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Abstrakt. Tím ²pecialistov z High Altitude Observatory, National Center for
Atmospheric Research, Boulder, USA (HAO/NCAR) pripravuje pre observa-
tórium na Lomnickom ²títe in²taláciu nového vedeckého prístroja Koronálne-
ho Multi-kanálového Polarimetra pre Slovensko (CoMP-S). Prístroj bude in-
²talovaný na jednom z dvojice korónografov na za£iatku roku 2011. V tomto
príspevku predstavujeme technické parametre a observa£ný potenciál nového
prístroja. Stru£ne uvádzame aj plánované patrolné pozorovania magnetických
a rýchlostných polí s týmto novým prístrojom.
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1. Úvod

Patrolné pozorovania Slnka vykonávané na Astronomickom ústave SAV a ²pe-
ciálne na Lomnickom ²títe (L�) majú dlhú tradíciu. Vykonávajú sa tu od mo-
mentu in²talácie korónografu s vstupným priemerom 20 cm (Lexa, 1963). Ne-
skôr, v r. 1970 bol in²talovaný na L� druhý identický korónograf. V sú£asnosti
patrí observatórium na L� medzi ²tyri svetové observatóriá, kde sa vykonáva
pravidelné patrolné pozorovanie emisných spektrálnych £iar slne£nej koróny.

Dvojitý 20 cm korónograf je v sú£asnosti vyuºívaný na pozorovanie Hα pro-
tuberancií a na pozorovanie emisných spektrálnych £iar koróny. Z týchto pozo-
rovaní sú vytvárané dva dlhodobé rady pozorovaní 1) dátový set intenzít zelenej
koronálnej £iary (od r. 1964), ktorý sa vyuºíva na výpo£et denného Koronálneho
indexu (Rybanský, 1975, Rybanský a kol., 2005) a 2) dátový set Hα protuberan-
cií , z ktorého je zostavený Katalóg protuberancií pre epochu 1967 � 2009 (Ru²in
a kol., 1988, 1994).

Katalóg slúºi na ur£ovanie £asovo-²írkového dlhodobého rozdelenia zón pro-
tuberancií (Bumba a kol., 1990, Dermendjiev a kol., 1994, Minarovjech a kol.,
1998, Minarovjech, 2007, Ru²in a kol., 2000).

Sú£asné trendy v slne£nej fyzike si vyºadujú priame merania rýchlostí plaz-
my a magnetických polí v slne£nej koróne. Bohuºia©, momentálne neexistujú
také dáta, ktoré by boli pravidelne získavané a poskytované vedeckej komunite
na dennej báze. Neexistujú ºiadne pozemské ani druºicové prístroje plánované
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v blízkej dobe pre podobný druh pozorovaní, vyjmúc star²í Koronálny Multi-
kanálový Polarimeter (CoMP), prevázdkovaný v USA (Tomczyk, a kol. 2008)
Dá sa o£akáva´, ºe prístrojová technika na L� bude po významnej modernizácii
schopná priná²a´ takéto dôleºité dáta. Preto sme sa rozhodli vybavi´ korónograf
na Lomnickom ²títe multikanálovým polarimetrom. Vyuºili sme k tomu moºnos´
poda´ projekt v rámci �trukturálnych fondov pre nedávno pripojené £lenské ²táty
Európskej únie, Opera£ný program Veda a Výskum, výzvy 2008 a 2009.

Projekt bol schválený a zaloºili sme centrum excelentnosti Centrum kozmic-
kých výskumov: vplyvy kozmického po£asia, v ktorom sú partnermi tri in²titúcie:
i) Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica; ii) Ústav experimentálnej fy-
ziky SAV, Ko²ice; iii) Univerzita Pavla Jozefa �afárika, Ko²ice.

V rámci tohto Centra budujeme nový prístroj CoMP-S. V tejto práci sú
popísané hlavné parametre prístroja a observa£né ciele plánované s uvedeným
prístrojom.

