
Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez 
peryhelium

Możliwości obserwacyjne teleskopu LOFAR w zakresie badań korony słonecznej i heliosfery doskonale 
dopełniają się nawzajem z obserwacjami on-situ prowadzonymi przez Parker Solar Probe (NASA). 
Jednoczesne obserwacje Słońca i wewnętrznej heliosfery przy pomocy teleskopu LOFAR i sondy Parker 
Solar Probe stwarzają niepowtarzalną okazję do badania procesów w koronie słonecznej i okołosłonecznej 
przestrzeni międzyplanetarnej, dając wgląd zarówno w formowanie się zjawisk pogody kosmicznej, jak i ich 
propagację.

LOFAR to wielki interferometr radiowy, obserwujący w paśmie 10-240 MHz, który zbudowano jako sieć 
stacji obserwacyjnych. Wszystkich stacji w sieci LOFAR jest 51, z czego 38 znajduje się w Holandii a 13 to 
tzw. stacje międzynarodowe, ulokowane w Niemczech (6 stacji), Polsce (3 stacje) i po jednej we Francji, 
Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wszystkie elementy sieci dzięki technikom interferometrycznym 
obserwują razem, tworząc jeden wielki teleskop o średnicy blisko 2000 km – odpowiada to powierzchni 
prawie całej Europy.

Do zadań satelity NASA - Parker Solar Probe (jego misja rozpoczęła się 18 sierpnia 2018 roku) należy 
obserwacja korony słonecznej oraz okołosłonecznej przestrzeni międzyplanetarnej. Wyposażony jest on w 
różne instrumenty do badania struktury i dynamiki plazmy słonecznej oraz pola magnetycznego. Zbada on 
również kwestię energii ogrzewającej koronę i napędzającej wiatr słoneczny oraz mechanizmów, które 
odpowiedzialne są za przyspieszanie naładowanych cząstek.

Jednemu z tzw. kluczowych projektów naukowych dla teleskopu LOFAR (ang. LOFAR Key Science Project)
dedykowanemu fizyce Słońca i pogodzie kosmicznej, którego wnioskodawcy są członkami, przyznano 1064 
godzin obserwacji podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez perihelium w ciągu najbliższych dwóch
lat. Niniejszy wniosek ma na celu ocenę możliwości wspólnych obserwacji przez analizę szerokiego zakres 
zagadnień związanych ze Słońcem i heliosferą:

1. Wybuchy radiowe odpowiednio II i III typu są przejawem obecności fal uderzeniowych w koronie 
oraz uwalnianych elektronów w rozbłyskach, które propagują się wzdłuż linii sił pola 
magnetycznego.

2. Obserwacje tzw. Słońca spokojnego dedykowane badaniom naszej dziennej gwiazdy podczas 
zbliżającego się minimum aktywności słonecznej.

3. Badania struktury wiatru słonecznego i wewnętrznej heliosfery – fluktuacje gęstości w wietrze 
słonecznym powodują zmiany jasności odległych radioźródeł.

4. Badania międzyplanetarnego pola magnetycznego – wpływ zjawisk pogody kosmicznej na 
przestrzeń okołoziemską jest silnie uzależniona od natężenia i kierunku międzyplanetarnego pola 
magnetycznego, w jego zetknięciu z ziemską magnetosferą.

Projekt ten doprowadzi do lepszego zrozumienia istoty korony słonecznej i heliosfery.

Czułość i rozdzielczość kątowa teleskopu LOFAR jest znacznie większa niż innych instrumentów 
obserwujących na falach metrowych. Przyjmuje się, iż dane z sondy Parker Solar Probe wniosą do 
omawianych kwestii wiele nowych informacji. Spodziewamy się interesujących wyników dotyczących 
korony słonecznej i heliosfery. Obserwacje te można wykorzystać w połączeniu z tymi prowadzonymi na 
innych długościach fali w celu określenia różnych zjawisk występujących w koronie słonecznej i heliosferze.

Realizacja niniejszego grantu pozwoli na stworzenie grupy badawczej zajmującej się prowadzeniem i 
wykorzystaniem obserwacji z teleskopu LOFAR. Dzięki temu możliwe będzie pełne wykorzystanie 
potencjału tego instrumentu i uczynienie go unikalnym narzędziem badawczym.
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