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e wrześniu 2015 roku po raz pierwszy w historii
udało się zarejestrować fale grawitacyjne, których istnienie przez dziesięciolecia było przedmiotem kontrowersji w świecie nauki. Tym samym zjawisko oznaczone jako GW150914 stało się pierwszym
bezpośrednim potwierdzeniem jednego z najważniejszych przewidywań Ogólnej Teorii Względności.
O historii rozważań nad istnieniem fal grawitacyjnych oraz o zarejestrowanym zjawisku i jego naturze
fizycznej opowiadamy w pierwszej części artykułu pt.
„Pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych
podczas koalescencji masywnych czarnych dziur”.
Ciekawym wydarzeniem w ostatnim czasie było
niespodziewane pojaśnienie T Korony Północnej.
Do końca stycznia bieżącego roku gwiazda ta nie
wykazywała oznak większej niż zwykle aktywności, ale w lutym zaobserwowany został stopniowy
wzrost jej jasności i zmiana barwy. Po raz ostatni
taka zmiana barwy tej gwiazdy miała miejsce w roku
1946, przed ostatnim zaobserwowanym wybuchem.
Czy obecne zachowanie T CrB oznacza zbliżający się
kolejny wybuch?

W tym numerze naszego biuletynu chcielibyśmy także zwrócić uwagę na jedną z najjaśniejszych
zmiennych pulsujących, należących do rzadko spotykanych gwiazd o osobliwym składzie chemicznym,
tzw. gwiazd węglowych. Mowa o SS Virginis, w stosunku do której wśród astronomów nie ma zgody
co do jej klasyfikacji, jedni uważają, że jest to zmienna
typu Mira Ceti, inni, że półregularna typu SRa.
W cyklu „Gwiazdozbiory nieba północnego” opisujemy natomiast kilka ciekawych zmiennych dużego
i charakterystycznego gwiazdozbioru letniego nieba
– Herkulesa.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o innych stałych
pozycjach, jak efemerydy dla miryd na najbliższe miesiące oraz raport aktywności słonecznej TOS i podsumowanie I kwartału 2016 roku pod względem aktywności słonecznej.
Życzymy przyjemnej lektury!
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Zdjęcie na okładce: teleskop BICEP2 na terenie amerykańskiej stacji polarnej na Biegunie Południowym.
W 2014 r. ogłoszono odkrycie pierwotnych fal grawitacyjnych za pomocą tego teleskopu, ale okazało się, że fluktuacje
polaryzacji mikrofalowego promieniowania pochodziły od pyłu Drogi Mlecznej. Fale grawitacyjne odkrył dopiero
interferometr LIGO w 2015 roku. Źródło: http://bicepkeck.org".
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Wieści ze świata gwiazd zmiennych

NEWS

Wieści ze świata gwiazd zmiennych
W I kwartale 2016 roku dwie znane zmienne kataklizmiczne wykazywały dużą aktywność. Obiekty
to ciekawe i chętnie obserwowane przez amatorów na całym świecie. W opisywanym okresie nie
milknie również sprawa dziwnego zachowania najsłynniejszej chyba obecnie gwiazdy z Pola Keplera.
Ale po kolei.
Marian Legutko (LMT)

Aktywność V694 Monocerotis (MWC 560)

W gwiazdozbiorze Jednorożca, około 4,3° w kierunku
NWN od α Mon, w miejscu o współrzędnych R.A. =
7h25m51,28s; Dekl. = –7°44'08,2", znajduje się gwiazda
zmienna symbiotyczna V694 Mon. Zmienia ona swoją
jasność w szerokim zakresie od około 8,9 Vmag
do około 12,7 Vmag.
W roku ubiegłym blask zmiennej wahał się w granicach 10,1 – 10,4 mag. Natomiast w drugim tygodniu lutego bieżącego roku odnotowano duży wzrost
aktywności V694 Mon, przy czym jasność gwiazdy
wzrosła do wartości maksymalnych, takich samych,
jak podczas poprzedniego wzrostu aktywności, 26
lat temu.
Przypuszcza się, że wybuchowy wzrost jasności
zmiennej symbiotycznej powoduje dżet wystrzeliwany z układu. Z kolei dalsze wahani blasku podczas
tej eksplozji spowodowane są odbudowywaniem
wewnętrznego dysku akrecyjnego, pozbawionego

materii wskutek wybuchu. Zjawisko to porównywane
jest zarówno do zachowania tej zmiennej podczas
wybuchu w 1990 roku, jak i aktywności CH Cygni
sprzed kilku lat. Pojawienie się dżetu potwierdzają
obserwacje spektroskopowe.
Dodać należy, że od początku marca obiekt jest
intensywnie monitorowany przez rentgenowskie
obserwatorium orbitalne Chandra. W związku z tym
apeluje się do obserwatorów AAVSO o regularne
obserwacje V694 Mon, co pomóc może w znalezieniu
korelacji zjawisk obserwowanych tak przez obserwatorium Chandra, jak i optycznie z powierzchni Ziemi.
Obok aktywności w paśmie optycznym, jak i rentgenowskim, za pomocą Jansky Very Large Array zaobserwowano również silną emisję w radiowej części
widma, o częstotliwości 9,85 GHz.
Obecnie, niestety nie możemy już obserwować V694 Mon. Pozostaje śledzić wyniki uzyskane
za pomocą obserwatoriów orbitalnych.

Rys. 1. Krzywa blasku V694 Mon w okresie 14 października 2015 – 9 lutego 2016 roku według obserwacji w bazie AAVSO.
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Rys. 2. Krzywa blasku V694 Mon w okresie 1 marca – 22 kwietnia 2016 roku według obserwacji w bazie AAVSO.

Jaśniejąca T Korony Północnej

W gwiazdozbiorze Korony Północnej, około 1° w kierunku SES od ε CrB, w miejscu o współrzędnych
R.A. = 15h59m30,16s; Dekl. = +25°03'39,6", znajduje
się gwiazda nowa powrotna T Coronae Borealis. Jej
zwykły blask, w spokojnym okresie, waha się około
10,2 – 10,3 mag. Zmienna ta znana jest z faktu, iż
w latach 1866 i 1946 gwałtownie pojaśniała, osiągając

blask ok. +2 mag i przewyższając tym samym jasność
wszystkich pozostałych gwiazd Korony Północnej.
Do końca stycznia bieżącego roku zmienna nie
wykazywała oznak większej niż zwykle aktywności.
Jednak w lutym zaobserwowany został stopniowy
wzrost jej jasności. W fazie maksymalnej, w drugiej
połowie lutego, nowa powrotna osiągnęła blask około
9,2 mag.

Rys. 3. Krzywa blasku T Korony Północnej od 1 stycznia do 20 kwietnia 2016 według obserwacji zgromadzonych
w bazie AAVSO
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Zauważona została też zmiana barwy gwiazdy –
jej wskaźnik B-V wyraźnie przesunął się w kierunku
niebieskiej części widma. Po raz ostatni taka zmiana
barwy miała miejsce w roku 1946 przed ostatnim
zaobserwowanym jej wybuchem.
Czy najświeższe uzyskane wyniki oznaczają kolejny
wybuch? Jak na razie blask zmiennej waha się około
9,5 mag. Nie widać więc dalszego pojaśnienia. Warto
jednak monitorować regularnie nową powrotną
T CrB zwłaszcza, że miesiące wiosenne sprzyjają jej
obserwacjom. Nie wykluczone, iż obecne zachowanie zmiennej to swego rodzaju preludium do zjawiska bardziej efektownego, jak wybuch porównywalny
do tych z lat 1866 i 1946.
Od ostatniej eksplozji mija w tym roku 70 lat.
Niewykluczone, że w ciągu kilku najbliższych lat
będziemy świadkami następnego obserwowanego
wybuchu nowej powrotnej!

Jeszcze o KIC 8462852

O tej dziwnej gwieździe pisaliśmy już w Newsach
w poprzednim numerze Proximy. Dla przypomnienia,
obiekt oznaczony jako KIC 8462852 wykazał kilka lat
temu, według krzywej blasku uzyskanej dzięki orbitalnemu teleskopowi Kepler, przeznaczonemu do poszukiwania egzoplanet, dość niecodzienne wahania jasności – około 20-procentowe jej spadki. Nie potrafiono
wskazać mechanizmu odpowiedzialnego za tego typu

zmiany, nie wykazano zmian w podczerwonej części
widma, które można byłoby powiązać z chmurą materii powstałą po zderzeniu dużych obiektów wewnątrz
tamtejszego (hipotetycznego) pasa planetoid lub rozpadu planety.
Obok zabarwionej dużą dawką fantastyki naukowej hipotezy o zaobserwowaniu sztucznych mega
struktur, sporą popularność zyskała teoria sugerująca przysłonięcie gwiazdy przez całą chmurę komet,
wytrąconych przez pobliską gwiazdę ze swoich orbit
i skierowanych w stronę macierzystej gwiazdy. Jak
wszystkie pozostałe, hipoteza chmury kometarnej
ma sporo słabych stron.
Gwiazda oznaczona symbolem KIC 8462852
to obiekt klasy widmowej F3, klasy światłości IV/V,
odległy od nas o 1480 lat świetlnych. Współrzędne
na niebie: R.A. = 20h06m15,46s; Dekl. = +44°27'24,8".
Jasność obserwowana: 11,88 Vmag.
Niestety, ostatnie miesiące nie przybliżyły nas
do rozwiązania zagadki KIC 8462852. Przeciwnie, uzyskane kolejne informacje, oparte o obserwacje archiwalne wydają się pogłębiać tajemnicę. Z drugiej jednak strony, być może, wskażą nam drogę do poznania
mechanizmu, który powoduje okresowe spadki jasności obiektu.
Pracując y dla Louisiana State Universit y
Bradley Schaefer bardzo dokładnie przestudiował
zeskanowane klisze z obserwacji okolic gwiazdy,

Rys. 1. Krzywa blasku KIC 8462852 w okresie 1 października 2015 – 20 kwietnia 2016 roku według obserwacji
w bazie AAVSO.
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wykonanych w ciągu minionych ponad stu lat,
zebrane w Uniwersytecie Harvarda. Pierwszy przegląd klisz nie przyniósł żadnych użytecznych danych.
Dopiero uśrednione w okresy pięcioletnie odczyty
jasności KIC 8462852 pozwoliły dostrzec około
20-procentowe spadki blasku w latach 1890 – 1899.
Jak oszacował Schaefer, aby taki spadek jasności
mogły wywołać komety, około 648 tysięcy takich
obiektów, o średnicy 200 km każdy, musiałoby jednocześnie przesłonić nam badaną gwiazdę. Według
niego jest to zwyczajnie niemożliwe. Z drugiej strony,
badacz uważa – nawiązując do teorii mega struktury
obcych – że żadna cywilizacja, najbardziej nawet rozwinięta, nie byłaby w stanie czegoś takiego stworzyć.
Zagadka pozostaje. Nadal nie mamy rozwiązania tajemnicy, jednak przegląd archiwalnych danych
wskazuje na pewną okresowość zjawiska.
Tymczasem A AVSO podtrzymuje apel o regularne monitorowanie zachowania KIC 8462852. Przy
jasności około 11,9 mag obiekt znajduje się w zasięgu
obserwacji amatorskich.
Żródła: V694 Monocerotis (MWC 560)
»»AAVSO-VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=19522
»»AAVSO Alert Notice #538 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-538

»»ATel #8653 – http://www.astronomerstelegram.
org/?read=8653
»»ATel #8832 – http://www.astronomerstelegram.
org/?read=8832
»»ATel #8957 – http://www.astronomerstelegram.
org/?read=8957
Źródła: T Korony Północnej
»»AAVSO Special Notice – https://www.aavso.org/
aavso-special-notice-415
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/
Żródła: KIC 8462852
»»AAVSO-VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=410131
»»AAVSO Alert Notice #542 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-542
»» J. Aron, „Comets can’t explain weird ‘alien
megastructure’ star after all” – https://www.
newscientist.com/article/dn28786-comets-cantexplain-weird-alien-megastructure-star-after-all/
»»T. S. Boyajian i in., „Planet Hunters X. KIC 8462852 –
Where’s the flux?” – http://arxiv.org/abs/1509.03622
»»AAVSO Campaign on KIC 8462852 – https://www.
aavso.org/campaign-kic-8462852
»»Forum AAVSO

JUŻ JEST DOSTĘPNY !
Aktualne i poprawione wydanie popularnego
podręcznika Wizualnych Obserwacji Gwiazd
Zmiennych AAVSO można już ściągnąć pod adresem
https://www.aavso.org/visual-observing-manual-polish
lub bezpośrednio z naszego serwera proxima.org.pl !
Chcielibyśmy szczególnie podziękować
wszystkim osobom, które poświęcając swój
cenny czas zaangażowali się pro-bono w projekt
przetłumaczenia tego podręcznika!
W ciągu najbliższych miesięcy, po raz pierwszy
w wersji polskiej udostępnione zostaną także
podręczniki CCD oraz DSLR! Więcej na naszej
stronie: tłumaczenie podręczników AAVSO.
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Subiektywnie wybrane informacje na temat All-Sky Automated Survey for Supernovae od początku roku do
końca marca 2016 r. ze strony internetowej ASAS-SN [1] oraz profilu twitterowego SuperASASSN [5].
Ryszard Biernikowicz

*
*

02 stycznia 2016 r.: Brutus odkrył pierwszą supernową w roku 2016 jako obiekt o jasności obserwowanej 16,8 mag. Otrzymała ona oznaczenie ASASSN-16aa. Jest to zarazem 272 pozycja na liście supernowych
ASAS-SN [3]. Ta supernowa typu Ia wybuchła w galaktyce UGC 0451 (redshift z=0,017375, d=76 Mpc) – patrz
telegramy astronomiczne [6] nr 8496 i 8506.
10 stycznia 2016 r.: administrator poinformował na Twitterze [5], że Brutus zarejestrował ekstremalny rozbłysk aż ~10 mag, pochodzący od gwiazdy-karła późnego typu widmowego M. Rozbłysk został pokazany
na zdjęciu poniżej:

Rysunek 1. Ekstermalny rozbłysk karła typu M (zdjęcie z profilu SuperASASSN na Twitterze).

