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Dr. Csikóhal foltokat lát 

 
Ma Dr. Csikóhal a nap szeplőit vizsgálja meg. Szeplők? Bizony, nézd meg te is! 
 
Mire lesz szükséged? 
 
- Egy távcsőre (ha lehetséges, állványra rögzítve), egy fehér papírlapra, egy napsütéses 

napra és egy felnőttre. 
 
Mit kell tenned? 
 
Szokatlan módon fogjuk felhasználni a távcsövet. Nem mi magunk fogunk belenézni, hanem 
projektorként használjuk majd. FONTOS: SOHA ne nézz közvetlenül a Napba! Sem szabad 
szemmel, és különösen nem a távcsővel! Ezt a kísérletet egy felnőtt segítségével végezd el. 
És most munkára fel! 
 

– Nézd meg a távcsövet. Látod a két 

végét? A keskenyebbik végének 

a neve „szemlencse”, ebbe kell 

belenézni. A másik, szélesebbik 

végét „tárgylencsének” hívják. A 

szemlencse körüli gyűrű 

elforgatható, így lehet élesíteni a 

képet, amit a távcsövön 

keresztül látsz. 
 

– Irányítsd a távcső szélesebbik 

végét a Nap felé (de hallgass az 

ösztöneidre és ne nézz bele a 

távcsőbe!) 
 

– Kérj meg egy felnőttet, hogy a fehér papírlapot tartsa fel körülbelül egy méterrel a 

távcső vékonyabbik vége mögött. 
 

– Állítsd be a távcsövet úgy, hogy a napfény azon keresztül a papírlapra essen. Ez által 

egy képet készítettél a Napról – egy úgynevezett „kivetített képet”! Ha a kép nem lett 

elég éles, használd a szemlencsén a fókusz-gyűrűt a kép élesítéséhez, vagy kérd 

meg a neked segítő felnőttet, hogy tartsa kicsit távolabb vagy közelebb a papírlapot. 

Látsz valami különöset a kivetített képen? 
 
Hogyan lehetséges ez? 
 
A sötét foltokat, amiket látsz, „napfoltoknak” hívják. A Nap mágneses mezőinek hatására 

jönnek létre, és sokkal nagyobb méretűek, mint gondolnád. Némelyik nagyobb, mint maga a 

Föld! Azért sötétebb a képük, mert egy kicsivel hűvösebbek a Nap többi részénél: „csupán” 

3 500 oC fokosak. Ez nagyon magas hőmérséklet, de mégis hűvösebb a nap többi részéhez 

képest, ahol a hőmérséklet a 6 000 oC fokot is majdnem eléri! 
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