2. Koronálny Multi-kanálový Polarimeter pre Slovensko

CoMP-S nebude presnou kópiou star²ieho CoMPu vyvinutého na HAO/NCAR
(Tomczyk a kol., 2008). Budú v ¬om uplatnené viaceré zlep²enia a nová tech-
nológia.

Technické parametre: CoMP-S bude pripojený na koncovú £as´ 20-cm Zeis-
sovho korónografu. Hlavná ²o²ovka korónografu má priemer 19.5 cm, ohnisková
vzdialenos´ je 3 m a priemer obrazu Slnka je 4 cm. Priestorové rozlí²enie koro-
nografu je 0,67 oblúkových sekúnd pri 530 nm, 0.82 oblúkových sekúnd pri 656
nm a 1.36 oblúkových sekúnd pri 1083 nm.

Pri zmene ohniska v rozsahu 8 cm je dosiahnutý difrak£ný limit korónografu
v rozsahu vlnových d¨ºok 530 aº 1083 nm. Korónograf bude ma´ fotoelektrickú
pointáciu.

Samotný CoMP-S bude post-fokusovým zariadením s moºnos´ou rotácie oko-
lo optickej osi korónografu.

CoMP-S bude mera´ lineárnu polarizáciu (Hanle efekt), kruhovú polarizáciu
(Zeemanov efekt) a Dopplerovský posun spektrálnych £iar. Tieto merania bu-
dú pouºité pre výpo£et orientácie magnetického po©a, magnetickej indukcie a
Dopplerovskej rýchlosti v plazme slne£nej koróny.

CoMP-S bude pracova´ v rozsahu vlnových d¨ºok 500-1100 nm (originálny
CoMP pracuje iba v rozsahu 1070-1090 nm). To znamená, ºe budeme schopní
pozorova´ spektrálne £iary vo vidite©nej a infra£ervenej oblasti elektromagne-
tického spektra. To nám umoºní zaznamena´ intenzity viacerých významných
spektrálnych £iar tvorených v koróne, menovite FeXIV 530.3 nm, CaXV 569.4
nm, FeX 637.5 nm, FeXI 789.2 nm, FeXIII 1074.7 nm, 1079.8 nm, a v chromo-
sfére HeI 587.6 nm, HI 656.3 nm, CaII 854.2 nm a HeI 1083.0 nm.

CoMP-S sa bude sklada´ z nasledovných hlavných £astí:
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1) Spojovacia jednotka na pripevnenie hlavnej £asti CoMP-S na Zeissov ko-
rónograf. 2) Jednotka Filtra, v ktorej bude integrovaný Lyotov �lter, 2 karusely
�ltrov (vi¤ obr. 1 v anglickej verzii £lánku), kde budú umiestnené úzkopásmové
�ltre, polariza£né �ltre a kalibra£ná optika. 3) Jednotka detektorov obsahujúca
dve kamery a rozde©ovaciu optiku na rozloºenie svetelného lú£a na dva navzá-
jom kolmé zväzky. 4) kabeláº po£íta£ a úloºisko dát (vi¤ obr. 2 v anglickej verzii
£lánku).

Výstupné dáta z CoMP-S: Plné Stokesove I, Q, U, a V pro�lly, zorné po-
le pribliºne jeden polomer Slnka, a priestorové rozlí²enie 0.326 oblúkových se-
kúnd/pixel pri 656.3 nm.

3. Záver

O£akávame, ºe �nálna in²talácia CoMP-S na Lomnickom ²títe bude v marci
2011. Testy a prvé pozorovania budú prebieha´ v apríli 2011. Bude podpísaný
projekt spolupráce s High Altitude Observatory, National Center for Atmosp-
heric Research, Boulder, USA, aby bola zaistená koordinácia vyuºitia oboch
prístrojov (CoMP, CoMP-S), na meranie magnetických a rýchlostných polí v
slne£nej koróne. Star²í CoMP je umiestnený na Mauna Loa Solar Observatory,
Hawaii, USA ,(MSLO). Rozdiel zemepisnej d¨ºky medzi oboma observatóriami
je 175.80◦, £o dáva moºnos´ koordinovaných pozorovaní .
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