Járdacsillagász leszek,

Nappal!

Hannák Judit

Bemutató csillagászat, járdacsillagászat
- Ismeretátadás érdeklődők számára,
érdeklődés felkeltése a
csillagászat és
természettudományok (igazi
tudomány) iránt,
- Valódi élmény akár olyan
eseményekkel, amik egy életben
egyszer fordulnak elő.
- A bemutatónak jóleső fáradtság,
örömteli visszajelzések,
sikerélmény, fejlődési lehetőség
- Szükséges a folyamatos
önképzés, tudományos eredmények
figyelemmel követése, néha
rápillantás a médiahírekre is
(óvatosan)

Járda-csillagászás nappal
A nap bemutatásához nem szükséges a
Hollywood Boulevard-ra menni: Nappal,
bárhol, szinte bármilyen kistávcsővel
lehetséges és élvezetes az érdeklődők
számára. Látványos, változó objektum.

Biztonsági intézkedések
A Nap-észleles az egyetlen amatőrcsillagászati terület, ami
valóban veszélyes lehet!
- Mindig hívjuk fel az emberek figyelmét a veszélyre és
arra, hogy milyen biztonsági intézkedések szükségesek a
napészleléshez (fólia, prizma használata).
- A távcsőhöz hozzányúlni a látogatóknak nem szabad,
csak az élesség állításánál, amit előtte megmutatunk.
- Keresőtávcső, stb. alapos leragasztása / leszerelése
fontos.
- Herschel-prizma esetén a prizmából kilépő fényre fontos
felhívni a figyelmet.
- Demonstráljuk a szemkárosodást (lencsével és egy
papírral, vagy film darabbal).
- Soha ne hagyjuk magára a műszert, úgy álljunk hogy a
lencséhez, fóliához ne férjenek hozzá. Ha sokan vannak,
állítsuk őket sorba.
- Leégés, ruházat, kiszáradás (víz, stb), pihenés (érdemes
árnyékos hely közelében felállítani a műszert, pl. egy fa
mellett), megfelelő sapka, napellenző használata

Műszerek, bemutatási eszközök
Lencsés vagy tükrös távcső napfóliával / Herschel prizmával szerelve: Fényintenzitás
1/100000-ed részre csökkentése, ND skála,
Keskeny sávú szűrők, H-alfa naptávcsövek: Használata biztonságos, ezért előnyös(ebb).
Kivetítés: célszerű valamilyen ilyen célra készített kivetítő eszközt használni, pl. hintaló,
cseréptávcső. Így egyszerre több embernek is meg tudjuk mutatni a Napot.
Nap képének kivetítése webkamera és notebook segítségével.
Szemléltető eszközök használata: papírból kivágható Nap, különböző méretű bogyók /
labdák a méretek szemléltetésére, különböző súlyú sóval töltött zacskók (a méret / tömeg
érzékeltetésére).
Meteor újság, fotók, rajzok: rövid felhős idő esetén, vagy a távcső mellett bemutatni
hogy néz ki a Nap, milyen különleges jelenségek láthatók rajta.

Mikről beszéljünk?
BÁRMIRŐL!
• A Nap összetétele, mérete
(plazma, a nap 8 perc alatt teszi
meg az utat), a nap rétegei (3)
• Érdekes adatok, pl. Föld x 109,
max víz 150x, sugárzási zóna
feltartja a fotonokat – 1 m éves
fotonokat látunk

• 11 éves napfoltciklus, 22 éves
mágneses ciklus – a nap forgása
• Jelenlegi napciklusról, hol tartunk
• Mi a különbség a kitörések és
protuberanciák között

• Mik a napfoltok? Hogy
keletkeznek?
• Mik a kitörések?
• Mekkora egy napfolt?
• Űrszondák, űr-időjárás
• Korona jelenségek

Hasznos tanácsok bemutatóra
- Célszerű minél interaktívabbá tenni - ismeretátadás és bevonás,
kérdések feltevésével, beszélgetéssel oldani lehet a hangulatot.

- Minden korosztály számára megfelelő színvonalat és hangot
megtalálni (más kisgyerekek és más felnőttek esetén)
- Látogatók bevonása játékokba (ezekre felkészülni előre).
- Készüljünk fel lelkileg is – hajmeresztő kérdéseket pókerarccal
megválaszolni

- Konkrét válasz helyett megpróbálni rávezetni őket a megoldásra
- Rossz idő esetére érdemes „konzerv” anyagokkal, előadással, nyomtatott
anyaggal is készülni.
- Készüljünk fel az adott nap „eseményeire” is: Nézzük meg alaposan
mit lehet látni a Napon, és próbáljuk rávezetni a látogatókat. Pl.: „Látod
azt a nagy zsiráf formájú kinyúló formát 3 óránál?”, „Hány foltot láttál?”
„Milyennek láttad azt a nagy foltot 5 óránál?” „Az a folt 3x Föld nagyságú”
- Ha van szabadszemes napfolt, napnéző szemüveggel próbálják
megkeresni (ha nincs az sem, baj, a napnéző szemüveg használata akkor
is élvezetes).
- Érdemes szórólapot / szóróanyagot vinni, hogy később akinek felkeltettük
az érdeklődését meg tudjon keresni minket / az egyesületet.

Gyakori látogatói kérdések
Az tényleg a Nap? (távcsőbe nézve)
Miért foltos a Nap? (távcsőbe nézve)
Miért sötétebb a napkorong széle? (távcsőbe nézve)
Miért vörös / lapos a Nap napfelkeltekor / naplementekor?
Mi okozza a sarki fény jelenséget? Látható hazánkból? Honnan? Mikor?
Az űrszondák felvételein gyakran látni rejtélyes formájú dolgokat. Mik azok?
Azt olvastam, hogy a Nap koronájában rejtélyes lukak vannak, ahol földönkívüliek üzemanyagot
tankolnak. Mi ez valójában?
Tudtad, hogy a Nap belsejében állítólag laknak?

Mik azok a napkitörések? A nap szélén az napkitörés? (távcsőbe nézve)
Milyen hatása van a naptevékenységnek a Földre? Tényleg okozhat az alacsony napfoltszám
jégkorszakot?
Hogy termeli az energiát Napunk?
Milyen a hőmérséklete a Napnak? (felszíni és belső)?
Hány éves a Nap?
Lehetséges hogy kihül / meghal a Nap?
Mi történne, ha elutaznánk a Nap felszínére?

Fontos a gyakorlás!
Először kiállni egy távcsővel furcsa érzés lehet, de érdemes belevágni és gyakorolni
ezt is, mint az észlelést. Pár alkalom után már általában jól megy mindenkinek.
Érdemes csatlakozni csillagvizsgálók / szervezetek programjához is időnként, ahol a
bemutatást gyakorlott amatőröktől „el lehet lesni”, és lehetőség nyílik az ellenőrzött
gyakorlásra (pl. Tudományok Kertje, Muzéj, Csillagászat Napja, akár esti bemutatók
is).

A Napészlelő Szakcsoport támogatása
• Segítség iskolai- és más szakkörök szervezésében, ezek meglátogatása, bemutató
tartása
• Szakmai segítség a napészlelések elkészítésében, napészlelő lap helyes
kitöltésében, anyagok összeállításában szakkörökhöz
• nap@mcse.hu, vagy MCSE Napészlelő Szakcsoport (Facebook)

Köszönöm szépen a figyelmet!

