjanje pravilne nameščenosti etalona, 

 osveščanje učencev o občutljivosti etalona in preprečevanje padcev, 

 teleskopa z nameščenim filtrom ne puščamo brez nadzora, 

 preprečevanje razstavljanja etalona, 

 zaščita učencev in učitelja pred sončnimi opeklinami in visoko vročino s pokrivali, 

primerno obleko in kremo za sončenje. 

 

Samo z izpolnjenimi vsemi koraki varnosti je opazovanje Sonca v H-alfa svetlobi varno, 

zanimivo in poučno. 

 

3.4 Praktični nasveti za opazovanje 

 

V tem poglavju so podani nekateri praktični nasveti za izvedbo opazovanja. Ni nujno, da so 

vsi spodaj navedeni nasveti tudi dejansko upoštevani, vendar pa upoštevanje spodaj 

navedenih nasvetov bistveno pripomore k izboljšanju kvalitete opazovanja. 

  

 Pred opazovanjem  učencem razloţimo, kaj bodo opazovali (pojavi so opisani v 

poglavju 3.5). 

 Razlago pojavov, kot je podana v poglavju 3.5, prilagodimo nivoju učencev. Problem 

se pojavi edino pri opazovanju kromosfere in še posebej pri spikulah, saj sta ta dva 

pojava zelo teţko vidna. Učence torej le opozorimo na njiju, vendar se naj na njiju  ne 

osredotočajo. 

 Pripravimo lahko tudi učne liste, v katere lahko vrišejo opazovane pojave. 

 Učencem prepovemo dotikanje optike teleskopa (leče pri refraktorju, korektor pri 

katadioptičnih teleskopih) in optike okularja s prsti. 

 Učencem prepovemo mahanje in postavljanje pred teleskop in jih postavimo v vrsto. 

 Učencem pojasnimo pomen in potek izostritve slike v okularju. Sliko izostrimo tako, 

da kolo okularja zavrtimo in opazujemo ostrino slike. Če se ostrina slabša, zavrtimo 
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kolo v nasprotno stran, dokler se detajli na površju Sonca ne vidijo najboljše. 

Praktične izkušnje kaţejo, da imajo ne samo učenci, ampak tudi  dijaki, študentje in 

odrasli teţave z nastavitvijo ostrine, zato priporočam, da demonstrator prikaţe tehniko 

ostrenja s pomočjo spletne kamere, učenci pa opazujejo potek na zaslonu ali platnu. 

 Dan pred opazovanjem učenke pozovemo, da na dan opazovanja ne nosijo maskare, 

saj se lahko maskara hitro znajde na optiki okularja, kar je teţavno očistiti. 

3.5 Pojavi, vidni v vodikovi alfa svetlobi 

 

Opazovanje v H-alfa svetlobi je zanimivo zaradi tega, ker omogoča opazovanje pojavov, ki so 

še pred nekaj desetletji bili večini ljudi nevidni. Ti pojavi so prominence, filamenti, 

kromosfera, spikule, blišči, pa tudi aktivna področja s pegami. V nadaljevanju podajam opis 

pojavov. Podana je razlaga, primerna za osnovno šolo (OŠ) in srednjo šolo (SŠ). Razlaga za 

srednjo šolo vključuje razlago za osnovno šolo. 

 

OŠ: Aktivna področja so področja, kjer je prišlo do lokalnega povečanja magnetnega polja. 

Zaradi tega se je fotosfera ohladila na 3000 – 4500 K, zato so takšna področja videti temnejša. 

Ta temnejša področja imenujemo Sončeve pege (slika 5). Število peg na Soncu definira 

aktivnost Sonca in se spreminja s periodo pribliţno 11 let [12]. Senca in polsenca pege sta 

najboljše vidni v beli svetlobi, v H-alfa pa bistveno slabše. Zraven peg lahko znotraj aktivnih 

območij v beli svetlobi opazujemo še svetlobne mostove, pore, fakule in blišče. 

SŠ:  Natančen proces nastanka magnetnih anomalij še ni znan.  