*

*
*

8

15 stycznia 2016 r.: zostaje opublikowany artykuł w prestiżowym czasopiśmie "Science" (http://science.
sciencemag.org/content/351/6270/257) o najjaśniejszej obserwowanej do tej pory supernowej ASASSN-15lh
o jasności 570 miliardów większej niż jasność Słońca. Wersja darmowa tego artykułu jest dostępna na portalu arXiv:1507.03010. O tej supernowej można przeczytać również
w Proximie nr 22 w artykule o ASAS-SN. Z okazji tej publikacji po 15
stycznia pojawiło się w Internecie mnóstwo omówień popularno-naukowych tego artykułu w różnych językach. Autorzy występowali
również w mediach (np. Christopher Kochanek w BBC: http://www.
bbc.com/news/science-environment-35315963).
29 stycznia 2016 r.: zepsuła się migawka w astrografie nr 3 teleskopu
kwadrupolowego Brutus na Hawajach (szczegóły na rys. 2). Nawet
profesjonalny sprzęt nie wytrzymuje tysięcy zdjęć, z których każde
jest naświetlane przez 90 sekund.
4 lutego 2016 r.: w archiwum preprintów naukowych arXiv:1602.01088
pojawia się publikacja pt. "ASASSN-15oi: A Rapidly Evolving, Luminous
Rysunek 2. Zepsuta migawka
Tidal Disruption Event at 216 Mpc", której głównym autorem jest T.
astrografu nr 3 w teleskopie
Holoien. Jest to publikacja poświęcona trzeciemu przypadkowi TDE
kwadrupolowym Brutus (zdjęcie
(=Tidal Disruption Event/zjawisko przypływowego rozerwania) odkryz profilu SuperASASSN na Twitterze).
temu przez ASAS-SN.
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5 lutego 2016 r.: prawie idealna
pogoda w obserwatoriach, gdzie
znajdują się teleskopy ASAS-SN
Cassius (Cerro Tololo, Chile) i Brutus
(Haleakala, Hawaje). Świadczy o tym
pokrycie obserwacjami nieba pokazane na rys. 3, gdzie większość zdjęć
nieba zostało wykonanych nie później niż 24 godziny. Białe plamy dotyczą obszarów, gdzie na niebie jest
Księżyc i Słońce. W szczególności
Brutus nieprzerwanie fotografuje
niebo już od ponad 20 nocy.
17 lutego 2016 r.: ukazała się publikacja autorstwa Tuguldur Sukhbold
i S. E. Woosley o najjaśniejszych
supernowych (arXiv:1602.04865).
Wiarygodny model magnetara (parametry: indukcja pola magnetyczRysunek 3. Prawie idealne pokrycie obserwacjami całego nieba w dniu
nego B~10 –13G, początkowa energia
5 luty 2016 r. przez teleskopy ASAS-SN (zdjęcie z profilu SuperASASSN na
rotacji 2×1052 ergów i masa materii
Twitterze).
CO/węgiel-tlen wyrzuconej przed
wybuchem) jest w stanie wyjaśnić krzywą blasku najaśniejszej znanej supernowej ASASN-15lh (SN2015L).
W górnej części rys. 4. dopasowano krzywą blasku ASASSN-15lh do wiarygodnego modelu magnetara (patrz
wartości: B – indukcja pola magnetycznego w gausach, początkowa energia rotacji 2×1052 ergów, Mej – masa
wyrzucona przed wybuchem supernowej wyrażona w masach Słońca, Eexp – energia ekspansji). Podobne
magnetary zanużone w chmurze materii o mniejszej masie dają trochę jaśniejszą krzywą blasku, przy mniejszej masie wyrzuconej. W dolnej części rys. 4 pokazano krzywą blasku magnetara o parametrach takich jak
na górnym rysunku. Tym razem
magnetar był zanurzony w chmurze
materii – pozostałościach po czerwonym nadolbrzymie (RSG), czyli
progenitorze supernowej. Na rysunkach linią przerywaną oznaczono
fazę nebularną.
26 lutego 2016 r.: ASASSN-16cc jest
supernową nr 300 odkrytą przez
ASAS-SN. Supernowa II-go typu
rozbłysła na niebie południowym
w dość bliskiej galaktyce NGC2101,
odległej od nas o około 18 Mpc.
Ogółem do końca marca 2016
ASAS-SN odkrył 313 supernowych.
02 marca 2016 r.: Kozyreva ze współpracownikami (arXiv:1603.00335)
oszacowała, ile masy promieniotwórczego izotopu niklu 56Ni musiałoby
Rysunek 4. Porównanie symulacji krzywej blasku najjaśniejszej
się znajdować w otocze ASASSN-15lh,
znanej supernowej ASASSN-15lh dla modelu magnetara z danymi
aby wygenerować krzywą blasku
obserwacyjnymi w kolorze czerwonym (szczegóły w tekście pod datą 17
o jasności ~570 miliardów L w maklutego). Materiał źródłowy arXiv:1602.04865.
simum (jasność absolutna w barwie
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'u' = –23,5mag; = 2×10 45 ergów/sek).
Oszacowano, że potrzeba w tym celu
aż 1500 M  radioaktywnego niklu-56.
Uzyskana krzywa blasku jest bardzo
szeroka i niezgodna z krzywą blasku
ASASSN-15lh (patrz rys. 5). Dlatego
należy odrzucić hipotezę, że jest
to jedyny mechanizm generowania
krzywej blasku dla tej supernowej.
23 marca 2016 r.: E. Chatzopoulos
z współpracownikami opublikował
pół-empiryczny model "hybrydowy"
(tzn. mieszany), któr y symuluje
krzywą blasku najjaśniejszej znanej
supernowej I-go typu ASASSN-15lh
(arXiv:1603.06926). Model hybrydowy obejmuje wkład do krzywej
blasku związany z energią hamowania rotacji magnetara i oddziaływaRysunek 5. Symulacja bolometrycznych krzywych blasku supernowych,
niami z warstwą materii wokółgwiazw których głównym źródłem enegii jest rozpad promieniotwórczego
dowej ubogiej w wodór. Autorzy
niklu-56. Strzałki wskazują na krzywe blasku odpowiadające podanym
oszacowali również, że przyczynek
masom otoczek w jednostkach masy Słońca. Czarnymi "iksami"
do krzywej blasku związany z rozpaoznaczono obserwacje jasności ASASSN-15lh. Materiał źródłowy:
dami promieniotwórczymi izotopów
arXiv:1603.00335.
nikel-56 i kobalt-56 jest do pominięcia. Najlepiej została odwzorowana krzywa blasku po kolapsie progenitora o masie ~40 M  oddziaływującej
z warstwą ubogą w wodór o masie ~20 M . Interakcja magentara z ośrodkiem wokółgwiazdowym w modelu
hybrydowym tłumaczy nadwyżkę promieniowania w zakresie ultrafioletowym, którą zaobserwowano w późnej fazie tzw. plateau na krzywej blasku ASASSN-15lh (modele tylko jednym źródłem energii tego nie tłumaczą). Na rys. 6 czerwona ciągła linia oznacza symulowaną krzywą blasku ASASSN-15lh dla modeli hybrydowych, których parametry zostały podane w tabeli 1 – parametry magnetara ("Magnetar spin-down") oraz
oddziaływującej materii wokół niego ("Circumstellar Interaction"). Na tym rysunku wypełnione koła i czarna
ciągła linia pokazują obserwacyjną bolometrycznej krzywą blasku ASASSN-15lh. Kropkowana linia przed maksimum jasności przedstawia jasność bolometryczną ASASSN-15lh, wyznaczoną z rozkładu energii w widmie
ciągłym. Na wypadkową ("czerwoną" – Ltot) bolometryczną krzywą blasku składają się następujące przyczynki:
– energia hamowania rotacji magnetera (Lmag) – niebieska przerywana linia,
– energia fali uderzeniowej (Lcsm_f ) – zielona przerywana linia,
– energia wstecznej fali uderzeniowej (Lcsm_r) – pomarańczowa linia przerywana.

TABELA 1. Parametry modeli hybrydowych symulujących krzywe blasku ASASSN-15lh.

10
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN  

Rysunek 6. Krzywe blasku ASASSN-15lh (czerwona linia ciągła) w symulacji dla modeli hybrydowych, których
parametry zostały podane w tabeli 1. Materiał źródłowy arXiv:1603.06926.
E. Chatzopoulos ze współpracownikami analizował dwa rodzaje modeli krzywych blasku: hybrydowe
(CSM0_A, CSM0_B, CSM2_A, CSM2_B), gdzie magnetar oddziaływuje z ośrodkiem wokółgwiazdowy ("CSM")
oraz modele, gdzie występuje interakcja tylko z ośrodkiem wokółgwiazdowym (CSM0, CSM2). W symulacjach
oznaczonych literą "A" głównym źródłem energii krzywej blasku na początku jest oddziaływanie z materią wokółgwiazdową, a w późniejszej fazie "plateau" – magnetar. Z drugiej strony, w symulacjach oznaczonych literą "B", w fazie początkowej, istotne są jednocześnie oba czynniki z symulacji "A", ale w późniejszej
fazie plateau – energia wstecznej fali uderzeniowej wygenerowana w wyniku odziaływań z ośrodkiem
wokółgwiazdowym.
Materiały źródłowe :
[1] Strona domowa ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml
[2] Lista wszystkich zjawisk zarejestrowanych przez ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.
edu/~assassin/transients.html
[3] Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.
edu/~assassin/sn_list.html
[4] ASAS-SN CV Patrol – http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/
[5] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter – https://twitter.com/SuperASASSN
[6] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy z polu XXXX
wpisać jego numer (np. 8042) – http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
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KALENDARIUM

MIRYDY
W naszym stałym cyklu kalendarium maksimów jasnych miryd przedstawiamy kolejną
dawkę efemeryd dla gwiazd, których maksima jasności przewidywane są w najbliższych
trzech miesiącach. Wg kolejności podajemy: nazwę gwiazdy, współrzędne (na rok 2000), datę
maksimum, okres zmienności, średnią amplitudę zmian blasku, czas obserwacji (miesiące, dla
których gwiazda powinna być jaśniejsza od 11 mag).
Bogdan Kubiak

MAJ
W tym miesiącu aż 11 miryd znajdzie się w maksimum, dla pięciu z nich średnie maksima są większe od 7 mag.
T Cep, dla której w ubiegłym roku przesłano do AAVSO ponad 1000 obserwacji, dostępna będzie do obserwacji
praktycznie przez całą noc. Już teraz jej jasność wydaje się przekraczać 6 mag. Ciekawie będzie również w nieco
niższych deklinacjach, gdyż dwie bliskie siebie jasne miry – R Aql i X Oph, również znajdą się w maksimach.
Warto także zwrócić uwagę na dwie niezbyt często obserwowane miry: T Hya, którą odnajdziemy na wieczornym
niebie i dla której w ubiegłym roku wykonano 68 obserwacji oraz W Aql, widoczną w drugiej części nocy
w południowych częściach gwiazdozbioru Orła, dla której w ubiegłym roku wykonano zaledwie 39 ocen.
Na porannym niebie warto też spojrzeć na T And, którą w 2015 r. obserwowano zaledwie 105 razy.
W maju także R Leo zacznie odzyskiwać blask, przed czekającym ją w czerwcu maksimum.
 Pełnia Księżyca przypada 21 maja

12

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V > 11 MAG

RT Cyg

19h43m37,77s

+48°46'41,3"

7

190,3

7,3–11,8

III-VII

R Vir

12h38m29,94s

+06°59'18,9"

11

145,6

6,9–11,5

cały rok

RY Oph

18h16m36,94s

+03°41'35,3"

14

150,4

8,2–13,2

IV-VI

T Cep

21h09m31,78s

+68°29'27,2"

19

388,1

6,0–10,3

cały rok

R Aql

19h06m22,24s

+08°13'48,0"

22

274,0

6,1–11,5

II-IX

X Oph

18h38m21,13s

+08°50'02,7"

22

328,8

6,8–8,8

cały rok

R Aqr

23h43m49,45s

–15°17'04,1"

23

387,0

6,5–10,3

cały rok

T Hya

08h55m39,83s

–09°08'29,2"

24

289,2

7,8–12,6

II-VIII

T And

00h22m23,15s

+26°59'45,8"

27

280,8

8,5–13,8

IV-VII

W Aql

19h15m23,38s

–07°02'50,3"

28

490,4

8,3–14,0

IV-IX

RU Her

16h10m14,52s

+25°04'14,4"

31

484,8

8,0–13,7

V-VIII
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CZERWIEC
W czerwcu 5 miryd znajdzie się w maksimum. Dość nisko nad zachodnim horyzontem odnajdziemy R Leo, ale
z dnia na dzień jej warunki widoczności będą się pogarszać. Pod koniec miesiąca na porannym niebie odnajdziemy
R Ari. Ale praktycznie przez całą krótką czerwcową noc dostępna do obserwacji będzie S UMa, dla której
w 2015 r. wykonano ponad 1000 obserwacji. U Vir, którą odnajdziemy w pobliżu gwiazdy δ Vir, również jest godna
polecenia ze względu na małą popularność wśród obserwatorów gwiazd zmiennych. Dodatkowym atutem będzie
tu fakt, że zaledwie 3° na zachód od niej można zaobserwować słabnącą po majowym maksimum R Vir.
 Księżyc będzie w pełni 20 czerwca.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V > 11 MAG

U Vir

12h51m05,74s

+05°33'11,5"

8

206,6

8,2–13,1

IV-VIII

U Her

16h25m47,47s

+18°53'32,8"

10

406,1

7,5–12,5

III-X

S UMa

12h43m56,66s

+61°05'35,4"

13

225,9

7,8–11,7

IV-IX

R Leo

09h47m33,49s

+11°25'43,7"

25

309,9

5,8–10,0

cały rok

R Ari

02h16m07,10s

+25°03'23,6"

26

186,8

8,2–13,2

V-VIII

LIPIEC
W pierwszym w pełni letnim miesiącu 7 mir znajdzie się w maksimum. Najjaśniejszą z nich, a zarazem
najpopularniejszą, jest R Ser, która będzie dostępna do obserwacji praktycznie przez całą noc. Warta uwagi
jest także R Sgr, którą odnajdziemy w pobliżu gwiazdy π Sgr, a którą w ubiegłym roku oceniono tylko 80 razy.
Podobnie ma się sytuacja z V Oph, którą odnajdziemy na południowy zachód od gwiazdy ζ Oph. Na wieczornym
niebie można też spróbować ocenić S Lib, która ma na koncie 78 ocen w 2015 r.
Pod koniec miesiąca na porannym niebie będzie już można odnaleźć i ocenić ο Ceti (Mira), która będzie
już w połowie drogi do mającego nastąpić w październiku minimum. Warto też spojrzeć na χ Cyg, która
w przeciwieństwie do Miry będzie już zwiększała swoją jasność przed wrześniowym maksimum.
 Księżyc będzie w pełni 20 lipca.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V > 11 MAG

R Ser

15h50m41,73s

+15°08'01,1"

8

356,4

6,9–13,4

V-IX

R Sgr

19h16m41,80s

–19°18'27,6"

9

269,8

7,3–12,5

V-IX

V Oph

16h26m43,70s

–12°25'35,7"

16

297,2

7,5–10,2

cały rok

S Lib

15h21m23,98s

–20°23'18,3"

18

192,9

8,4–12,0

V-IX

X Cam

04h45m42,19s

+75°06'03,4"

20

143,6

8,1–12,6

VI-VIII

W CrB

16h15m24,54s

+37°47'44,1"

26

238,4

8,5–13,5

VII-IX

S Her

16h51m53,92s

+14°56'30,6"

26

307,3

7,6–12,6

V-X



www.proxima.org.pl

13

KALENDARIUM

Krzywe jasności wybranych miryd
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji polskich obserwatorów gwiazd
zmiennych, które w poprzednich miesiącach osiągnęły maksimum jasności.
Obserwatorom serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.

X OPH

R AQL

14
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Krzywe jasności wybranych miryd  

T CEP

R LEO

Materiał MIRYDY opracowano na podstawie: Programu Astrojawil, Programu
Cartes du Ciel, http://www.aavso.org oraz http://www.sswdob.republika.pl

★

Wszystkie osoby, które wykonały obserwacje którejkolwiek miry
i chciałyby się przyczynić do bliższego poznania tych gwiazd,
proszone są o podzielenie się wynikami poprzez:
hh wysłanie ich na adres: sswdob@poczta.onet.pl
hh wprowadzenie na stronie: http://mira.nwz.pl/
hh wprowadzenie na stronie: http://www.aavso.org/webobs



Więcej informacji na
temat sposobu zgłaszania
obserwacji można
znaleźć na stronie:
www.proxima.org.pl

www.proxima.org.pl
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GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe w I kwartale 2016 r.
W pierwszym kwartale 2016 roku odkryto tylko jedną galaktyczną nową będącą w zasięgu obserwacji
amatorskich. Niestety, jej położenie na niebie nie sprzyjało obserwacjom z terenu naszego kraju.
Ogólnie był to dość trudny do obserwacji obiekt.
Marian Legutko (LMT)

PNV J17355050-2934240 – V3661
Oph – Nowa Wężownika 2016

11 marca japońscy obserwatorzy Minoru Yamamoto
około 19.15 UT, za pomocą swojej lustrzanki cyfrowej z obiektywem 135 mm, oraz Yuji Nakamura
około 19.58 UT, z wykorzystaniem kamery CCD
z obiektywem 135 mm, niezależnie zarejestrowali nową w gwiazdozbiorze Wężownika. Jasność
obiektu na odkrywczych obrazach wynosiła około
10,6 mag. Położenie nowej: R.A. = 17h35m50,41s, Dekl.
=–29°34'23,8".
Seiichiro Kiyota 12 marca około 11.05 UT potwierdził odkrycie nowej. Co ciekawe, tego samego dnia
pojawiły się informacje o obserwacjach obiektu
sprzed odkrycia. Tadashi Kojima zauważył nową
na wykonanym przez siebie zdjęciu (lustrzanka +
obiektyw 200 mm f/2,8) z dnia 9 marca około 19.50 UT.
Jaśniejąca wtedy nowa miała jasność 12,6 mag. Z kolei
Andrzej Udalski i Przemysław Mróz podali informację
o obserwacjach obiektu w ramach przeglądu OGLE IV
w dniach 6 i 8 marca.

Włoskie obserwacje spektroskopowe, raportowane przez Ulisse Munari, pozwoliły potwierdzić,
że obiekt jest silnie poczerwienioną nową.
Pomimo ogłoszonej kampanii obserwacyjnej ilość
ocen jasności nowej w bazie AAVSO jest skromna.
Na pewno wpływ na to ma fakt, że obiekt jest niełatwym celem obserwacji, ze względu na swoje położenie i blask. Należy zauważyć, że od momentu ogłoszenia odkrycia jasność nowej spada.
Źródła:
»»AAVSO Alert Notice #541 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-541
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17355050-2934240.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=470053
»»ATel#8811 – http://www.astronomerstelegram.
org/?read=8811

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Wężownika 2016 – V3661 Oph – według obserwacji zgromadzonych w bazie AAVSO
w okresie od 11 marca do 20 kwietnia 2016 r.

16
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Gwiazdy supernowe w I kwartale 2016 r.
W I kwartale 2016 roku odkryto ponad 2170 supernowych, a 8 z nich osiągnęło jasność 15 mag
lub wyższą: 5 z nich rozbłysło na północnym niebie (N), natomiast 3 na południowym (S). Są to: SN
2016B (Vmax: 14,7 mag, N); SN 2016C (Vmax: 14,9 mag, S); SN 2016F (Vmax: 14,5 mag, N); SN 2016X
(Vmax: 13,9 mag, N); SN 2016adj (Vmax: 14,3 mag, S); SN 2016bau (Vmax: 14,6, N); SN 2016bkv
(Vmax: 14,8 mag, N) oraz SN 2016blc (Vmax: 14,7 mag, S). Większość z tych gwiezdnych kataklizmów
można było obserwować z terenu naszego kraju.
Krzysztof Kida

SN 2016B

Odkryta 3 stycznia 2016 r. w galaktyce CGCG 12–116
(R.A. = 11h55m04,25s, Decl. = +01°43'06,8") w ramach
programu All Sky Automated Survey for SuperNovae
(ASAS-SN). Położenie supernowej: 9,8" W i 4,6" S
od centrum galaktyki. Obserwacje spektroskopowe
przeprowadzone dzień później w Obserwatorium
w Liverpoolu wykazały, że jest to supernowa typu IIP.
Maksymalną jasność osiągnęła 3 stycznia, gdy na niebie świeciła jako gwiazda 14,7 mag.
W Polsce jej obserwacje mogły być prowadzone
w drugiej połowie nocy.

