
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang jagat raya. Ilmu ini lebih

bersifat observasional. Astronomi mencakup situasi yang tidak dapat dihasilkan

atau ditelaah di laboratorium yang kemudian justru memberi umpan balik kepada

ilmu ini dengan penemuan-penemuan, konsep-konsep, dan tantangan-tantangan

baru. Para astronom memerlukan banyak ilmu lain seperti fisika, matematika,

kimia, geologi bahkan biologi dan berbagai bidang lain untuk menginterpretasi,

dan memahami hasil pengamatan mereka. Selain itu, para astronom juga

memanfaatkan instrumentasi berteknologi tinggi dan detektor model mutakhir,

yang begitu sensitif sehingga dapat melihat sumber cahaya seredup cahaya lilin

yang ditaruh di Bulan (Wiramihardja, 2006).

Teleskop merupakan alat paling penting dalam pengamatan-pengamatan

astronomi. Teleskop pertama kali digunakan oleh Galileo pada tahun 1610.

Dengan teleskop, ia menemukan gunung-gunung dan kawah-kawah pada

permukaan bulan, yang sebelumnya dianggap bahwa bulan berbentuk bola

sempurna. Selain itu ia menemukan bahwa Bimasakti (Milky Way) terbentuk dari

tumpukan bintang-bintang, menemukan empat satelit yang paling dalam dari

Jupiter, mengamati fasa-fasa planet Venus, menjelaskan sebagian sifat penting

dari Saturnus (teleskopnya tidak dapat memisahkan cincin-cincin Saturnus tetapi
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setidaknya ia menyatakan bahwa Saturnus berbeda dari planet lainnya), dan juga

membuat suatu langkah maju di dalam mengartikan bintik-bintik pada matahari

dan membuktikan bahwa matahari berotasi. Seseorang akan mengalami kesulitan

untuk menyatakan penemuan-penemuan yang begitu penting dengan

menggunakan teleskop astronomi di dalam waktu yang begitu pendek (Halliday,

1984).

Saat ini di Observatorium Bosscha memiliki teleskop baru yang dikhususkan

sebagai alat bantu pengamatan matahari dengan sistem real-time yang

memonitoring aktivitas matahari secara simultan dan multi panjang gelombang.

Terdapat tiga buah Teleskop Coronado Solarmax 60 mm yang merupakan

teleskop matahari yang dioperasikan pada filter dengan panjang gelombang H-

Matahari dijadikan sebagai objek pengamatan karena merupakan bintang yang

sangat dekat dengan bumi dan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan

dan iklim di Bumi dan planet-planet lainnya. Para pengamat SOHO (Solar and

Heliospheric Observatory) menyatakan bahwa siklus maksimum matahari terjadi

pada tahun 2001 dan akan terulang di tahun 2013-2014 nanti. Jadi, Matahari saat

ini sedang  mendekati puncak siklus maksimumnya, dimana pada permukaan

matahari akan lebih banyak tampak aktivitasnya seperti bintik matahari (sunspot),

prominensa, flare dan sebagainya. Aktivitas matahari tersebut yang akan diamati

pada penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terakhir yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2009,

teleskop Coronado Solarmax 60 mm dengan filter  visual (white light)  belum
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cukup fokus, sehingga pada waktu merekam citra piringan matahari tidak terlihat

tajam dan terjadi aberasi.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dirancang teleskop khusus pengamatan

matahari dengan filter dalam panjang gelombang visual (white light), seperti

Teleskop Coronado Solarmax 60 mm, untuk mengetahui sistem optik teleskop

agar citra yang akan didapat menjadi fokus. Selanjutnya citra direkam secara real

time menggunakan webcam dan aplikasi nir-biaya Yawcam yang pengolahan

citranya menggunakan IRIS versi 5.57.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menjelaskan dan menganalisis sistem optik teleskop refraktor untuk

pengamatan matahari,

2. Bagaimana merealisasikan teleskop refraktor sederhana khusus pengamatan

matahari,

3. Bagaimana memahami dan menganalisis cara pengambilan citra matahari

secara real time.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis sistem optik teleskop refraktor untuk

pengamatan matahari,

2. Merancang dan merealisasikan teleskop refraktor khusus pengamatan matahari,

3. Menjelaskan dan menganalisis cara pengambilan citra matahari secara real

time menggunakan webcam dan aplikasi Yawcam,
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4. Menganalisis data berupa citra matahari yang terekam saat pengamatan, dan

5. Mengetahui aktivitas matahari yang sedang berlangsung pada saat pengamatan

dan perekaman citra.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Tersedianya teleskop refraktor sederhana khusus pengamatan matahari,

2. Dapat menjelaskan tentang prinsip kerja teleskop refraktor khusus pengamatan

matahari,

3. Dengan perekaman citra secara real time dapat menginformasikan kepada

masyarakat tentang aktivitas matahari yang sedang berlangsung.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Jenis teleskop khusus pengamatan siang hari yang dibuat adalah teleskop

refraktor,

2. Untuk pengamatan matahari, teleskop yang dibuat menggunakan filter

matahari pada panjang gelombang visual dari bahan Mylar

3. Perekaman citra menggunakan webcam dan aplikasi Yawcam

4. Pengolahan citra menggunakan software IRIS versi 5.57.