 

 
Slika 5.  Slika aktivnega področja in filamentov, posneta 11. 1. 2012 

 

 

OŠ: Prominence (slika 6) so brez dvoma najbolj zanimiv pojav, ki ga lahko opazujemo na 

Soncu. To so izbruhi plazme iz kromosfere s temperaturo okrog 10000 K in jih opazujemo 

nad robom Sonca na črnem ozadju vesolja. Izbruhana plazma potem pade nazaj na Sonce. 

Prominence se naključno nahajajo nad robom Sonca, pogostejše pa so nad aktivnimi območji 

[2]. Tipične oblike prominenc so podobne lokom, drevesom in drugim oblikam. Prominence 

Pega 

Filamenti 

Aktivno 

območje 
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se dokaj hitro spreminjajo, saj lahko gibanje plazme opazimo na posnetkih, posnetih v nekaj 

minutnem intervalu. 

SŠ: Ker se prominence pogosto nahajajo nad aktivnimi območji, imajo zato včasih obliko 

silnic magnetnega polja aktivnega območja [2]. 

 

 
Slika 6. Prominence, posnete 11. 1. 2012. Mozaik je sestavljen iz treh posnetkov. 

 

OŠ in SŠ: Filamenti (slika 5) so po nastanku popolnoma enaki prominencam. Edina razlika 

med filamenti in prominencami je v tem, da prominence opazujemo na ozadju vesolja, zato so 

videti svetle, filamente pa opazujemo na ozadju fotosfere, zato so videti kot temnejše proge.  

 

OŠ in SŠ: Kromosfera je tanka plast Sončeve atmosfere z debelino okrog 2000 km, ki se 

razprostira nad fotosfero [2]. Kromosfera je vidna na sliki 7. Ker je ta plast tanka, je vizualno 

teţje opazna. 

 

 
Slika 7. Kromosfera in spikule, posnete 17. 6. 2012. Temno oranţno območje predstavlja 

kromosfero, manjši izbruhi, ki se dvigajo nad kromosfero, pa so spikule. 

 

 

OŠ in SŠ: Spikule  (slika 7) so manjši izbruhi, potoki plazme, ki se dvigajo nad kromosfero 

do višine okrog 7500 km. Ţivljenjska doba spikul je od nekaj minut do enega dneva [1]. 

Vizualno so spikule zelo teţko opazne, saj zahtevajo višje povečave (nad 200 - krat) in mirno 

atmosfero, veliko laţje pa jih lahko posnamemo na primer s spletno kamero.  

 

OŠ in SŠ: Blišči (ang. flares) so energijsko zelo bogati izbruhi plazme z visoko temperaturo, 

ki so vidni na celotnem območju elektromagnetnega valovanja, še posebej pa so vidni v 

rentgenski in ultravijolični svetlobi, kot nekaj minutni izbruhi pa so vidni tudi v beli in H-alfa 

Spikule Kromosfera 
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svetlobi. Razlika med blišči in prominencami je v tem, da pri prominencah plazma pade na 

Sonce, pri blišču pa z visoko hitrostjo okrog 1000 km/s in več zapusti kromosfero in se skoraj 

prosto širi po Osončju [2].  Zaradi kratkotrajnosti so blišči izredno teţko opazni. 

 

 

3.6 Opazovanje Sonca v beli svetlobi in primerjava vidnosti pojavov v beli in H-alfa 

svetlobi 

 

Tipični pojavi, ki jih opazujemo v beli svetlobi, so aktivna območja, znotraj katerih se 

nahajajo pege s senco in polsenco, svetlobni mostovi, pore in fakule. Zraven teh pojavov je 

vidna še robna zatemnitev Sonca in granulacija, ki je vidna po celotni površini Sonca. Ţal pa 

ti pojavi niso vidni v H-alfa svetlobi. Slika 8 prikazuje razliko med aktivnim območjem, 

vidnim v beli in H-alfa svetlobi. V beli svetlobi so pege s fakulami zelo očitne, med tem ko so 

v H-alfa svetlobi fakule praktično nevidne, kontrast med pego in površjem pa je manjši. 

Polsenca pege je praktično neopazna. V H-alfa pa so vidni filamenti, prominence in drugi 

pojavi, ki so opisani v poglavju 3.5. V beli svetlobi ti pojavi niso vidni.  