SN 2016C

Ta supernowa została odkryta 3 stycznia 2016 r. jako
gwiazda o jasności 17,2 mag w galaktyce NGC 5247
(R.A. = 13 h 38 m 05,30 s , Decl. = –17°51'15,3") przez
japońskiego miłośnika astronomii Masakatsu Aoki.
Położenie supernowej: 31,3" E i 107,8" N od centrum galaktyki. 7 stycznia uzyskano widmo gwiazdy

przy pomocy 2-metrowego teleskopu Indyjskiego
Obserwatorium Astronomicznego w Hanle. Na tej
podstawie została sklasyfikowana jako supernowa
typu IIP. Maksymalny blask osiągnęła 4 stycznia, gdy
świeciła z jasnością 14,9 mag.
NGC 5247 to położona w gwiazdozbiorze Panny
galaktyka spiralna z poprzeczką (SBbc) o jasności
9,9 mag i rozmiarach kątowych 5,4’x4,9’. 7 lutego
1785 roku odkrył ją William Herschel. W styczniu
nad ranem górowała u nas nisko nad południowym
horyzontem.

SN 2016F

Odkr y ta 4 stycznia w centrum galaktyki KUG
0136+335 (= PGC 6137) (R.A. = 01h39m32,03s, Decl. =
+33°49'36,0") w ramach program All Sky Automated
Survey for SuperNovae (ASAS-SN), jako gwiazda
o jasności 15,6 mag. Przy pomocy 2,4-metrowego
teleskopu Obserwatorium Yunnan (Chiny) sklasyfikowana została jako supernowa typu Ia, a maksymalną
jasność 14,5 mag osiągnęła 14 stycznia.

SN 2016X

To gwiazda odkryta 20 stycznia w galaktyce UGC
8041 (R.A. = 12h55m15,50 s , Decl. = +00°05'59,7"),
także w ramach program All Sky Automated Survey
for SuperNovae (ASAS-SN), gdy świeciła z jasnością
16,4 mag. Położenie supernowej: 42,0" E i 60,0" S
od centrum galaktyki. Sklasyfikowana później jako IIP,
maksymalną jasność 13,9 mag osiągnęła 11 lutego.
W Polsce jej obserwacje mogły być prowadzone
w drugiej połowie nocy.

SN 2016bau

Obraz odkrywczy SN 2016C

Odkryta 13 marca w galaktyce NGC 3631 (R.A. =
11h20m59,02s, Decl. = +53°10'25,6") przez angielskiego
obserwatora Rona Arbour’a. Położenie supernowej: 35,0" W i 15,0" N od centrum galaktyki. Zespół
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SN 2016X sfotografowana 31 marca 2016 r. przez
Jarosława Grzegorzka (źródło: www.jgao.pl)
naukowców pracujący na 1,8-metrowym teleskopie
Kopernik Obserwatorium Astronomicznego w Padwie
sklasyfikował ją jako typ I. Maksymalną jasność osiągnęła 24 marca, świecąc wtedy jako gwiazda 14,6 mag.
Warto nadmienić, że NGC 3631 to bardzo ładna
galaktyka spiralna (Sc) o jasności 10,1 mag i rozmiarach kątowych 5,0’x3,7’, znajdująca się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, w odległości 50 milionów
lat świetlnych od Słońca. Odkrył ją William Herschel
14 kwietnia 1789 r. W galaktyce tej zaobserwowano
wcześniej 3 supernowe, ostatnią w 1996 r.

SN 2016bkv

Ten obiekt odkrył 21 marca w galaktyce NGC 3184
(R.A. = 10 h18m19,31s , Decl. = +41°25'39,3") bardzo
znany japoński łowca nowych i supernowych, Koichi

SN 2016bkv sfotografowana 29 marca 2016 r. przez
Jarosława Grzegorzka (źródło: www.jgao.pl)

18
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Gwiazdy supernowe w I kwartale 2016 r  

Zdjęcie odkrywcze SN 2016bau
Itagaki. Użył do tego zrobotyzowanego 2-metrowego
teleskopu na Hawajach. Położenie gwiazdy: 26,7" E
i 11,8" N od centrum galaktyki. Wkrótce sklasyfikowana została jako supernowa typu II, a maksymalną
jasność osiągnęła 23 marca, gdy świeciła jako gwiazda
14,8 mag.
NGC 3184 to galaktyka spiralna z poprzeczką (SBc)
o jasności 9,6 mag, znajdująca się w gwiazdozbiorze
Wielkiej Niedźwiedzicy, w odległości około 25 milionów lat świetlnych od Słońca. Została odkryta 18
marca 1787 roku przez Williama Herschela. Do tej
pory zaobserwowano w niej cztery supernowe:
SN 1921B, SN 1921C, SN 1937F i SN 1999gi.

SN 2016blc

Odkryta 30 marca w anonimowej galaktyce (R.A. =
10 h 48 m 49,44s , Decl. = –20°15'49,1") w ramach program All Sky Automated Survey for SuperNovae
(ASAS-SN). Położenie supernowej: 11,4" E i 5,0" S
od centrum galaktyki. Sklasyfikowana 2 kwietnia przy
pomocy 1,5 metrowego teleskopu Obserwatorium
Whipple’a (Arizona, USA) jako supernowa typu Ia
przed maksimum blasku. Maksymalną jasność osiągnęła 14 kwietnia, gdy na niebie świeciła jako gwiazda
14,7 mag. Nie wzbudziła większego zainteresowania
obserwatorów.

Materiał opracowano na podstawie:
http://www.rochesterastronomy.org
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Gwiazdozbiory nieba północnego - HERKULES
Duży i charakterystyczny gwiazdozbiór letniego nieba, który góruje o północy na początku czerwca,
a jego północna część nigdy nie zachodzi w naszych szerokościach geograficznych. To w nim znajduje
się apeks, punkt w kierunku którego porusza się Układ Słoneczny.
Nazwa gwiazdozbioru nawiązuje do mitologicznego herosa, Herkulesa, pół boga, pół śmiertelnika.
Greckim odpowiednikiem Herkulesa był Herakles, zasłynął on swoją potężną siłą i wykonaniem
mitycznych, niewykonalnych 12 prac. Także on przyczynił się do przeniesienia na niebo Raka i Hydry.
Po śmierci, do której doprowadziła go jego żona, został przeniesiony na Olimp.
W gwiazdozbiorze Herkulesa znajdziemy m.in. najjaśniejszą gromadę kulistą nieba północnego,
oznaczoną jako M 13. Katalog GCVS podaje, że w Herkulesie znajduje się ponad 1400 zidentyfikowanych
gwiazd zmiennych, a 10 spośród nich przedstawiamy poniżej.
Bogdan Kubiak

S Her

To jedna z dwóch najjaśniejszych miryd w gwiazdozbiorze Herkulesa, potrafiąca osiągnąć w maksimum
6,4 mag, a w minimum 13,8 magnitudo. Średnia
amplituda wynosi z kolei 7,6–12,6 mag. Okres zmian
jasności S Her to 307,28 dni, przy czym krzywa zmian
blasku jest niemalże symetryczna. Gwiazdę odnajdziemy 5° na zachód od gwiazdy α Her, w kierunku
gwiazdy γ Ser. S Her, wraz z α Her i ι Oph tworzą
na niebie niemalże trójkąt równoboczny.
W ostatnich latach S Her nie była zbyt często
obserwowana w naszym kraju, natomiast w 2015 r.
do AAVSO przesłano dla niej nieco ponad 250 obserwacji. Najbliższego jej maksimum spodziewamy

się w lipcu, tak więc będzie ona w tym roku idealną
gwiazdą zmienną do letnich obserwacji.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku S Her
z obserwacji AAVSO, w ostatnich 5 latach.

U Her

To druga z najjaśniejszych mir w gwiazdozbiorze
Herkulesa, zmieniająca swoją jasność w zakresie 6,4 –
13,4 magnitudo, w ciągu 406,1 dni. Średnia amplituda
zmian blasku wynosi 7,5–12,5 mag, przy czym wzrost
jasności z minimum do maksimum jest wyraźnie
szybszy względem spadku jasności po maksimum.
U Her okrył w 1860 r. niemiecki astronom amator
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Karl Ludwig Henke (co ciekawe urodził się i zmarł
na obecnie polskich terenach, wówczas należących
do Prus). Odnajdziemy ją 1° na południowy wschód,
od świecącej z jasnością 3,7 mag gwiazdy γ Her.
U Her leży w odległości 758 lat świetlnych od Układu
Słonecznego.
U Her jest dość popularną zmienną, w ubiegłym roku do AAVSO przesłano dla niej prawie
400 ocen, jednak jej popularność nie przekłada się
na obserwacje wykonywane przez polskich obserwatorów. Najbliższego maksimum spodziewamy
się na początku czerwca tego roku, a już teraz
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Gwiazdozbiory nieba północnego - HERKULES  

w momencie pisania tego artykułu (koniec kwietnia)
jej jasność jest na poziomie 9 mag i nadal rośnie.
Powyżej prezentujemy krzywą blasku gwiazdy
z obserwacji przesłanych do A AVSO w ostatnich
5 latach.

T Her

To miryda o dość krótkim okresie wynoszącym
164,98 dni, zmieniająca swoją jasność w przedziale 6,8 – 13,7 magnitudo. Jej średnia amplituda
zawiera się natomiast w przedziale 8,0–12,8 mag,
a krzywa zmian blasku jest dość symetryczna.
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T Her leży w odległości 2965 lat świetlnych od Układu
Słonecznego. Odnajdziemy ją we wschodniej części
Herkulesa, w pobliżu granicy z gwiazdozbiorem Lutni,
nieco ponad 2° na północ od świecącej z jasnością
3,8 mag gwiazdy ο Her. Podobnie jak jej poprzedniczki, T Her również jest dość popularną zmienną,
w 2015 r. do AAVSO przesłano prawie 400 jej obserwacji, jednakże w naszym kraju, w ostatnich latach
jest dość rzadko obserwowana. Najbliższe maksimum
T Her wystąpi w kwietniu, kolejnego spodziewamy się
we wrześniu.

Gwiazdozbiory nieba północnego - HERKULES  

Na poprzedniej stronie prezentujemy krzywą blasku T Her z obserwacji przesłanych do AAVSO w ostatnich 5 latach.

W Her

Kolejna przedstawicielka miryd w Herkulesie. Jej
maksymalna amplituda waha się w przedziale
7,6 – 14,4 mag, a średnia mieści się w granicach 8,3–
13,5 mag. Gwiazda leży w bardzo ciekawym otoczeniu
i znajduje się 1,5° na północny zachód od najjaśniejszej gromady kulistej nieba północnego – M 13. Okres
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zmian blasku wynosi 280,03 dni, przy czym krzywa
jasności jest niemal symetryczna. Podobnie jak
poprzedniczki, W Her nie jest w ostatnich latach u nas
zbyt często obserwowana, a w 2015 r. do AAVSO przesłano dla niej ponad 200 obserwacji.
Krzywą blasku z obserwacji przesłanych do AAVSO
w ostatnich 5 latach prezentujemy na poprzedniej
stronie.

Z Her

To przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych, zmieniająca swoją jasność w zakresie 7,3 – 8,18 mag. Czas
trwania zaćmienia wynosi 10,6 godziny, a w tym
czasie należy obserwować gwiazdę co 15 minut,
poza zaćmieniami wystarczy raz na noc. Specyficzny
okres obiegu składników układu podwójnego,
wynoszący 3,992819 dnia (około 3d 23h 40m) sprawia, że nie każdego sezonu możemy obserwować
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zaćmienia główne. Dla przykładu pod koniec marca
2016 r. zaćmienia wypadały około godziny 21, ale
Herkules o tej porze nie był widoczny, z kolei latem
zaćmienia będą wypadać w trakcie dnia. Najbliższa
możliwość obserwacji zaćmień Z Her pojawi się
dopiero w czerwcu 2017 r.
Z Her   leży w odległości 288 lat świetlnych od
Układu Słonecznego i bez większych problemów
odnajdziemy ją nieco ponad 6° na północny wschód
od świecącej z jasnością 2,1 mag gwiazdy α Oph.
Poprzednia strona prezentuje fazową krzywą
zmian jasności z polskich obserwacji amatorskich.

AC Her

To jasna przedstawicielka gwiazd zmiennych typu RV
Tauri, należąca do podtypu RVA, charakteryzującego
się występującymi po sobie na przemian minimami
głównymi i słabszymi. Została odkryta w latach dwudziestych XX w. AC Her zmienia swoją
jasność w zakresie 6,85 – 9,0 mag, tak
więc w całym zakresie zmienności jest
dostępna za pomocą niewielkich przyrządów obserwacyjnych. Jej okres zmienności wynosi 75,29 dni, a typ spektralny
zmienia się od F2pIb w maksimum blasku
do K4e w minimum blasku.
AC Her leży w odległości 6523 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Na niebie
odnajdziemy ją w południowo wschodniej części gwiazdozbioru Herkulesa,
w pobliżu świecącej z jasnością 3,85
gwiazdy 109 Her, 1,5° na wschód od niej.
Powyżej krzywa blasku z polskich
obserwacji amatorskich z 2011 r.
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AH Her

To przedstawicielka nowych karłowatych typu Z Cam,
charakteryzujących się tym, że co jakiś czas pojawiają
się dłuższe przerwy pomiędzy wybuchami, a wówczas jasność gwiazdy utrzymuje się przez jakiś czas
na poziomie o około 1 mag mniejszym od wartości w trakcie wybuchu. Jasność AH Her zmienia się
w zakresie 10,9 – 14,7 mag, a typowe wybuchy zdarzają się co 17–21 dni.
Gwiazdę odnajdziemy na linii łączącej gwiazdy
β i ε Her, około 5° na północny wschód od tej pierwszej. W polskiej bazie SOGZ-PTMA mamy ponad 300
jej obserwacji, ostatnie oceny są z 2011 r.
Poprzednia strona przedstawia krzywą blasku
z obserwacji AAVSO.

α Her, Ras Algethi

Ras Algethi (nazwa oznacza głowę klęczącego) to najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Herkulesa,
o promieniu wynoszącym 1,87 AU, co odpowiada
400 promieniom Słońca. Znajduje się w odległości
380 lat świetlnych od Ziemi i świeci 475 razy mocniej
od naszej Gwiazdy Dziennej. Najprawdopodobniej
w jej jądrze zakończyła się już fuzja helu lub stanie się
to wkrótce i gwiazda zakończy życie jako masywny
biały karzeł (jej masa jest zbyt mała, by zakończyła
życie jako supernowa).
Zmienność α Her odkrył na początku XVIII w.
William Herschel. Jest zmienną półregularną,

Gwiazdozbiory nieba północnego - HERKULES  

klasyfikowaną w GCVS jako SRC, a przez VSX jako
SRB. Jej jasność zmienia się w zakresie 2,73 – 4,0 mag.
Na krzywą blasku składają się 2 okresy pulsacji o długościach 127 dni i 95 dni. α Her zmienia swoją jasność
bardzo powoli, dlatego w zupełności wystarczy oceniać ją raz na tydzień.
Poniżej krzywa zmian blasku z polskich amatorskich obserwacji.

68(u) Her

To przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych typu
EA, u której można zaobserwować wizualnie także
minimum wtórne. Układ składa się z dwóch gwiazd,
główny składnik jest typu widmowego B3III, natomiast wtórny typu B5III. Ich temperatury wynoszą
odpowiednio 19 000K i 11 000K. Świecą przy tym
z mocą 1300 i 160 razy większą od Słońca. Ich masy
z kolei odpowiadają 6,8 i 2,8 masy Słońca. Cały układ
znajduje się w odległości 665 lat świetlnych od nas.
Zmienność 68(u) Her odkrył w 1869 r. J. Schmidt,
a w 1909 r. została ona sklasyfikowana jako gwiazda
zaćmieniowa. W trakcie zaćmienia jasność gwiazdy
zmienia się w zakresie 4,69 – 5,37 mag. Okres orbitalny
układu wynosi 2,051027 dni, a czas trwania zaćmienia
to 13,7 h. W trakcie zaćmienia gwiazdę należy oceniać
co 15 minut, po za zaćmieniami wystarczy raz na noc.
Do jej obserwacji wystarczy nam lornetka 10x50.
68(u) Her odnajdziemy w centralnej części gwiazdozbioru Herkulesa, w pobliżu charakterystycznego
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czworoboku, prawie 4° na południe od świecącej
z jasnością 3,2 mag gwiazdy π Her.
Powyżej krzywa zmian blasku z polskich amatorskich obserwacji.

g Her

To jasna przedstawicielka gwiazd zmiennych półregularnych typu SRB, zmieniająca swoją jasność w przedziale 4,3 – 5,5 mag, tak więc można obserwować
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ją gołym okiem w całym zakresie jasności, ale dużo
wygodniej jest użyć lornetkę 10x50. Główny okres
pulsacji wynosi 89,2 dni, na który nakłada się dodatkowy okres 875 dni +/- 70 dni o amplitudzie około
pół magnitudo. Oprócz tego występują nieokresowe
zmiany jasności o amplitudzie 0,2 mag, w przedziale
czasowym 5–15 dni.
g Her leży w odległości 354,5 lat świetlnych
od Układu Słonecznego.
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Na niebie możemy znaleźć ją nieco na północ
od charakterystycznego czworoboku w Herkulesie,
niewiele ponad 1° na południowy zachód od świecącej z jasnością 4,2 mag gwiazdy σ Her.
Gwiazda ta jest bardzo częstym celem miłośników gwiazd zmiennych. Poprzednia strona prezentuje krzywą zmian blasku z polskich miłośniczych
obserwacji.
Poniżej mapka gwiazdozbioru z zaznaczonymi
gwiazdami zmiennymi opisanymi w artykule.
Bibliografia:
»» http://sogz-ptma.astronomia.pl/fazgenerator.php
»» program Cartus du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»» http://en.wikipedia.org
»» www.sswdob.republika.pl
»„Niebo
»
na dłoni” E.Pittich D. Kalmancok

