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SOHO (Solar and Heliospheric Observatory )

ACE (Advanced Composition Explorer)



STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory)





Обсерваторія сонячної динаміки (Solar Dynamics Observatory, SDO) –
орбітальна обсерваторія NASA для вивчення Сонця - запущена в рамках

програми "Living With a Star ".

Метою даної програми є отримання наукових знань, необхідних для ефективного
вирішення аспектів сонячно-земних зв'язків, які безпосередньо впливають на життя

і суспільство.

Основним завданням SDO є з’ясування впливу Сонця на Землю та 
навколоземний простір шляхом вивчення сонячної атмосфери у малих

масштабах часу з великою роздільною здатністю та на багатьох довжинах
хвиль одночасно.

11 лютого 2010 року в 10:23 
за стандартним східним

часом на ракеті-носії Атлас V 
з допомогою комплексу SLC-

41 з космодрому на мисі
Канаверел SDO було

успішно запущено в космос.



SDO містить набір
інструментів, які мають
забезпечити повніше
розуміння процесів сонячної
динаміки.

• Вимірювання межі ультрафіолетового випромінювання
Сонця;
• Вимірювання доплерівських зсувів, обумовлених
швидкими коливаннями речовини по всьому видимому
диску;
• Висока роздільна здатність фіксації магнітного поля по
всьому видимому диску;
• Фотозйомка хромосфери та внутрішньої корони при
різних температурах;
• Фіксація періодичності сонячної активності



Solar Dynamics Observatory - це зорієнтований на Сонце напівавтоматичний
космічний апарат, який дозволяє практично постійно вести спостереження за

зорею. 
Параметри орбітальної обсерваторії: 

• Розміри: 4,5 м Х 2,22 м Х 2,22 м. 
• Вага апарата становить 3100 кг (інструменти – 300 кг). 
• Площа сонячних батарей 6,6 кв.м.
• Похила геостаціонарна орбіта була обрана таким чином, 

щоб апарат міг вести безперервні спостереження за
Сонцем. Орбіта також забезпечує високу швидкість
передачі даних –
постійна швидкість пересилання даних із супутника на



1. HMI (Helioseismic and Magnetic Imager)
Магнітометр HMI розширює можливості інструменту
SOHO / MDI постійним охопленням повного диска з
більш високою просторовою роздільною здатністю
векторної магнітограми. 

Основні модулі SDO

2. AIA (Atmospheric Imaging Assembly)
Телескоп AIA відображає сонячну атмосферу на
різних довжинах хвиль для виявлення змін на
поверхні. 
Дані включають зображення Сонця на десяти
довжинах хвиль кожні 10 секунд.

3. EVE (Extreme Ultraviolet Variablity Experiment)
Детектор фіксує жорстке ультрафіолетове
випромінювання з високою роздільною
здатністю.
EVE вимірює сонячну ультрафіолетову
спектральну
освітленість щоб зрозуміти варіації чинників, 
які впливають на клімат Землі і навколоземний
простір.
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Можливості роздільної здатності орбітальних 
обсерваторій

SOHO, STEREO і SDO
Модуль SDO "AIA" (картинка справа) має в два рази вищу роздільну здатність, 

ніж STEREO (картинка посередині) і в 4 рази вищу роздільну здатність, ніж
SOHO (картинка зліва). 

SDO робить одне зображення в секунду.
В кращому випадку STEREO робить зображення кожні 3 хвилини, 

а SOHO - кожні 12 хвилин.



Зображення на різних довжинах хвиль, зроблені модулем AIA
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Зображення на різних довжинах хвиль, зроблені модулем AIA
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Результати накладання зображень
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HMI Magnetogram
(магнітограма)

HMI Intensitygram
(інтенсивність магнітного поля)

HMI Dopplergram
(доплерівський зсув)
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white light HMI instrument
8 – 10 серпня, 2010

Розділення сонячної плями



25-27 жовтня, 2010, HMI
Еволюція сонячних плям
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Окрема подяка студенту групи СП-11
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доповіді

Дякую всім присутнім -
за увагу та подальше обговорення доповіді  :)