 

 
 

Slika 8. Aktivno področje AR 1519, posneto 7. 7. 2012. Levo: posneto v H-alfa svetlobi. 

Vidno je aktivno področje s senco pege, v okolici aktivnega območja pa so vidni številni 

filamenti. Desno: aktivno področje, posneto v beli svetlobi. Na sliki sta vidni senca in 

polsenca pege, v okolici aktivnega območja pa so kot svetlejše lise vidne številne fakule. 

 

Pri opazovanju peg v H-alfa območju je ključnega pomena poloţaj gumba za fino nastavitev 

na etalonu. Slika 9a prikazuje pege, ko je bil gumb za fino nastavitev v eni od skrajnih leg. 

Vidni sta dve skupini peg, v večji pegi sta vidni senca in polsenca, drugi detajli v pegah pa 

niso vidni. Za opazovanje peg tako priporočam opazovanje v beli svetlobi z mylar folijo. 

Slika 9b prikazuje isto področje s to razliko, da je gumb za fino nastavitev premaknjen v tak 

poloţaj, da so filamenti in drugi pojavi v H-alfa svetlobi najboljše vidni. Vendar pa na sliki 9b 

niso vidne prominence. To je posledica dejstva, da je CCD detektor v spletni kameri, s katero 

so bili posneti posnetki, sposoben zajemati svetlobo v manjšem razponu svetlosti. V 

konkretnem primeru to pomeni, da je na posnetku dobro vidno površje s filamenti, ker je 

svetlejše. Če pa hočemo posneti prominence, ki so šibkejše, pa moramo pred začetkom 

snemanja povečati občutljivost kamere. To pomeni, da bodo prominence vidne, površje pa bo 

postalo presvetlo, zato detajli na površju na sliki 9c niso vidni. Če torej ţelimo na istem 

posnetku videti tako površje kot tudi prominence, moramo posneti dva ločena posnetka, en 

posnetek površja in en posnetek prominenc, ju obdelati in ju v primernem programu za 



 

9 

 

urejanje slik (npr. Gimp 2.8) zdruţiti v kompozit. Pri vizualnem opazovanju pa lahko hkrati 

opazujemo tako prominence kot površje, saj je razpon občutljivosti očesa bistveno širši. 

 

 
Slika 9. Razlika med različni poloţaji gumba za fino nastavitev na etalonu. a) Gumb je 

postavljen v skrajno lego. b) Gumb je nastavljen tako, da so detajli na površju najboljše vidni. 

c) Gumb je v enakem poloţaju kot na prejšnjem posnetku, spremenjene so nastavitve med 

snemanjem. 

 

4 Zaključek 

 

Opazovanja v vodikovi alfa svetlobi so zelo zanimiva in poučna, saj nam moderna tehnologija 

omogoča opazovati pojave, ki jih je še pred nekaj desetletji večina ljudi lahko občudovala le 

na redkih fotografijah. Ti pojavi so prominence, filamenti, kromosfera, spikule in drugi. Kljub 

temu, da so takšna opazovanja zelo zanimiva, saj omogočajo spremljanje v ţivo, spremembe 

v pojavih pa so vidne skorajda v realnem času, pa imajo takšna opazovanja eno veliko slabost. 

To je (za povprečno osnovno šolo) visoka cena. Cena filtra, ki je bil uporabljen za izdelavo 

slik v tem seminarju, znaša več kot 1000 €, k temu pa moramo prišteti še ceno teleskopa, 

montaţe in dodatne opreme, tako da cena celotnega sistema presega 2000 €. To pa je cena, ki 

si jo večina šol ne more privoščiti. Ravno iz tega razloga je zelo pomembno, da se šola poveţe 

s posamezniki in astronomskimi društvi, ki takšno opremo imajo in so pripravljeni učencem 

tudi demonstrirati opazovanje Sonca v vodikovi alfa svetlobi.  

 

Zahvala: Zahvaljujem se Astronomskemu društvu Orion iz Maribora za izposojo večine 

opreme, ki sem jo potreboval za izvedbo opazovanj, vključno s H-alfa filtrom in teleskopom.  

a) b) c) 
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