Gwiazdozbiory nieba północnego - HERKULES  

»» http://variable-stars.net/
»» http://www.jstor.org/stable/40678618?seq=1#page_
scan_tab_contents
»» http://adsabs.harvard.edu/full/1981ApJ...245..208B
»» https://www.aavso.org/lcotw/ah-herculis
»» https://www.aavso.org/files/Variable%20Star%20
Classification%20and%20Light%20Curves%20
ManMan%202.1.pdf
»» http://stars.astro.illinois.edu/sow/rasalgethi.html
»» http://www.as.up.krakow.pl/o-c/data/getdata.
php3?U%20her
»» http://stars.astro.illinois.edu/sow/68her.html
»» http://adsabs.harvard.edu/full/1997IAPPP..68...10M
»» https://www.aavso.org/lcotw/g-herculis

Mapka gwiazdozbioru z zaznaczonymi gwiazdami opisanymi w artykule.
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SS Virginis – wiosenna zmienna węglowa
Na wiosennym niebie, w odległości kątowej dwóch stopni na północny wschód od η Virginis, leży jedna
z najjaśniejszych zmiennych pulsujących, należących do rzadko spotykanych gwiazd o osobliwym składzie
chemicznym, tzw. gwiazd węglowych.
Tomasz Krzyt

Dawniej, SS Virginis była zaliczana do typu widmowego N5, w nowszej klasyfikacji spektralnej nosi
oznaczenie C6.3e. Wśród astronomów nie ma zgody
co do klasyfikacji tej gwiazdy jako zmiennej. Jedni
uważają, że jest to zmienna długookresowa typu
Mira Ceti (choć o małej amplitudzie zmian jasności),
inni, że jest to półregularna typu SRa. Jakby nie było,
maksymalna wizualna amplituda zmian jasności nie
jest duża i zawiera się w granicach od 6 do 10,5 mag,
zaś średnia amplituda pomiędzy 6,6 a 8,7 mag.
Zmienna jest więc w zasięgu małych lunet lub dużych
lornetek nawet w minimum jasności (rys. 1).
SS Virginis należy do jasnych olbrzymów i jest
gwiazdą wybitnie czerwoną. Obserwowany wskaźnik

barwy przekracza wartość 4. Jest to spowodowane z jednej strony niską temperaturą fotosfery
gwiazdy, a z drugiej obfitością związków węgla,
które odcinają ultrafioletową część widma. Uważa
się, że obserwowane osobliwości składu chemicznego wynikają z wielkoskalowego mieszania materii
w gwieździe, podczas którego produkty nukleosyntezy wynoszone są z wnętrza gwiazdy do warstw
fotosferycznych. Wynika z tego dalej, że obserwowany w atmosferze gwiazdy węgiel musi pochodzić z reakcji termojądrowej zwanej reakcją 3-alfa,
w której trzy jądra helu przekształcają się w jądro
węgla. To z kolei świadczy to o tym, że SS Vir dotarła
w swej gwiezdnej ewolucji do końcowego etapu

Rysunek 1. Krzywa jasności SS Vir na podstawie polskich obserwacji wizualnych (źródło: http://sogz-ptma.urania.
edu.pl).
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przed przekształceniem się w mgławicę planetarną.
Obecnie w jej wnętrzu zachodzą dwa rodzaje reakcji termojądrowych: wspomniana reakcja 3-alfa oraz
reakcje zamiany wodoru w hel. Gdy gwiazda w końcu
wytworzy mgławicę planetarną, oczom obserwatorów ukaże się jej jądro – gorący biały karzeł składający się z węgla i helu.
SS Vir należy do nielicznej grupy gwiazd, u których udało się zmierzyć średnicę kątową tarczy.
Naukowcy obliczyli, że wynosi ona 8,37 milisekundy,
co przy odległości ocenianej na 550 parseków daje
średnicę prawie 500 średnic słonecznych. Zmierzona
prędkość radialna dla SS Vir wynosi +2 km/s. Mała
prędkość względem Słońca i metaliczność równa
słonecznej dowodzi, że jest to gwiazda I populacji
o wieku zbliżonym do Słońca (4,6 miliarda lat). Jej
większe zaawansowanie ewolucyjne wynika z faktu,
iż w chwili narodzin miała kilkukrotnie większą masę
niż nasza Gwiazda Dzienna.
SS Vir ma dość długi okres pulsacji. Najczęściej
podawany w literaturze wynosi 364 dni, jednak
z analizy krzywej O-C wynika, że w ciągu ostatnich 40
lat zmienna pulsowała ze średnim okresem 357 dni.
Bardzo zbliżoną wartość uzyskujemy z dopasowania

SS Virginis – wiosenna zmienna węglowa  

polskich obserwacji wizualnych za ostatnie ćwierćwiecze (355 dni). (rys. 2). Takie niestabilności
okresu pulsacji są często spotykane u zmiennych
długookresowych.
Przyglądając się średniej krzywej jasności z polskich obserwacji wizualnych (czarne punkty) możemy
nie tylko dość dokładnie wyznaczyć okres pulsacji
gwiazdy, ale także średnią amplitudę zmian jasności,
momenty maksimum i minimum, a z nich asymetryczność krzywej zmian jasności (M-m). Zauważmy,
że mimo bardzo dużego rozrzutu obserwacji przekraczającego jedną wielkość gwiazdową, uśredniona
krzywa wyszła gładka.
Ponieważ zmienna leży blisko ekliptyki, nie można
jej obserwować od sierpnia do listopada, gdyż w tym
czasie przez gwiazdozbiór Panny wędruje Słońce.
Jednakże tak się składa, że w najbliższych latach
maksimum SS Vir będzie wypadało w dogodnej
do obserwacji porze roku (wiosna).

Rysunek 2. Średnia krzywa jasności SS Vir na podstawie polskich obserwacji wizualnych (źródło: http://sogz-ptma.
urania.edu.pl).
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pierwsza bezpośrednia

DETEKCJA FAL
GRAWITACYJNYCH
podczas koalescencji
masywnych czarnych dziur
cz.1

W dniu 14 września 2015 roku o godz. 9:55 i 45 sekund czasu UT
byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Właśnie w tym
momencie po raz pierwszy w historii ludzkości, podczas obserwacji
zjawiska oznaczonego jako GW150914, dwa detektory LIGO
(ang. Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory –
Laserowe Interferometryczne Obserwatorium Fal Grawitacyjnych)
zarejestrowały fale grawitacyjne – jedno z bardziej egzotycznych
przewidywań Ogólnej Teorii Względności Einsteina, których istnienie
było przez dziesięciolecia przedmiotem kontrowersji w świecie
nauki. Ogólną Teorię Względności podsumował John Wheeler, jednym
eleganckim zdaniem: "Czasoprzestrzeń mówi materii jak ma się
poruszać, a materia mówi czasoprzestrzeni jak ma się zakrzywiać"

Ryszard Biernikowicz

W

edług Ogólnej Teorii Względności (OTW–w dalszej części artykułu) fale grawitacyjne
są drobnymi "zmarszczami" w zakrzywieniu czasoprzestrzeni, które objawiają się dla
obserwatora jako fluktuacje sił pływowych działających na masy. Na przykład tymi
masami mogą być swobodnie wiszące 40-kilogramowe zwierciadła odbijające światło laserowe
w detektorach LIGO. Dlatego dwa interferometry LIGO, odległe od siebie o około 3 tysiące km,
zarejestrowały niezależnie w odstępie około 1/100 sekundy identyczne drgania czasoprzestrzeni
wytworzone podczas połączenia /koalescencji dwóch masywnych (M~36M /29M) czarnych
dziur, które do tego momentu tworzyły układ podwójny. Co ciekawe, w momencie obserwacji
źródło fal grawitacyjnych było głęboko pod horyzontem – gdzieś na południowej półkuli nieba.
Najbardziej intensywna faza trwała zaledwie 0,2 sekund i w tym czasie około 3M zamieniły się
w fale grawitacyjne. Jest to energia znacznie większa niż jasność całego Wszechświata w zakresie
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promieniowania elektromagnetycznego. Prof. Kip Thorne powiedział nawet, że: "... jest to najpotężniejszy wybuch jaki do tej pory zarejestrowała ludzkość, z wyjątkiem Wielkiego Wybuchu".
Każde obserwacje lub pomiary są obarczone błędami. Dotyczy to również detekcji fal grawitacyjnych. Stosunek sygnału do szumu podczas obserwacji GW150914 wyznaczono na ~ 24
(błąd około ±4%). Jednak oszacowania statystyczne wskazują, że przy ciągle poprawianej czułości
interferometrów LIGO wkrótce powinniśmy mieć "wysyp" kolejnych detekcji fal grawitacyjnych –
w szczególności koalescencji masywnych gwiazdowych czarnych dziur rzędu 2–550 detekcji/rok
(patrz np.[4]).
Przed ludzością otwiera się nowe okno do poznania najbardziej dynamicznych procesów
we Wszechświecie. Całe "okno" (widmo) fal grawitacyjnych rozciąga się na ~22 rzędy wielkości –
od 10 4 Hz do 10 –18 Hz. W niektórych przypadkach promieniowanie grawitacyjne niesie informacje
niemożliwe do uzyskania innymi kanałami, np. bezpośrednio ze środka zapadającego się jądra
gwiazdy podczas wybuchu supernowej (fale elektromagnetyczne ze środka kolapsu są rozpraszane niezliczoną ilość razy); fale grawitacyjne, które powstały, gdy Wszechświat liczył zaledwie
10 –32 sekundy, podczas zjawiska ekstremalnego rozszerzenia się (inflacji). W zakresie widma fal
grawitacyjnych również można się spodziewać zjawisk-niespodzianek, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Wiadomo, że tylko 4% masy-energii Wszechświata stanowią naładowane cząstki, które
mogą emitować i pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne. Pozostałe 96% energii-masy
Wszechświata nie oddziaływuje elektromagnetycznie, ale jest powiązane grawitacyjnie i część
z tych zasobów może emitować fale grawitacyjne. Dlatego nie jest w tym nic dziwnego, że świat
naukowy jest bardzo zainteresowany budową czułych odbiorników fal grawitacyjnych. Zakres
teoretycznych wielkości zjawisk był już znany od końca lat 80-tych XX wieku, ale dopiero 14 września 2015 roku został po raz pierwszy potwierdzony obserwacyjnie.
Wspomniane różnice oraz historia odkryć w astronomii sugerują, że obserwacje w zakresie
fal elektromagnetycznych raczej mogą być kiepskim źródłem wyobrażeń odnośnie zjawisk, które
zostaną ostatecznie odkryte w zakresie fal grawitacyjnych. Biorąc pod uwagę, że 96% masy-energii Wszechświata nie przenosi ładunku elektrycznego, fale grawitacyjne stwarzają nam po raz
pierwszy możliwość obserwacji większej części Wszechświata. Może okazać się, że jest ona równie złożona i interesująca jak ta mniejsza naładowana część, którą nazywamy "normalną" materią.
Zapraszam w podróż do świata ekstremalnie subtelnych zjawisk grawitacyjnych (gdy są obserwowane z daleka /z bliska mogą zabić!) i metod ich obserwacji. W czasie tej podróży przyjrzymy się
również GW150914 i konsekwencjom tego odkrycia.

1. Dowody potwierdzające słuszność OTW
GW150914 jest pierwszym bezpośrednim potwierdzeniem jednego z najważniejszych przewidywań OTW. W przeszłości OTW była wielokrotnie sprawdzana eksperymentalnie i jak na razie
z tych testów wyszła obronną ręką. Wśród nich następujące trzy testy nazwano klasycznymi:
hh Precesja peryhelium Merkurego: w 1845 roku Le Verrier odkrył precesję peryhelium Merkurego 43" na stulecie, której nie mogła wyjaśnić klasyczna teoria grawitacji
Newtona. Próbowano wyjaśniać to zjawisko na przykład obecnością jeszcze nie odkrytej planety, która nawet już otrzymała nazwę Wulkan. Jednak w 1915 roku Einstein
wyjaśnił efekt w ramach OTW, bez potrzeby wprowadzania nowych bytów.
hh Ugięcie promienia świetlnego w polu grawitacyjnym: zgodnie z teorią Newtona
efekt ugięcia światła w pobliżu tarczy Słońca powinien być rzędu 0,88", podczas, gdy
OTW przewidywała 1,75". Teoria Einsteina stała się sławna, gdy w 1919 roku dwie ekspedycje kierowane przez Eddingtona wykonały pomiary pozycji gwiazd przed i w trakcie całkowitego zaćmienia Słońca i potwierdziły przewidywania OTW.
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hh Grawitacyjny redshift: pomiary przesunięcia ku czerwieni (ang. redshift) promieniowania elektromagnetycznego w polu grawitacyjnym. Einstein wysunął hipotezę na ten
temat już w 1907 roku, ale dopiero w 1960 roku Pound i Rebka zrealizowali praktyczne
pomiary redshiftu związane z niejednorodnością pola grawitacyjnego na odcinku
ponad 20 metrów w wieży Jefferson Physical Laboratory (Harvard University). W eksperymencie fotony o określonej częstotliwości były wysyłane z góry wieży, a ich
częstotliwość końcowa mierzona na dole. Z dokładnością do kilku procent zostały
potwierdzone przewidywania Einsteina: fotony poruszające się w dół zyskiwały energię (wzrastała ich częstotliwość). Natomiast fotony poruszające się do góry traciły
energię (zmniejszała się ich częstotliwość).
Po eksperymencie Pounda i Rebki naukowcy wymyślili dokładniejsze doświadczenia potwierdzające OTW, ale z pomiarami nie wykonywanymi w laboratorium, lecz w skali naszego układu
słonecznego lub dalej. Poniżej wspomnę o niektórych z tych precyzyjnych testów OTW:
hh Efekt Shapiro: dotyczy opóźnienia sygnału radarowego w polu grawitacyjnym, który
po odbiciu się od masywnego obiektu wraca do odbiornika. Najdokładnej efekt ten
został zmierzony za pomocą sondy Cassini-Huygens i wynik jest zgodny z dokładnością
mniejszą od 0,002% z przewidywaniami OTW.
hh Soczewkowanie grawitacyjne: ugięcie drogi promieniowania elektromagnetycznego
w pobliżu obiektu masywnego (np. Słońce, galaktyki, gromady galaktyk). Na przykład pomiary ugięcia fal radiowych przez pole grawitacyjne Słońca z pomocą radioteleskopów VLBI pozwoliły potwierdzić przewidywania OTW z dokładnością mniejszą
od 0,01%.
hh Efekt Nordtvedt'a: gdyby była naruszona zasada równoważności (= lokalnie przyspieszenie grawitacyjne jest nierozróżnialne od przyspieszenia bezwładnościowego)
– to wtedy Księżyc i Ziemia miałyby różny udział grawitacji własnej w masie i poruszałby się inaczej w polu grawitacyjnym Słońca, generując przesunięcia orbit pomiędzy
Ziemią i Księżycem. Tzw. parametr Nordtvedt'a, który to określa η = 0, gdy OTW jest
poprawna. Natomiast w najdokładniej do tej pory wykonanych pomiarach laserowych
η = −0,00006 ± 0,0005.
hh Efekt Einstein-Lense-Thirring: jest to przewidywana przez OTW relatywistyczna
poprawka na precesję żyroskopu w pobliżu dużej obracającej się masy takiej jak
np. Ziemia. Pomiary pracującej od 2004 do 2010 roku sondy "Gravity Probe B" wykazały zgodność z OTW efektu geodezyjnego na poziomie 0,06% i efektu wleczenia czasoprzestrzeni za Ziemią na poziomie 5%.

