
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Teleskop refraktor khusus pengamatan matahari yang dirancang memiliki

panjang fokus 200 mm dengan diameter lensa objektif 70 mm dan panjang

fokus okulernya adalah 20 mm, sehingga perbesaran teleskop ini adalah 10

kali.

2. Sinar matahari yang datang akan melalui filter visual sebelum dibiaskan ke

titik fokusnya oleh lensa objektif teleskop. Bayangan yang ada di titik fokus

akan ditangkap oleh sensor CCD webcam kemudian ditransmisikan dengan

kabel USB ke PC dan direkam secara real time setiap 10 detik menggunakan

aplikasi Yawcam versi 0.3.3,

3. Radius citra matahari yang terekam adalah 165.88 piksel, sedangkan titik pusat

dari citra adalah pada koordinat X = 230.71 piksel dan Y = 200.65 piksel.

Dengan mengasumsikan radius matahari 700.000 km, maka 1 piksel setara

dengan 4200 km (di permukaan matahari)

4. Resolusi atau daya pisah teleskop yang dibuat adalah 1.8 detik busur.

Parameter ini ditentukan oleh besar diameter lensa obyektif teleskop

(persamaan 5).
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5. Penggunaan detektor berupa webcam dengan CCD memerlukan informasi

ukuran satu piksel CCD. Medan pandang (di langit) dari satu piksel CCD

bergantung terhadap ukuran piksel itu sendiri dan panjang fokus teleskop

(persamaan 6). Semakin kecil ukuran piksel CCD dan semakin lebar panjang

fokus teleskop, maka semakin kecil medan pandang satu piksel. Untuk detektor

webcam NexImage dan panjang fokus teleskop 200 mm, resolusi pikselnya

adalah 5.8 detik busur.

6. Pada pengamatan matahari yang dilakukan, tidak terlihat adanya aktivitas

matahari seperti sunspot, flare ataupun prominens dikarenakan pada citra

matahari yang terekam tidak nampak bintik pada piringan matahari dan

menurut referensi dari pengamatan dari SOHO (Solar and Heliospheric

Observatory) yang dapat diakses pada situs spaceweather.com tidak

menunjukkan aktivitas apapun pada matahari di saat yang sama dengan

pengambilan data yang dilakukan.

B. Saran

Sistem teleskop ini dapat dipergunakan untuk banyak obyek langit, misalkan sabit

bulan, planet-planet (Jupiter, Saturnus, Venus, Mars, Merkurius). Demikian pula

untuk aplikasi lapangan biologi (sensus burung di hutan, dll.). Penelitian

astronomi selanjutnya sebaiknya menggunakan lensa objektif yang panjang

fokusnya lebih besar agar perbesaran bayangan yang dihasilkan pun cukup besar

sehingga bisa lebih jelas lagi melihat aktivitas matahari pada saat pengamatan

maupun perekaman citra. Akan tetapi citra piringan matahari secara penuh tidak

dapat diperoleh jika panjang fokusnya terlalu besar (lebih dari 2000 mm).
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Kemudian, untuk pengamatan diperlukan mounting teleskop yang digerakkan

dengan menggunakan motor agar saat mengamati matahari lebih stabil dan akurat.