2. Od hipotezy do realności – historia poszukiwań fal grawitacyjnych
Idea fal grawitacyjnych sięga czasów Newtona. Ale nawet po publikacji "Principia" Newton
odmówił wyjaśnienia w jaki sposób grawitacja jest przekazywana pomiędzy ciałami w próżni.
Odpowiedział wręcz: "Nie tworzę hipotez". Wydaje się, że dopiero po eksperymentalnym potwierdzeniu istnienia fal elektromagnetycznych w 1887 roku przez H. Hertza pojawiły się poważniejsze
spekulacje na temat istnienia fal grawitacyjnych (np. Heaviside 1893 r., Lorentz 1900 r., Poincaré
1905 r.). Dopiero OTW sformułowana przez Alberta Einsteina w 1915 roku pozwoliła na matematyczne wyprowadzenie fal grawitacyjnych. Einstein wyprowadził te fale w 1916 roku z równań OTW w przybliżeniu słabego pola grawitacyjnego. Od pojawienia się OTW stosunek fizyków
do realności fal grawitacyjnych był różny (przykład na rys. 1). Ciekawe, że w późniejszym okresie
nawet Einstein zwątpił w istnienie fal grawitacyjnych. Właściwie to wątpliwości trwały do końca
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
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Rysunek 1. Odpowiedź wybitnych fizyków na pytanie czy fale grawitacyjne istnieją? Uzasadnienie
odpowiedzi Einsteina jest zawarte w historii z 1936 roku opisanej w rozdziale 2. Materiał źródłowy [9].
Poniższa historia została opisana przez Daniela Kennefick'a w [13]. Mianowicie w dniu 1-go
czerwca 1936 roku Einstein i Rosen do czasopisma naukowego "The Physical Review"przesłali
artykuł pt. "Czy fale grawitacyjne istnieją?". Niestety oryginalny manuskrypt nie zachował się. Ale
z innej korespondencji można wnioskować, że odpowiedź na pytanie była negatywna, ponieważ
Einsteina napisał do przyjaciela Maxa Borna:
"Wspólnie z młodym współpracownikiem otrzymaliśmy ciekawy wynik, że fale grawitacyjne
nie istnieją – mimo, że wcześniej wyszło pewne ich istnienie w pierwszym przybliżeniu. To pokazuje, że nieliniowe równania pola OTW mogą więcej nam powiedzieć – lub raczej, że ograniczają
nas bardziej, niż przypuszczaliśmy do tej pory."
Redaktor "Physical Review" John Tate, w dniu 23 lipca 1936 r. odesłał Einsteinowi manuskrypt
artykułu z 10-cioma stronami krytycznych uwag wskazujących na możliwość popełnienia błędu.
W dniu 27 lipca Einstein odpisał bardzo obrażony, wycofując artykuł z publikacji:
"Szanowny Panie,
my (Pan Rosen i ja) przesłaliśmy nasz manuskrypt do publikacji i nie upoważniliśmy Pana
do pokazywania specjalistom tego artykułu przed publikacją. Nie widzę powodu do odpowiadania na (błędne) komentarze Państwa anonimowego eksperta. W związku z tym zdarzeniem
zamierzam opublikować artykuł w innym wydawnictwie.
Z wyrazami szacunku, ...
PS
Pan Rosen, który wyjechał do Związku Radzieckiego, upoważnił mnie do reprezentowania
jego osoby w tej sprawie.".
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W dniu 30 lipca Tate odpisał Einsteinowi, że ubolewa nad jego decyzją o wycofaniu artykułu
z publikacji. Ale oświadczył, że nie może pominąć procedury recenzowania artykułów przed publikacją. Ostatecznie artykuł ukazał się w styczniu 1937 roku w "Journal of the Franklin Institute"
w Filadelfii. Wydawnictwo zgodziło się opublikować artykuł w oryginalnej wersji. Ale tym razem
przed publikacją Einstein poprosił w liście datowanym na 13 listopada 1936 r., aby wydrukować
poprawioną wersję tego artykułu, którego nagłówek i streszczenie przedstawia rys. 2. Od tego
czasu Einstein nie przesłał więcej swoich artykułów do publikacji w "The Physical Review".
Ciekawe są okoliczności w jakich Einstein znalazł błąd. Wspomina to Leopold Infeld – ówczesny asystent Einsteina, który przybył do Princeton na początku października 1936 roku. Einstein
przekonał go, że fale grawitacyjne nie istnieją. Wkrótce potem nowy przyjaciel Infelda, amerykański fizyk Howard Percy Robertson wyjaśnił mu, że jednak dowód Einsteina/Rosena jest błędny.
Einstein odkrył błąd samodzielnie na dzień przed swoim seminarium w Princeton, w którym miał
uzasadnić, że fale grawitacyjne nie
istnieją (dokładniej: ścisłe rozwiązanie
równań OTW dla płaskich fal grawitacyjnych w przestrzeni euklidesowej).
Nie miał czasu na rozmowy z innymi
fizykami – w tym z Robertsonem.
W końcu Einstein przedstawił wykład
na temat niepoprawności swojego
własnego dowodu. Wystąpienie
zakończył zdaniem: "Jeśli zapytacie
Rysunek 2. Nagłówek i streszczenie poprawionej
mnie o to, czy fale grawitacyjne są lub
wersji artykułu Einsteina i Rosena z 1937 roku o falach
czy ich nie ma, to muszę odpowiedzieć,
grawitacyjnych pt. "On gravitational waves" (zamiast
że
nie wiem. Ale to jest bardzo interesu"Do gravitational waves exist?") opublikowanej w "Journal
jący problem".
of the Franklin Institute". Materiał źródłowy [13].
Po latach okazało się, że owym tajemniczym recenzentem artykułu w "The Physical Review"
był wyżej wspomiany Howard Percy Robertson, który w czasie pracy Einstein i Rosena nad artykułem przebywał w Caltech-u w Kaliforni (Nie było go w Institute for Advanced Studies in Princeton
– tam rezydował Einstein. Robertson wrócił do Princeton dopiero w sierpniu 1936 roku.). Zachował
się list datowany na 14 lipca 1936 roku, który został wysłany przez Robertsona do redaktora "The
Physical Review":
"Sz.P. Tate,
Ech, co za praca! Jeżeli Einstein i Rosen mają rację, to mogłoby to stanowić najpoważniejszą
krytykę OTW. Ale zapoznałem się z całym materiałem, rozkładając go na drobniutkie szczegóły
(głównie dla spokoju mojej własnej duszy!) i nie widzę, aby tego dokonali. Od dawna wiadomo,
że są trudności z próbami traktowania nieskończonych płaskich zaburzeń grawitacyjnych w OTW
– nawet w klasycznej teorii w takich przypadkach potencjał działa aż do nieskończoności. I o ile
rozumiem, to dodatkowe poważniejsze zastrzeżenia Einsteina i Rosena nie istnieją. Mogę tylko
polecić przesłanie moich uwag do rozważenia przez autorów publikacji. Załączyłem kopie moich
komentarzy do artykułu, które wedle uznania będzie można wysłać do nich. Alternatywnie
można też opublikować artykuł bez poprawek, ale uwzględniając uwagi (a) i (b), które są mniejszego kalibru błędami typograficznymi. Ten artykuł może spowodować lawinę prac w tej dziedzinie fal grawitacyjnych, co może być dobrą rzeczą." .
Ostatecznie to Robertson pomagał Einsteinowi poprawić pracę w październiku i listopadzie
1936 roku przed jej publikacją w "Journal of the Franklin Institute".
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Co sprawiło, że Einstein i Rosen zwątpili w realność fal grawitacyjnych? W 1916 roku Einstein
wykazał istnienie fal grawitacyjnych w wersji przybliżonej – rozwiązanie linearyzowanych równań
OTW. Natomiast w 1936 roku podczas prób rozwiązania dokładnych równań OTW dla płaskich fal
grawitacyjnych – niezależnie od wyboru układu odniesienia, zawsze gdzieś w strukturze czasoprzestrzeni pojawiały się osobliwości. Osobliwość oznacza miejsce, gdzie nie można określić jak
duża jest tam fala grawitacyjna. Dzisiaj wiemy, że jest to osobliwość związana tylko z układem
odniesienia. Nie jest to rzeczywisty problem związany z falami grawitacyjnymi.
Analogiczny problem można napotkać, gdy próbujemy określić długość geograficzną Bieguna
Północnego (długość geograficzna Bieguna Północnego jest nieokreślona). Można powiedzieć,
że wszystkie długości geograficzne przechodzą przez Biegun Północny. Dlatego nasz system
pomiarów długości geograficznej na Biegunie Północnym załamuje się. Ale to nie oznacza,
że Biegun Północny fizycznie nie istnieje lub, że nie możemy tam pojechać. Z tego powodu Einstein
i Rosen byli zdezorientowani. Uważali, że skoro zawsze występuje osobliwość w tych dokładnych
rozwiązaniach OTW, to jest to dowód, że fale grawitacyjne nie mogą istnieć.
Jeszcze przez lata 50-tych XX wieku trwała kolejna debata o realności fal grawitacyjnych. Rosen
uzasadniał, że fale grawitacyjne nie przenoszą jakiejkolwiek energii. Są więc tylko bytem matematycznym bez fizycznego znaczenia. Rosen uzasadniał, że możemy być zanużeni w ogromnym
"oceanie fal grawitacyjnych", ale tego nie czujemy, ponieważ wszystkie cząstki wokół nas falują
w ten sam sposób – również my się tak samo poruszamy. Argumenty obalające to przekonanie
podał Felix Pirani na konferencji w Chapel Hill (USA) w 1957 roku. Richard Feymann podsumował
na swój sposób wystąpienie Pirani'ego w eksperymencie myślowym o "koraliku na kiju" (ang."sticky bead"):
"Ponieważ wiemy, że cząstki poruszają się, dlatego wyobraźmy sobie kij, na którym położyliśmy trochę koralików. Gdy fale mijają kij, to koraliki będą się poruszały tam i z powrotem.
Ale kij pozostanie sztywny, ponieważ siły elektromagnetyczne w kiju będą starały się utrzymyć
atomy i elektrony w tych samych położeniach jak dotychczas. Dlatego koraliki będą się poruszały
po kiju i przy tym będzie się wydzielała energia tarcia. I ta energia musi pochodzić z fal grawitacyjnych. Stąd wnioskuję, że te fale posiadają energię".
Argumenty podobne do historii Feynmanna o "koraliku na kiju" oraz publikacje naukowe
z 1957 roku wykorzystujące ten tok myślenia (np. publikacje autorstwa Bondi'ego oraz Webera
& Wheelera) przekonały sporą część fizyków co do realności fal grawitacyjnych. Ostatecznie przy
końcu lat 50-tych XX wieku amerykański fizyk i znawca OTW Joe Weber rozpoczął konstruowanie
swoich pierwszych anten grawitacyjnych.
Na zakończenie rysu historycznego poniżej została pokazana chronologiczna lista najważniejszych wydarzeń prowadzących do odkrycia fal grawitacyjnych (lista opracowana głównie w oparciu o [12]):
❃❃ 1915 – Albert Einstein publikuje Ogólną Teorię Względności, w której grawitacja jest wyjaśniona jako odkształcenie czasoprzestrzeni spowodowane przez masę lub energię.
❃❃ 1916 – Einstein przewiduje, że wirujące w pewien sposób masywne obiekty będą generowały zmarszczki w czasoprzestrzeni, czyli fale grawitacyjne.
❃❃ 1936 – Einstein powtórnie przemyślał i dowodzi w materiale przesłanym do czasopisma
naukowego "The Physical Review", że fale grawitacyjne nie istnieją. Ale recenzent zauważył
błąd (szczegóły w [13]).
❃❃ 1957 – 1958– większa części środowiska fizyków uwierzyła w realność fal grawitacyjnych
po konferencji w Chapel Hill (USA), eksperymentach myślowych w stylu "koralika na kiju"
(ang."sticky bead") Feynmann'a oraz opartych na podobnym toku rozumowania publikacjach naukowych Bondi'ego oraz Webera & Wheelera.
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❃❃ 1962 – Rosyjscy fizycy M. E. Gertsenshtein i V. I. Pustovoid publikują artykuł z zarysem
optycznej metody detekcji fal grawitacyjnych. Ale publikacja nie zostaje zauważona przez
społeczność naukową.
❃❃ 1969 – Amerykański fizyk Joseph Weber twierdzi, że zarejestrował fale grawitacyjne
za pomocą detektora zbudowanego z masywnych aluminiowych cylindrów, pracujących w temperaturze pokojowej (bez chłodzenia). Nikomu nie udało się potwierdzić tych
obserwacji.
❃❃ 1972 – Niezależnie od fizyków rosyjskich, Rainer Weiss z MIT (Massachusetts Institute
of Technology) w USA zaproponował optyczną metodę detekcji fal grawitacyjnych
(Podsumowując: idea interferometru laserowego jako detektora fal grawitacyjnych została
zaproponowana niezależnie przez Feliksa Pirani w 1956 r., Gertsenshtein i Pustovoid
w 1962 r., Webera w 1964 r. oraz Rainera Weiss'a w 1972 r.).
❃❃ 1974 – Astronomowie Hulse i Taylor odkryli pulsara orbitującego wokół gwiazdy neutronowej (PSR 1913+16), którego orbita zmniejsza się w związku z emisją fal grawitacyjnych,
zgodnie z przewidywaniami OTW. Za tą pracę w 1993 roku autorzy otrzymali nagrodę
Nobla.
❃❃ 1979 – NSF (National Science Foundation) dofinansowuje California Institute of Technology
i MIT w celu stworzenia projekt interferometru do obserwacji fal grawitacyjnych LIGO.
❃❃ 1987 – Podczas wybuchu supernowej SN 1987A (odległość 50 kpc) w lutym 1987 roku były
działające tylko dwa teleskopy grawitacyjne GEOGRAV (w Rzymie) i Maryland o kiepskich
parametrach (bez chłodzenia). Supernowa SN 1987A była ofiarą sukcesu z 1986 roku, gdy
trzy najczulsze (chłodzone prawie do zera absolutnego) teleskopy grawitacyjne z masą
rezonansową wykonały jednocześnie ciąg obserwacji przez około 50 godzin (patrz [11]
str. 17). W 1987 roku ww. teleskopy grawitacyjne podlegały pracom modernizacyjnym.
❃❃ 1989 – Trzęsienie Ziemi w Palo Alto (USA) niszczy teleskop grawitacyjny Stanford. Po próbach jego naprawy na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ostatecznie maleją
do zera szanse na jego dofinansowanie przez NSF w obszarze aktywnym sejsmicznie.
❃❃ 1990 – NSF zgadza się na finansowanie kwotą 250 millionów dolarów budowy teleskopu
grawitacyjnego LIGO.
❃❃ 1992 – Stany Washington i Louisiana (USA) zostały wybrane jako miejsce lokalizacji teleskopu LIGO. Budowa ruszyła 2 lata później.
❃❃ 1995 – Rusza budowa teleskopu grawitacyjnego GEO600 w Niemczech, który współpracuje
z LIGO. GEO600 rozpoczął pracę w 2002 r.
❃❃ 1996 – Rusza budowa teleskopu grawitacyjnego VIRGO we Włoszech, który rozpoczął
obserwacje w 2007 roku.
❃❃ 2002–2010 – Praca LIGO w wersji początkowej (initial LIGO: 2002–2007 r., enhanced /eLIGO:
2009–2010 r.). W tym czasie nie odkryto żadnych fal grawitacyjnych.
❃❃ 2007 – Zespoły LIGO i VIRGO uzgodniły współdzielenie się danymi. Tym samym powstała
globalna sieć teleskopów grawitacyjnych.
❃❃ 2010–2015 – Projekt LIGO otrzymał kolejne dofinansowanie w kwocie 205 milionów dolarów na unowocześnienie.
❃❃ 2015 – Nowa wersja teleskopu grawitacyjnego LIGO (aLIGO = Advanced LIGO) rozpoczęła
pracę we wrześniu 2015 roku.
❃❃ 2015 – W dniu 14 września o godz. 9:55 i 45 sekund detektory aLIGO w Hanford i Livingston
w odstępie 1/100 sekundy zarejestrowały sygnał oznaczony jako GW150914, który powstał
w wyniku emisji fal grawitacyjnych podczas połączenia się odległych czarnych dziur.
Najbardziej intensywna faza tego zjawiska trwała około 0,2 sekundy.
❃❃ 2016 – W dniu 11 lutego NSF i zespół LIGO, po długotrwałym i dokładnym sprawdzeniu, oficjalnie ogłasza informację o pierwszej pomyślnej detekcji fal grawitacyjnych (GW150914).
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3. Natura fal grawitacyjnych według OTW
Istnienie fal grawitacyjnych jest konsekwencją rozwiązania równań OTW. Na przykład w wersji
przybliżonej (linearyzowanej) z równań OTW można otrzymać rozwiązanie w postaci następującego równania (tensorowego) na metrykę czasoprzestrzeni g = η + h (metryka daje nam przepis
na mierzenie odległości w danej czasoprzestrzeni). W tym wzorze 'η' oznacza stacjonarną metrykę
Minkowskiego opisującą płaską czasoprzestrzeń, która nie zmienia się w czasie (Szczególna Teoria
Względności bazuje na tej metryce). Natomiast 'h' symbolizuje metrykę, będącą niewielkim zaburzeniem (perturbacją) zależnym od czasu, czyli falę grawitacyjną. Jest to rozwiązanie równań OTW
dla słabych fal grawitacyjnych. Takie fale można obserwować w dużej odległości od ich źródła.
OTW przewiduje, że nośnikiem fal grawitacyjnych jest hipotetyczna cząstka zwana grawitonem, o zerowej masie spoczynkowej i spinie=2, która przenosi energię E=ħω i pęd p=E/c oraz
działa na materię siłami tensorowymi.
Promieniowanie grawitacyjne według OTW posiada dwa niezależne stany polaryzacji: "plus"
(ang. plus – '+') oraz "krzyż" (ang. cross – '×'). Oznaczenie tych polaryzacji wzięło się z kształtu
równoważnego pola sił pływowych, które generują odpowiednie fale grawitacyjne. W przeciwieństwie do fal elektromagentycznych, w których niezależne polaryzacje obracają się pod kątem
90º – dla niezależnych składowych polaryzacji fal grawitacyjnych '+' i '×' ten kąt wynosi 45º. Jest
to pokazane na rys. 3(a), który przedstawia zachowanie się swobodnych cząstek testowych
w płaszczyźnie kartki (x,y) podczas przejścia fal grawitacyjnych o polaryzacjach '+' i '×' z kierunku
'z'. Fale grawitacyjne powodują pływowe deformacje kształtu testowego obiektu z koła na elipsę
o takim samym polu powierzchni. Takie deformacje spowodowane siłami pływowymi podczas
przejścia fali grawitacyjnej stanowią podstawową zasadę według której konstruuje się teleskopy
grawitacyjne. Dwie niezależne polaryzacje fal grawitacyjnych są oznaczane h+ i h× . Są to główne
dwie wielkości obserwacyjne dotyczące fal grawitacyjnych. Polaryzacja fal grawitacyjnych ze źródła takiego jak np. układ podwójny zależy od orientacji przestrzennej ruchów materii w układzie względem obserwatora. Dlatego mierząc polaryzację otrzymujemy na przykład informację
o orientacji źródła.
Siły indukowane przez fale grawitacyjne są poprzeczne. Widać ten efekt na rys. 3, gdzie fale
grawitacyjne o polaryzacji h+ lub h×´ poruszają sie prostopadle do płaszczyzny rysunku (amplitudy
są przesadzone!). Jest oczywistym, że fale grawitacyjne nie tylko zmieniają odległości, ale również

Rysunek 3. (a) Zmiana kształtu koła testowego zbudowanego z cząstek próbnych, która została
wywołana siłami pływowymi podczas przejścia fal grawitacyjnych o polaryzacji h+ lub hx
poruszających się w kierunku osi "z". Tutaj ω oznacza fazę fali grawitacyjnej mijającej koło testowe. (b)
Zmiana w czasie kształtu koła testowego analogiczne jak na rysunku (a), ale pokazane z perspektywy
trójwymiarowej. Materiał źródłowy: (a)[11]/(b)[9].
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kąty. Można zrozumieć ortogonalność pomiędzy falami h+ lub h×, jeżeli wyobrazimy sobie deformacje dla bardzo małych amplitud: dla fragmentów koła testowego tworzących kąt α = 0°, 90°,
180° i 270° z osią X będą zmieniały długość z powodu składowej h+ i obracały się z powodu składowej h×, i odwrotnie dla kątów α = 45°, 135°,225° i 315°. Wynika to z zasady równoważności leżącej u podstaw OTW generującej przyspieszenie (i siłę), które jest lokalnie niewykrywalne. Tylko
względne przyspieszenie lub "względna siła" mogą być obserwowane. Miarą działania sił pływowych związanych z falą grawitacyjną jest odkształcenie (ang. strain), które definiuje się
następującymi wzorami:

h=

(h

+

2

+ h× 2 ) ,

h = ∆L / L
gdzie h jest bezwymiarową amplitudą, która może być zmierzona przez detektor fal grawitacyjnych. Jest to złożenie dwóch bezwymiarowych amplitud fal grawitacyjnych o polaryzacjach h+
i h× . Parametr 'h' oznacza również względną zmianę długości 'L' danego przedmiotu, czyli ΔL/L.
Jednak użyteczniejszą wielkością, która daje lepszy wskaźnik czułości detektora jest czułość
widmowa na odkształcenie (ang. “strain spectral sensitivity”) w jednostkach Hz –1/2 . Ta wielkość daje wgląd w obserwowaną szerokość pasma częstotliwościowego, gdzie jest dostępny
sygnał. Oznacza to, że zjawiska wybuchów powinny być silne, aby można było je rejestrować;
w przeciwieństwie do detekcji sygnałów monochromatycznych, które mogą być znacznie słabsze.
Ze względu na zasadę równoważności leżącą u podstaw OTW, obserwacje pojedynczej cząstki
próbnej swobodnie spadającej w polu grawitacyjnym nie pokażą żadnego efektu podczas przejścia fali grawitacyjnej. Do detekcji fal grawitacynych konieczne są pomiary pozycji lub oddziaływań przynajmniej dwóch czątek próbnych.
Pole promieniowania (np. elektromagnetyczne lub grawitacyjne) opisuje wielkość fizyczna
zwana amplitudą A(r), która w szczególności dla symetrii sferycznej zależy tylko od odległości "r"
mierzonej od źródła promieniowania (dla amplitudy fali grawitacyjnej przyjmuje się oznaczenie
'h'). Strumień energii F(r) wyrażony w [erg/sek/cm2], który przechodzi w jednostce czasu przez
kulę o promieniu 'r' jest proporcjonalny do kwadratu amplitudy A 2(r). Dlatego jasność /moc promieniowania w odległości od jego źródła wynosi L(r) ~ A 2(r) * 4πr2. Z definicji pole promieniowania
musi być zdolne do przenoszenia energii do nieskończoności. Dlatego zależność jego amplitudy
od odległości powinna być następująca A(r) ~ 1/r. Do emisji fal konieczna jest również zmienność
czasowa źródła promieniowania.
Fale grawitacyjne są to rozchodzące się drgania pola grawitacyjnego, podobnie jak fale elektromagnetyczne (np. światło, fale radiowe, itd.) są propagującymi się drganiami pola elektromagnetycznego. Fale elektromagnetyczne są emitowane przez przyspieszane ładunki elektryczne
– podobnie fale grawitacyjne są emitowane przez przyspieszane masy. Jednak promieniowanie grawitacyjne jest znacznie słabsze w porównaniu do elektromagnetycznego. Jest to naturalna konsekwencja tego, że siła grawitacji znacznie słabsza w porównaniu do siły elektrycznej.
Na przykład jest 36 rzędów słabsza dla elementarnej cząstki zwanej protonem Fgrawitacyjna/Felektryczna
= (Gmp2)/(e2 /4πεo) ~ 10 –36, gdzie mp – masa protonu, a "e" – ładunek elektryczny protonu. Inne
podobieństwa i różnice pomiędzy falami elektromagnetycznymi i grawitacyjnymi zostały przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie właściwości promieniowania elektromagnetycznego i grawitacyjnego.
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Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie grawitacyjne (OTW)

Są to drgania pola elektromagnetycznego
rozchodzące się w czasoprzestrzeni.

Są to drgania samej czasoprzestrzeni.

Kwant pola: foton (spin 1).

Kwant pola: grawiton (spin=2).
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Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie grawitacyjne (OTW)

-- Fala rozchodzi się z prędkością światła.
-- Amplituda fali maleje z odległością 'r' jak 1/r.
-- Fala podlega przesunięciom w skali
częstotliwości w związku z efektem
dopplerowskim, grawitacyjnym
i kosmologicznym.

Analogicznie jak fala elektromagnetyczna.

Kąt 90º (π/2) pomiędzy niezależnymi
składowymi polaryzacjami fali
elektromagnetycznej.

Kąt 45º (π/4) pomiędzy niezależnymi
składowymi polaryzacjami plus (h+) i krzyż
(hx) fali grawitacyjnej – patrz również rys. 3b.

Źródło fal: niekoherentna (inaczej mówiąc –
niespójna) superpozycja fal pochodzących
od czastek, atomów, molekuł.

Źródło fal: Koherentna emisja powodowana
przez wielkoskalowe ruchy materii.

Łatwo jest pochłaniane i rozpraszane przez
materię.

Praktycznie nie jest absorbowane
i pochłaniane.

Zwykle obserwujemy zmiany w czasie widma
promieniowania (tylko amplituda, bez fazy).

Obserwujemy zmiany czasowe kształtu
fal grawitacyjnych h+(t) lub hx(t) w pełnym
zakresie (tzn. amplituda + faza).

Na ogół detektory promieniowania
są bardzo duże w porównaniu do długości
fali. Stąd wynika małe pole widzenia i dobra
rozdzielczość kątowa (=λ/D).

Na ogół detektory są bardzo małe
w porównaniu do długości fali λ. Stąd wynika,
że jednocześnie obserwujemy całe niebo.
Rozdzielczość kątowa jest słaba.

Większość źródeł fal elektromagnetycznych
jest bardzo duża w porównaniu do długości
fali λ (można wykonać obraz/zdjęcie źródła).

Zwykle źróda nie są duże w porównaniu
λ – nie można zrobić zdjęcia źródła. Ale
można dowiedzieć się o źródle z kształtu fali
(podobnie jak w przypadku fal dźwiękowych).

Promieniowanie monopolowe (zasada
zachowania ładunku uniemożliwia emisję
monopolowych fal elektromagnetycznych).

Promieniowanie monopolowe (zasada
zachowania masy-energii uniemożliwia
emisję monopolowych fal grawitacyjnych).

Promieniowanie dipolowe elektryczne
– dozwolone.

promieniowanie dipolowe (zasada
zachowania pędu uniemożliwia emisję
dipolowych fal grawitacyjnych).

Promieniowanie dipolowe magnetyczne
– dozwolone.

Promieniowanie dipolowe "magnetyczne"
(zasada zachowania momentu pędu
uniemożliwia emisję dipolowych fal
grawitacyjnych).

Promieniowanie kwadrupolowe, oktupolowe
... – dozwolone

Promieniowanie kwadrupolowe, oktupolowe
... – dozwolone.

4. Teleskopy grawitacyjne
W OTW obowiązuje zasada równoważności, którą można sformułować w następujący sposób:
nieinercjalny układ odniesienia poruszający się poza polem grawitacyjnym z przyspieszeniem "a"
jest lokalnie nieodróżnialny (czyli "równoważny") od układu inercjalnego znajdującego się w polu
grawitacyjnym o takim samym przyspieszeniu "a". Ta zasada nie pozwala zaobserwować lokalnie
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przyspieszenia spowodowanego przejściem fali grawitacyjnej. Fala grawitacyjna oddziaływuje
na otoczenie poprzez przyspieszenia o charakterze pływowym. Dlatego jakikolwiek detektor fal
grawitacyjnych musi być rozciągły przestrzennie. Stwarza to dwie możliwości budowy odbiorników fal grawitacyjnych ("teleskopów grawitacyjnych"):
hh teleskopy grawitacyjne ze swobodną masą (interferometry) – w sposób ciągły
mierzą odległość pomiędzy przynajmniej dwoma masami swobodnie umieszczonymi w przestrzeni. Ale na Ziemi nie ma takiej sytuacji – np. w interferometrze grawitacyjnym LIGO masy testowe, czyli lustra, "prawie" swobodnie wiszą na specjalnych
konstrukcjach tłumiących drgania pochodzące od otoczenia. Natomiast w planowanym kosmicznym interferometrze LISA masy próbne będą swobodnie umieszczone
w przestrzeni. W praktyce można wysyłać tam i z powrotem fotony pomiędzy swobodnie umieszczonymi w przestrzeni cząstkami i mierzyć zmianę czasu podróży fotonów
pomiędzy nimi. Jest to zasada działania laserowych interferometrów grawitacyjnych
takich jak np. LIGO.
hh Teleskopy grawitacyjne bez swobodnej masy (detektory z masą rezonansową)
– zawierają rozciągły przestrzennie odbiornik fal grawitacyjnych o cylindrycznym lub
(lepiej) sferycznym kształcie, który jest ciałem sztywnym. Oznacza to, że elektrostatyczne powiązania pomiędzy atomami uniemożliwiają swobodne poruszanie się podczas przejścia fali grawitacyjnej.

Rysunek 4. Mapa świata z zaznaczoną pozycją interferometrów do detekcji fal grawitacyjnych
(zielone kropki) oraz detektorów z masą rezonansową (czerwone kropki). LCGT od końca 2011 roku
jest określany skrótem KAGRA. Natomiast docelowa wersja LISA (czyli eLISA) ma być interferometrem,
który zostanie umieszczony w przestrzeni kosmicznej około 2034 roku. Materiał źródłowy [11].
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Na rys. 4 pokazano lokalizacje niektórych z powyższych urządzeń. Detektory fal grawitacyjnych z masą rezonansową, które zostały przedstawione w rozdziale 4.1., już raczej odchodzą
do przeszłości. Natomiast intensywnie są wykorzystywane, rozwijane, budowane i projektowane
laserowe interferometry grawitacyjne. Warto wspomieć jeszcze o innych możliwych metodach
detekcji fal grawitacyjnych takich jak:
hh monitoring pozycji statków kosmicznych (ang. spacecraft tracking). Sondy międzyplanetarne posiadają transpondery, których celem jest odebranie sygnału z Ziemi,
wzmocnienie i ponowne jego odesłanie. Dzięki temu centrum kierowania misją satelity
może zmierzyć czas powrotu sygnału elektromagnetycznego i obliczyć odległość do statku
kosmicznego. Przy dużej dokładności można nawet monitorować drobne zmiany czasu
powrotu sygnału spowodowane przejściem fal grawitacyjnych. Jednak praktyczne trudności są związane z dokładnością zagara względem którego mierzy się czas powrotu sygnału
oraz ze zmianami współczynnika załamania fal radiowych w przestrzeni międzyplanetarnej i ziemskiej jonosferze. Tą techniką powinno dać się zaobserwować fale grawitacyjne
o amplitudach h>10 –20, czyli raczej znikomą liczbę źródeł fal grawitacyjnych.
hh monitoring okresowości pulsarów (ang. pulsar timing) Radioastronomowie poszukują
drobnych nieregularności w sygnałach/pulsach milisekundowych pulsarów w ramach
międzynarodowego konsorcjum naukowego IPTA (szczegóły w rozdziale 4.3). Warto wspomnieć również o budowanym zestawie radioteleskopów SKA (Square Kilometer Array) specjalnie do monitorowania setek pulsarów. Aktualny stan projektu jest dostępny na stronie:
https://www.skatelescope.org. Radioteleskopy SKA są budowane w Południowej Afryce
i Australii przez 10 państw (Australia, Nowa Zelandia, UK, Kanada, Chiny, Indie, Włochy,
Holandia, RPA, Szwecja). SKA ma być uruchomione około roku 2018. Siedzibą główną
będzie Jodrell Bank Observatory w Wielkiej Brytanii.
hh obserwacje zaburzeń w rozkładzie temperatury/polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła – takie obserwacje wykonuje seria teleskopów BICEP/Keck na Antarktydzie
oraz przeprowadził ostatnio satelita Planck (więcej informacji na ten temat w rozdziale 4.3).
Niektóre z wymienionych technik detekcji fal grawitacyjnych tworzą ogólną grupę tzw. "detektorów radiacyjnych" (ang. beam detectors), w których monitoruje się promieniowanie elektromagnetyczne w celu znalezienia efektów związanych z falami grawitacyjnymi. Do tej klasy
detektorów zalicza się np. interferometry, monitoring pozycji statków kosmicznych, monitoring
okresowości pulsarów.
Pierwsza detekcja fal grawitacyjnych została wykonana właśnie za pomocą udoskonalonej
wersji laserowego interferometru grawitacyjnego LIGO, czyli "advanced LIGO" (aLIGO) – szczegóły w rozdziale 4.2. Teleskop aLIGO składa się z dwóch jednostek obserwacyjnych odległych
od siebie o około 3000 km (USA: Hanford/Luizjana i Livingston/Waszyngton). W roku 2016 planowane jest uruchomienie udoskonalonej wersji interferometru VIRGO, czyli aVIRGO. Również
polscy naukowcy uczestniczą w pracach nad rozwojem aVIRGO w ramach grupy Virgo-POLGRAW.
Niektórzy jej członkowie zostali pokazani na rys. 6. W kolejny latach aVIRGO będzie ściśle współpracował z amerykańskim aLIGO, tworząc globalną sieć interferometrów rejestrujących fale grawitacyjne. W roku 2007 astronomowie uzgodnili, że wszelkie obserwacje wykonane interferometrami LIGO-VIRGO będą podpisywane w publikacjach nazwiskami członków obu zespołów.
Szczegółowe plany rozwoju tego duetu interferometrów są przedstawione w końcu rozdziału 4.2.
Docelowo jest planowane dołączenie jeszcze interferometrów grawitacyjnych KAGRA w Japonii
oraz IndIGO/LIGO-India w Indiach (szczegóły na rys. 5). W ramach współpracy LIGO-India otrzyma
jeden z dwóch detektorów aLIGO z Hanford w Luizjanie, USA (dotychczas interferometr w Hanford
pracował z dwoma zestawami detektorów). Na rys. 5 został pokazany niemiecki interferometr
GEO600, który w ubiegłym dziesięcioleciu intensywnie współpracował z LIGO, również jako
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interferometr do testowania nowych technologii. Jednak aktualnie GEO600 posiada
tylko 600-metrowe ramiona i znacznie ustępuje czułością pozostałym detektorom.
Około roku 2018 obserwacje fal grawitacyjnych rozpocznie japoński interferometr
KAGRA (skrót od "Kamioka Gravitational
Wave Detector". Do końca 2011 roku ten
projekt oznaczano skrótem LCGT/"Large
Scale Cr yogenic Gravitational Wave
Telescope"). Ma to być nowej generacji
interferometr o 3-kilometrowych ramionach umieszczony pod ziemią w okolicach
kopalni Kamioka, w którym szafirowe
zwierciadła mają być chłodzone do temRysunek 5. Globalna sieć interferometrów
peratury około 20K. Japończycy planują
do detekcji fal grawitacyjnych około 2022 roku.
również około roku 2027 umieszczenie
Strzałka Hanford → LIGO-India symbolizuje,
w przestrzeni kosmicznej interferometru
że detektor z teleskopu grawitacyjnego w Hanford
DECI-Hertz Interferometer Gravitational
trafi do LIGO-India. Nie uniemożliwi to pracy aLIGO
wave Observatory (w skrócie DECIGO). Ten
w Hanford, gdyż posiada on dwa zestawy detektoteleskop będzie mógł rejestrować fale grarów. Materiał źródłowy: [21].
witacyjne w zakresie 0,01–100 Hz.
Około roku 2034 ESA zamierza uruchomić interferometr w przestrzeni kosmicznej eLISA (skrót
od "Evolved Laser Interferometer Space Antenna"), który będzie się składał z 3 satelitów tworzących trójkąt o boku 1 miliona km. W dniu 3 grudnia 2015 roku wystartowała misja pilotażowa
"LISA-Pathfinder", której celem jest testowanie kilku nowych technologii planowanych do wykorzystania w interferometrze kosmicznym eLISA. Pierwotnie LISA miała być znacznie większym wspólnym projektem NASA i ESA. W związku z wycofaniem się NASA z tego projektu w 2011 roku, ESA
dostosowała parametry interferometru LISA do jej zakresu finansowania. Po roku 2030 powinien
zostać również uruchomiony interferometr grawitacyjny trzeciej generacji o skrócie ET (Einstein
Telescope lub Einstein Observatory) pod powierzchnią Ziemi.
Metody rejestracji fal grawitacyjnych o najniższych częstotliwościach takie jak PTA (ang.Pulsar
Timing Array) i BICEP (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization) zostaną omówione w rozdziale 4.3.

Rysunek 6. Niektórzy członkowie polskiej grupy Virgo-POLGRAW (pełna lista osób – patrz [18]):
Paweł Ciecieląg, Magdalena Sieniawska, Orest Dorosh, Izabela Kowalska-Leszczyńska, Dorota
Rosińska, Adam Zadrożny, Michał Bejger, Andrzej Królak, Piotr Jaranowski, Tomasz Bulik. Materiał
źródłowy [18].
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Rysunek 7. Czułość różnych systemów do obserwacji fal grawitacyjnych, które już działały (np. Initial
LIGO), działają (np. aLIGO, PTA current), są w budowie (np. SKA), są w sferze planów (ET, eLISA,
DECIGO, BBO). Zamiast interferometru kosmicznego LISA (NASA+ESA) jest planowany skromniejszy
eLISA (tylko ESA-2034 r.). Pokazano również czułość teleskopów grawitacyjnych z masą rezonansową
Auriga/Allegro/Nautilius. Na rysunku zakres częstotliwości widma fal grawitacyjnych obejmuje 13
rzędów wielkości. Materiał źródłowy [15].
Wszystkie wspomniane techniki obserwacyjne obejmują łącznie zakres częstotliwości aż
22 rzędy wielkości (10 –18 –10 4 Hz) w widmie fal grawitacyjnych i są przedstawione schematycznie na rys. 19. Natomiast czułość teleskopów grawitacyjnych obejmujących krótkofalową część
widma – częstotliwości w zakresie 13 rzędów wielkości (10 –9 –10 4 Hz) zostały pokazane na rys. 7.
Porównując zakres 13 rzędów wielkości dla promieniowania elektromagnetycznego, odpowiada
to pokryciu obserwacjami widma elektromagnetycznego od fal radiowych do zakresu rentgenowskiego (="X"). Tak duży zakres widma pozwala badać szeroki zakres potencjalnych źródeł fal
grawitacyjnych.

4.1. Detektory fal grawitacyjnych z masą rezonansową
Takie detektory nazywane są również "belkowymi" (ang. "bar detectors"), w których odbiornik
(masa rezonansowa) składający się z ciała stałego brzmi niczym dzwon po przejściu fali grawitacyjnej. W praktyce elementem aktywnym ("anteną") w detektorach fal grawitacyjnych z masą
rezonansową najczęściej jest masywny walec cylindryczny ze stopu aluminium. Elastyczność tego
cylindra jest swego rodzaju "sprężyną", która jest wzbudzana do podłużnych wibracji po przejściu fali grawitacyjnej. Wybór kształu cylindrycznego pierwszych detektorów fal grawitacyjnych
wynikał z ich prostoty, gdyż zachowuje się jak doskonały oscylator harmoniczny o częstotliwości własnej drgań około 1000 Hz (zależnie to od konstrukcji walca – patrz tabela 1. kolumna
"Częstotliwość rezonansowa [Hz]"). Niektóre masy rezonansowe zostały wykonane z niobu, szafiru
lub pojedynczego kryształu krzemu. Początkowo w latach 60/70-tych ubiegłego wieku detektory
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Rysunek 8. Przekój przez klasyczny teleskop grawitacyjny z anteną cylindryczną Nautilius (Frascati,
Włochy), który jest chłodzony do 0,1K. Materiał źródłowy: [10].
z masą rezonansową pracowały w temperaturze pokojowej. Obecnie antena odbierająca fale
grawitacyjne zwykle jest chłodzona do temperatury ciekłego helu (4K) i niżej, aby zredukować
poziom szumów termicznych. Fala grawitacyjna przechodząc przez walec wprawia go w drgania
o określonej częstotliwości własnej większej od około 600 Hz. Położenie detektora jest monitorowane przez bardzo czuły elektronikę obudowaną wokół bardzo czułego przekaźnika elektromagnetycznego (ang. transducer na rys. 8).
Do budowy detektorów cylindrycznych najczęściej wykorzystuje się stop aluminium 5056
(ang. "5056 aluminum alloy": Mg 5,1%, Mn 0,12%, Cr 0,12%,
reszta Al), gdyż posiada on najwyższy współczynnik Q
mechanicznej jakości w kriogenicznych temperaturach.
Innym typem odbiorników fal grawitacyjnych są urządzenia zawierające anteny o sferycznym kształcie, które
posiadają znacznie lepsze parametry detekcyjne fal grawitacyjnych. W przeciwieństwie do detektorów cylindrycznych, mogą mierzyć kierunek oraz polaryzację promieniowania grawitacyjnego. Wynika to z tego, że detektory
cylindryczne mają tylko 1 transducer (= detekcja fali
grawitacyjnej, bez kierunku), a sferyczne kilka (np. 3 lub
6 ). Przy tej samej częstotliwości rezonansowej przekrój
czynny na energię fal grawitacyjnych jest około 70 razy
większy dla sfery niż dla typowego odbiornika o kształcie cylindra. Wbudowanie kilku sferycznych detektorów
w ten sam teleskop grawitacyjny pozwala znacznie rozszerzyć zakres rejestrowanych częstotliwości promieniowania grawitacyjnego.
Przykładami detektorów fal grawitacyjnych z odbiornikiem o kształcie sferycznym są MiniGRAIL (Leiden,
Holandia) oraz Mario Schenberg (Sao Paulo, Brazylia).
Rysunek 9. Przekój teleskopu
W obu teleskopach elementem aktywnym jest sfera
grawitacyjnego
z anteną sferyczną
o masie około 1,2–1,4 tony, wykonana ze stopu miedziaMiniGRAIL (Leiden, Holandia)
no-aluminiowego CuAl (6%), do którego przymocowano
Materiał źródłowy [17].
6 przekaźników (transducerów) elektromagnetycznych,
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Rysunek 10. Krzywe czułości najlepszych teleskopów grawitacyjnych z masą rezonansową
o kształcie cylindrycznym. Materiał źródłowy z 2005 roku [11].
pozwalających wyznaczać pełne parametry wzbudzającej fali grawitacyjnej (amplituda/faza/kierunek/polaryzacja). W teleskopie Mario Schenberg dane z 6 transducerów próbkowane są z częstotliwością 15625 Hz i zapisywane w systemie informatycznym na 4 bajtach (format liczb typu
float), co daje każdego dnia obserwacyjnego około 30 GB "surowych" danych, które po redukcji
zajmują 300 MB. Ciekawe, że schłodzenie do temperatury roboczej 20mK (0,02K = "prawie" zero
absolutne!!!) sferycznej anteny tego detektora zajmuje aż 3 tygodnie.
Detektory fal grawitacyjnych z masą rezonansową osiągają czułość rzędu 10 −21. Na rys. 10
pokazano krzywe czułości najlepszych detektorów z masą rezonansową o kształcie cylindrycznym i szerokość pasma największej czułości.
Za pomocą teleskopów grawitacyjnych opisanych w tym rozdziale nie udało się jeszcze
zarejestrować fal grawitacyjnych (dla pierwszej detekcji fali grawitacyjnej GW150914 wykonanej interferometrem aLIGO amplituda fali grawitacyjnej wynosiła maksymalnie h~10 −21 przy
częstotliwości < 400 Hz). Detektory z masą rezonansową mają wystarczającą czułość do odkrycia
fal grawitacyjnych generowanych podczas wybuchów supernowych w Drodze Mlecznej – co się
statystycznie powinno się wydarzyć 1–3 razy na stulecie. Z tego powodu wybrano częstotliwości
rezonansowe tych antent grawitacyjnych rzędu 1–3 kHz już podczas konstruowania pierwszych
egzemplarzy w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Listę najbardziej czułych detektorów z masami
rezonansowymi podano w tabeli 2.
TABELA 2. Przykłady teleskopów grawitacyjnych z masą rezonansową
o kształcie cylindrycznym i sferycznym.
Długość
detektora
w [m]

Baton Rouge,
USA

2296 kg (Al 5056)

3

4,2

896

Legrano, Włochy

2230 kg (Al 5056)

2,9

0,2

913

3

2,6

906

Lokalizacja

a) Detektory

cylindryczne

1. ALLEGRO
2. AURIGA
3. EXPLORER

Temperatura Częstotliwość
chłodzenia rezonansowa
w [Hz]
w [ºK]

Masa detektora
i materiał

Nazwa

CERN, Szwajcaria 2270 kg (Al 5056)
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Temperatura Częstotliwość
chłodzenia rezonansowa
w [Hz]
w [ºK]

Nazwa

Lokalizacja

Masa detektora
i materiał

Długość
detektora
w [m]

4. NAUTILUS

Frascati, Włochy

2260 kg (Al 5056)

3

0,1

908

5. NIOBE

Perth, Australia

1500 kg (Niob)

1,5

5

695

b) Detektory

sferyczne

6. MiniGRAIL

Średnica [m]

Leiden, Holandia 1400 kg/CuAl(6%)

0,68

0,02

2900

7.Mario Schenberg SaoPaulo,Brazylia 1150 kg/CuAl(6%)

0,65

0,02

3200

Może się zrodzić wątpliwość dotycząca teleskopów grawitacyjnych z masą rezonansową.
Skoro fale grawitacyjne powodują rozciąganie przestrzeni, to dlaczego również nie są rozciągane
sztywne odbiorniki fal grawitacyjnych o cylindrycznym/sferycznym kształcie, które zawierają
przecież ogromną ilość pustej przestrzeni i trochę jąder atomowych z elektronami? Jednak tak
się nie dzieje. Atomy detektora fal grawitacyjnych nie są swobodne, ale powiązane ze sobą siłami
elektrycznymi w sieć krystaliczną. Rozciąganie sztywnej bryły zależy od wielkości grawitacyjnych
sił pływowych w porównaniu do wewnętrznych sił wiążących ze sobą atomy. Siły grawitacyjne
są ekstremalnie słabe w porównaniu do elektrycznych (~1036 razy – patrz rozdział 2). Dlatego
sztywna bryła praktycznie nic się nie rozciąga po przejściu fali grawitacyjnej i tym samym może
być wykorzystana do pomiaru pływowego przesunięcia swobodnych cząstek w jej pobliżu – inaczej mówiąc, do pomiaru "rozciągania przestrzeni".
Podsumowując, detektory z masami rezonansowymi mają duży potencjał rozwojowy – szczególnie te z antenami sferycznym. Jest to technologia nie wymagająca zbyt wielkich nakładów
finansowych. Na budowę nowego teleskopu wystarczy kilka milionów euro. Jednak obecnie raczej
inwestuje się w interferometry grawitacyjne, które wymagają inwestycji przynajmniej kilkuset
milionów euro (np. budowa interferometru LIGO).
Jednak tego typu detektory mają również poważne ograniczenia, które sprawiają, że już
od ubiegłego dziesięciolecia nie buduje się nowych detektorów oraz kończy finansowanie istniejących. Detektory z masą resonansową są czułe tylko na wąski zakres częstotliwości w pobliżu częstotliwości rezonansowej (>600 Hz) charakterystycznej dla anteny grawitacyjnej o kształcie cylindra lub sfery. Jest to poważny problem, gdyż większość zjawisk związanych z emisją silnych fal
grawitacyjnych występuje poniżej częstotliwości 600 Hz. Około roku 2005 interferometry grawitacyjne osiągnęły poziom czułości h~10 –21, podczas gdy w omawianych detektorach na tym poziomie czułości występuje problem z kwantowymi ograniczeniami anteny grawitacyjnej. Sposób
obejścia zasady nieoznaczoności Heisenberga dla obiektu makroskopowego jakim jest walec/
sfera w detektorze z masą rezonansową daje technika QND (ang. Quantum Nondemolition).
Technologia QND jest wykorzystana w interferometrze grawitacyjnym aLIGO.

4.2. Laserowe interferencyjne teleskopy grawitacyjne
Laserowe interferometry do detekcji fal grawitacyjnych mają dwie wielkie zalety w porównaniu do detektorów z masą rezonansową. Ich czułość może być znacznie zwiększona bez wchodzenia w podstawowe problemy dotyczące materiałów lub fizyki. Poza tym działają one w szerokim zakresie widma fal grawitacyjnych, gdyż nie zależą od jednej konkretnej częstotliwości
rezonansowej.
Ideę działania interferometru do detekcji fal grawitacyjnych pokazano na rys. 11(a) na przykładzie interferometru aLIGO. W interferometrze światło ze stabilnego lasera przechodzi przez rozdzielacz wiązki świetlnej i połowa światła trafia do jednego ramienia, a reszta – do drugiego prostopadłego ramienia interferometru w kształcie litery "L". Każde ramię detektora aLIGO stanowi
4-kilometrową rurę betonową o średnicy 2 m, we wnętrzu której znajduje się rura ze stali
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nierdzewnej pod bardzo małym ciśnieniem. W każdym ramieniu interferometru aLIGO światło
jest odbijane 280 razy, wzmacniane do 100 kW (wnęka rezonansowa Fabry–Pérot) i w końcu jest
rejestrowane przez fotodetektor. Ramiona interferometru o równych w przybliżeniu długościach
L1≈L 2=L (~4 km) składają się z 4 mas/zwierciadeł zabezpieczonych przed drganiami, z których
2 są blisko siebie "w rogu litery L", a 2 pozostałe na jej końcach (patrz rys. 11(a)). Fala grawitacyjna
mijająca interferometr powoduje zmianę wzajemnych odległości pomiędzy masami ∆L(t)=L1–L 2.
Ta zmiana odległości ∆L(t) jest proporcjonalna do zmian rejestrowanych przez fotodetektor
na wyjściu interferometru. Zmiany rejestrowane przez fotodiodę interferometru są liniową kombinacją dwóch fal grawitacyjnych o amplitudach h+ i h× (tutaj "plus" i "iks" oznaczają niezależne
polaryzacje kwadrupolowych fal grawitacyjnych):

∆ L (t )
= F+ h+ + F× h× ≡ h ( t )
L
gdzie: h(t) – wypadkowa amplituda fali grawitacyjnej w danej chwili "t", ∆L(t)/L – względna
zmiana długości ramion interferometru grawitacyjnego, F+/F× – współczynniki o wartości około 1,
które zależą od kierunku na źródło fal grawitacyjnych i usytuowania ramion interferometru.
Strumienie światła wracające z ramion interferometru są skorelowane w fazie i dlatego następuje ich interferencja (czyli nakładanie się koherentnych/spójnych fal świetlnych) po odbiciu się
od luster na końcu każdego ramienia interferometru. Interferencja mierzy różnicę długości obu
ramion interferometru. Jeżeli ta różnica odległości zmieni się na przykład w wyniku przejścia fali
grawitacyjnej, to wtedy również zmieni się obraz interferencyjny rejestrowany przez fotodetektor – co w zasadzie powinno umożliwić detekcję fali grawitacyjnej. Jeżeli ramiona interferometru
mają takie same długości, to wtedy oba strumienie świetlne wracją zgodne w fazie (interferencja
konstruktywna – przykład na rys. 11(d)) i fotodetektor rejestruje sygnał świetlny. W przypadku,
gdy oba ramiona interferometru różnią się o pół długości fali, to wtedy obie wiązki świetlne
wygaszają się (interferencja destruktywna – przykład na rys. 11(c)) i fotodetektor nie rejestruje
fotonów. Podczas poszukiwania fal grawitacyjnych interferometr jest domyślnie skonfigurowany
w wariancie z interferencją destruktywną (rys. 11(c)). Fale grawitacyjne mijające interferometr
powodują rejestrację fotonów przez fotodetektor (rys. 11(d)).
W interferometrach koherentne strumienie światła są kierowane tak, aby interferowały
ze sobą. Niekiedy błędnie uważa się, że interferometry mierzą długość ramion względem standardowej długości fali światła. W rzeczywistości w interferometrach takich jak np. LIGO porównuje się dwa czasy powrotu i, o ile promień świata podróżuje wzdłuż ramion interferometru tam
i z powrotem po liniach geodezyjnych, zupełnie nie jest istotne jaka jest długość fali interferującego światła.
Interferometr rozwiązuje problem bardzo stabilnego zegara, który jest wymagany w niektórych
technikach rejestracji fal grawitacyjnych (np. spacecraft tracking). W przypadku interferometru
tym bardzo stabilnym "zegarem" jest jedno z jego ramion. Czas podróży światła w jednym
z ramion interferometru stanowi wartość referencyjną dla czasu podróży światła w drugim
ramieniu. We współczesnych interferometrach ta wartość referencyjna może być wykorzystana
jako odniesienie do pomiarów zmian w czasie podróży światła w drugim ramieniu z dokładnością
znacznie większą niż mogłyby zapewnić najlepsze zegary atomowe. Jest to pomiar zmian długości
ramion interferometru z dokładnością ~1000 razy mniejszą niż wielkość jądra atomowego!
Sposób pracy interferometru można wyobrazić sobie w oparciu o rys. 3. Niech interferometr
będzie umieszczony w "pełnym" kole (rys. 3, faza ω =0 lub π) z lustrem rozdzielającym wiązkę
światła w środku i końcami ramion interferometru tam, gdzie koło przecina się z kierunkami e X
oraz eY układu odniesienia. Przy takiej geometrii fala grawitacyjna o polaryzacji '+' poruszająca
się w kierunku eZ rozciągnie jedno ramię interferometru i jednocześnie skompresuje drugie (tym
samym efekt zmiany długości ramion interferometru jest zdublowany). Nawet w przypadku, gdy
fala grawitacyjna porusza się w kierunku eX to powoduje ona rozciąganie i kompresję ramienia
interferometru wzdłuż kierunku eY z połową maksymalnej wartości odkształcenia. Jednakże fala
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Rysunek 11. (a) Uproszczony diagram detektora aLIGO, który składa się z dwóch podobnych
zestawów obserwacyjnych H1 (Hantford) i L1 (Livingston) odległych od siebie o 3002 km /10 ms
świetlnych. (b) Przykład jednoczesnych obserwacji wykonanych przed dektektor H1 (kolor czerwony)
i L1 (kolor niebieski). (c)/(d) Rysunki przedstawiają w sposób uproszczony mechanizm działania
interferometru, gdy nie obserwuje się fali grawitacyjnej (c) oraz podczas oddziaływania fali
grawitacyjnej na interferometr (d). Materiał źródłowy [26].
grawitacyjna o polaryzacji 'x' poruszająca się w kierunku eZ nie spowoduje odkształceń ramion
interferometru znajdującego się w płaszczyźnie eX /eY – tym samym nie zostanie zauważona. Stąd
wynika, że interferometr jest detektorem o polaryzacji liniowej, który jest czuły na fale grawitacyjne poruszające się prawie ze wszystkich kierunków.
Współczesne interferometry są w stanie zmierzyć względne (bezwymiarowe) odkształcenia
przestrzeni podczas przejścia fali grawitacyjnej rzędu h~10 –21, co odpowiada pomiarom przesunięcia mas testowych (zwierciadeł) interferometru 4×10 –16 cm (∆L = h×L ≈ 10 –21 ×4 km ≈ 4×10 –16 cm
~ 0,001 × średnica protonu 10 –13 cm lub 10 –15 m = 1 fm/femtometr).
Może wydawać się, że jest całkowicie niemożliwy pomiar wielkości przesunięcia
∆L ~ 1000 razy mniejszego od wielkości jądra atomowego, ale trudności obchodzi się wykorzystując statystykę wielu fotonów (~ 10 22 fotonów/sekunda). Rozwiązanie polega na tym,
że gdy na obraz interferencyjny składa się ogromna liczba fotonów, to uśredniając po tej
statystyce można wyznaczyć centroid obrazu interferencyjnego ze zdecydowanie większą
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Rysunek 12. Mechanizm powstawania fluktuacji pola grawitacyjnego na zawieszoną masę
w związku z przejściem fali powierzchniowej na powierzchni Ziemi (strzałka w prawo). Materiał
źródłowy: [15].
dokładnością niż dla statystyki opartej na pojedynczych fotonach. W astronomicznej analogii mamy do czynienia z wyznaczaniem centroidu gwiazdy. Satelita Hipparcos wykonywał pomiary
astrometryczne z dokładnością do 0,001" za pomocą teleskopu o aperturze 29 cm. Formalnie
dla światła widzialnego (λ~5×10 –5 cm) granica rozdzielczości tego teleskopu spowodowana przez
dyfrakcję wynosi 1,22λ/D=0,4". Skąd się wzięła 400 razy większa precyzja? Wyjaśnienie jest związane z tym, że Hipparcos obserwował tylko jasne gwiazdy. Światło z takiego punktowego obiektu
rozkłada się na wiele pikseli matrycy CCD wg znanego rozkładu PSF (Point Spread Function).
Dlatego mierząc rozkład natężenia w każym z tych pikseli i dopasowując ten rozkład do funkcji
PSF można wyznaczyć centroid/środek obrazu gwiazdy (i tym samym kierunek do gwiazdy) około
N –1/2 razy wielkości piksela (tutaj N – liczba zarejestrowanych fotonów). Podobnie jest w przypadku interferometrów wykorzystujących duży strumień fotonów do obserwacji zmian obrazu
interferencyjnego podczas przejścia fali grawitacyjnej. Zdaniem prof. Kipa Thorne kluczem
do sukcesu interferometrów obserwujących fale grawitacyjne, poza wykorzystaniem ogromnej
ilości fotonów, konieczne jest również uśrednianie w przestrzeni i czasie oraz izolacja interferometru od otoczenia.
Teoretycznie można zbudować interferometr do monitorowania odkształceń przestrzeni,
którego jedynym ograniczeniem jest zasada nieoznaczoności Heisenberga, umieszczając go
w przestrzeni kosmicznej. Niestety interferometr zlokalizowany na powierzchni Ziemi podlega
zakłóceniom znacznie zmniejszającym jego czułość lub wręcz uniemożliwiającym obserwacje.
W szczególności fluktuacje gradientu ziemskiego pola grawitacyjnego (ang. gravity gradient noise
– patrz rys. 13(a)) nakładają ograniczenie na czułość interferometru osiąganą w zakresie niskich
częstotliwości. Mechanizm powstawania tego szumu został pokazany na rys. 12.

Rysunek 13. (a) Główne źródła szumów w interferometrze do detekcji fal grawitacyjnych (więcej
informacji w tekście artykułu). (b) Przykładowe krzywe czułości interferometru LIGO w kolejnych
sesjach obserwacyjnych począwszy od roku 2002. Materiał źródłowy:[28].
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Fluktuacje gradientu pola grawitacyjnego można zmniejszyć budując detektor w "cichej sejsmicznie" lokalizacji lub umieszczając detektor pod powierzchnią Ziemi (np. aktualnie budowany
interferometr KAGRA, planowany interferometr trzeciej generacji Einstein Telescope). Szacuje się,
że interferometrem umieszczonym na głębokości ~150 m będzie można obserwować fale grawitacyjne o częstotliwości do 1 Hz. Dlatego najbardziej obiecującym (i prawdopodobnie jedynym)
sposobem obserwacji fal grawitacyjnych w zakresie sub-hercowych częstotliwości może okazać
się budowa interferometru w przestrzeni kosmicznej.
Poza tym głównymi czynnikami ograniczającym czułość ziemskich detektorów fal grawitacyjnych w zakresie częstotliwości > 1 Hz są:
hh Szum sejsmiczny (ang. seismic noise) oraz szum mechaniczny generowany
na powierzchni Ziemi. Każde trzęsienie Ziemi, upadek drzewa, podskok człowieka generuje tego typu szumy. Niezwykłe jest to, że można zbudować filtr prawie całkowicie eliminujący te szumy z wykorzystaniem wahadła. Mianowicie, drgania masy podwieszonej pod
wahadło powyżej częstotliwości rezonansowej wahadła są tłumione jak 1/(częstotliwość)2.
Podwieszając masę testową (tzn. zwierciadło) na systemie wielu wahadeł praktycznie
można się pozbyć problemu szumu sejsmicznego. Niestety nie jest to możliwe w przypadku wspomnianych wcześniej fluktuacji gradientu pola grawitacyjnego (obserwacje
<1 Hz – interferometr tylko w przestrzeni kosmicznej!).
hh Szum termiczny (ang. thermal noise) związany z masami testowymi/lustrami i ich zawieszeniem. Okazuje się, że w interferometrach drugiej generacji takich jak np. aLIGO główną
przyczyną szumów termicznych jest dysypacja energii na powłokach zwierciadeł (powłoki
są niezbędne do osiągnięcia wymaganego wysokiego współczynnika odbicia światła
na zwierciadłach). Trwają również poszukiwania materiałów o niskich szumach termicznych dla mas testowych i ich zawieszenia (szum termiczny zawieszenia zwieciadeł – patrz
rys. 13a – "suspension thermal"). Aktualnie do tego celu najlepiej nadaje się "spiekana"
krzemionka (ang.fused silica) lub szafir. Dla interferometrów drugiej generacji największy
szum termiczny jest w zakresie częstotliwości około 100–200 Hz.
hh Szum kwantowy (ang. quantum noise), który pojawia się dla dużych częstotliwości jako
"szum detekcyjny" (ang. photon shot noise – patrz rys. 13a) w prądzie rejestrowanym przez
fotodetektor (fotodetektor rejestruje obraz interferencyjny) oraz, który może wystąpić dla
niskich częstotliwości jako szum ciśnienia promieniowania (ang. radiation pressure noise
– patrz rys. 13a) spowodowany przekazaniem pędu od fotonów wytwarzanych przez laser
o dużej mocy do mas testowych.

Rysunek 14. Plany rozwojowe teleskopów grawitacyjnych aLIGO (po lewej stronie) i aVIRGO
(po prawej stronie) w zakresie zwiększania zakresu czułości na odkształcenie (odkształcenie = ang.
strain) jako funkcji częstotliwości. Materiał źródłowy [6].
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Na rys. 13(a) pokazano główne źródła szumów w interferometrze do detekcji fal grawitacyjnych. Krzywa czułości interferometru LIGO w wersji planowanej w roku 1989 jest oznaczona linią
koloru czerwonego. Pokazano również szumy generowane przez ciśnienie resztowe gazu (patrz:
linia "residual gas") w rurach próżniowych ramion interferometru, które są wypełnione wodorem
(H2). Natomiast na rys. 13(b) jest przedstawiona historia krzywych czułości interferometru LIGO
w kolejnych sesjach obserwacyjnych począwszy od roku 2002. Linią kropkowaną zaznaczono wersję docelową krzywej czułości tego interferometru w-g planów na roku 1995 ("Initial LIGO goal").
Od momentu rozpoczęcia obserwacji w 2002 roku stopniowo są udoskonalane parametry
amerykańskiego interferometru LIGO w ramach kolejnych aktualizacji wersji:
hh initial LIGO (23 lipca 2002 – 2007 r. – sesje obserwacyjne: S1 ... S5)
hh enhanced /eLIGO (lipiec 2009 – październik 2010 r., sesja obserwacyjna S6)
hh advanced /aLIGO (od września 2015 r., sesja obserwacyjna: O1, ... ).
Według prognoz z roku 2016 (patrz [6]), dalsze plany rozwojowe teleskopu globalnego aLIGO-aVIRGO w zakresie zwiększania zakresu czułości na odkształcenie (odkształcenie = ang. strain)
zostały pokazane na rys. 14. Na tym rysunku podano średnią odległość w Mpc przy jakiej można
będzie zarejestrować fale grawitacyjne z koalescencji układu dwóch gwiazd neutronowych (ang.
BNS – binary neutron-star). Obserwacje koalescencji układów podwójnych z gwiazdami neutronowymi są preferowane, ponieważ podczas połączenia gwiazd neutronowych można
spodziewać się, że zjawisko będzie widoczne również w zakresie fal elektromagnetycznych.
Na rys. 14 oznaczono kolorami i podano lata dla kolejnych zwiększania czułości teleskopów: kolor
niebieski – etap wczesny ("early"), kolor brązowy – etap środkowy ("mid"), kolor pomarańczowy
– etap późny ("late") i kolor czarny – etap docelowy ("design"). Natomiast linią koloru różowego
oznaczono możliwą do optymalizacji czułość teleskopów aLIGO-aVIRGO po roku 2020 pod kątem
obserwacji BNS.
W ciągu najbliższych dziesięciu lat dalszy rozwój czułości sieci teleskopów aLIGO-aVIRGO oraz
czasu obserwacji powinien wyglądać następująco (szczegóły na rys. 15):
hh 2015 – 2016 (O1) cztery m-ce pracy (18 września 2015 r. – 12 stycznia 2016 r.) dwóch
detektorów LIGO w Hantford i Livingston z czułością "early" (granica detekcji koalescencji
BNS < 40 – 80 Mpc).
hh 2016 – 2017 (O2) Sześć m-cy pracy obu detektorów aLIGO z czułością "mid" (detekcja
BNS < 80 – 120 Mpc) i VIRGO z czułością "early" (detekcja BNS < 20 – 60 Mpc).
hh 2017 – 2018 (O3) Dziewięć m-cy pracy obu detektorów aLIGO z czułością "late" (detekcja
BNS: 120 – 170 Mpc) i VIRGO z czułością "mid" (detekcja BNS: 60 – 85 Mpc).
hh 2019+ Trzy detektory aLIGO pracują z pełną czułością (detekcja BNS < 200 Mpc), a aVIRGO
z czułością "late" (detekcja BNS < 65 – 115 Mpc).
hh 2022+ Sieć trzech detektorów aLIGO-aVIRGO pracuje z pełną czułością (detekcja BNS < 200
Mpc dla aLIGO i < 130 Mpc dla aVIRGO). Po roku 2022 jest możliwe dodanie czwartego
detektora LIGO-India do sieci aLIGO-aVIRGO, który pozwoli na jeszcze dokładniejsze określenie pozycji na niebie źródła promieniowania grawitacyjnego. Ale potrzebne będzie
kolejne kilka lat, aby LIGO-India osiągnął pełną czułość.
W publikacji [6] oszacowano liczbę prawdopodobnych detekcji BNS w różnych fazach rozwoju
systemu aLIGO-aVIRGO. Kolejno oszacowania wynoszą: dla fazy O1/0,0005–4; O2/0,006–20;
O3/0,04–100; 2019+/0,2–200; 2022+/0,4–400 detekcji BNS/rok,
Zakres częstotliwości oraz rodzaje źródeł promieniowania grawitacyjnego dostępnego
do obserwacji dla wspomnianych interferometrów przedstawia rys. 16. Czerwoną linią wskazano
orientacyjną krzywą czułości interferometru kosmicznego LISA, a niebieską – LIGO (powyżej tych
linii omawiane teleskopy powinny rejestrować źródła fal grawitacyjnych). Na rysunku naniesiono
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schematycznie zakres amplitud fal
grawitacyjnych, które może zaobserwować LIGO dla częstotliwości >1Hz
podczas zjawisk koalescencji układów podwójnych z gwiazdami neutronowymi (NS-NS), gwiazdowymi
czarnymi dziurami (BH-BH), kolaps
jądra podczas wybuchu supernowej
(patrz: "SN core colaps"). Natomiast
orbitalna LISA/eLISA będzie miała
szansę detekcji koalescencji masywnych czarnych dziur (patrz "coalescence massive black holes") oraz
obserwacji szumu milionów ukłaRysunek 15. Planowane w najbliższej przyszłości zmiany
dów podwójnych w Drodze Mlecznej
czułości globalnego teleskopu grawitacyjnego aLIGO(patrz: "resolved/unresolved galactic
aVIRGO oraz sesje obserwacyjne. Kolorowe prostokąty
binaries).
oznaczają kolejne planowane sesje obserwacyjne
Bardziej aktualne wartości paraze spodziewanym zakresem czułości widocznym na rys. 14.
metrów teleskopów grawitacyjnych
Materiał źródłowy [6].
działających (aLIGO, EPTA, IPTA)
i planowanych (eLISA) przedstawia
rys. 17. W zasięgu tych detektorów
powinny być takie zjawiska związane z emisją fal grawitacyjnych
jak: asymetr yczny kolaps jądra
gwiazdy podczas wybuchu supernowej II-go typu; koalescencja "kompaktowych" układów podwójnych
takich jak np. dwie czarne dziury lub
gwiazdy neutronowe (ang. compact
binary inspirals); galaktyczne układy
podwójne "separowalne", czyli
dające się obserwować innymi techRysunek 16. Interferometry LIGO (na Ziemi) i LISA
nikami np. w zakresie fal elektroma(w
kosmosie) jako wzajemnie uzupełniające się detektory
gnetycznych (ang. resolvable galactic
fal grawitacyjnych. Aktualnie jest realizowany projekt
binaries); masywne układy podwójne
eLISA (uruchomienie planowane około 2034 roku, projekt
o masach rzędu miliona mas słońca
finansowany przez ESA) o nieco gorszych parametrach niż
(ang. 10 6 solar mass binaries); koaleLISA (wspólne przedsięwzięcie NASA+ESA, ale w roku 2011
scencja układów podwójnych o ekswycofała się z niego NASA). Materiał źródłowy: [7].
tremalnym stosunku masy np. czarna
dziura w centrum galaktyki i gwiazda neutronowa (ang. extreme mass ratio inspirals.); masywne
układy podwójne o masach rzędu miliarda mas słońca (ang. 109 solar mass binaries).
Na koniec historii o LIGO warto zobaczyć na rys. 18 jak wielki jest obszar Wszechświata,
w którym aLIGO docelowo będzie mógł obserwować źródła promieniowania grawitacyjnego.
Dla porównania naniesiono podziałkę 100 milionów lat świetlnych, która odpowiada zasięgowi
pierwszej wersji interferometru LIGO. Początkowy zasięg LIGO jest pokazany również w postaci
sfery koloru brązowego, która jest współśrodkowa z fioletową sferą odpowiadającą zasięgowi
aLIGO. "Zaledwie" Super Gromada w Pannie (patrz rys. 18 "Virgo Supercluster") była w zasięgu
początkowej wersji LIGO.
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Rysunek 17. Krzywe czułości detektorów do obserwacji fal grawitacyjnych aktualnie funkcjonujących
(aLIGO, EPTA, IPTA) i planowanych (eLISA). Na rysunku pokazano również oszacowania amplitud fal
grawitacyjnych pochodzące z różnych źródeł. Materiał źródłowy: Internet.

4.3. PTA i BICEP/Keck
Sieć radioteleskopów do pomiarów okresowości pulsarów PTA (ang. Pulsar Timing Array) i seria
teleskopów w zakresie mikrofalowym do obrazowania polaryzacji promieniowania tła BICEP
(Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization) oraz Keck są narzędziami do obserwacji fal grawitacyjnych o najniższych częstotliwościach odpowiednio 10 –16 i 10 –8 Hz (patrz rys. 19).
PTA wymaga częstego i długotrwałego monitorowania pulsarów w różnych zakresach częstotliwości radiowych. Dlatego społeczność radioastronomów połączyła się w unikalnej incjatywie,
aby czas obserwacyjny dzielić pomiędzy uczestniczące radioteleskopy i również współdzielić się
danymi obserwacyjnymi. Z tego powodu powstało konsorcjum IPTA (skrót od ang. International
Pulsar Timing Array) obejmujące zasięgiem prawie wszystkich zainteresowanych, które stanowi
połączenie trzech aktywnych grup obserwacyjnych PTA:
hh PPTA (Parkes Pulsar Timing Array),
hh NANOgrav (North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves),
hh EPTA (European Pulsar Timing Array) The EPTA korzysta z następujących pięciu europejskich dużych radioteleskopów: Westerbork Synthesis Radio Telescope, Effelsberg Radio
Telescope, Lovell Telescope, Nançay Radio Telescope i Sardinia Radio Telescope.
W technice PTA wykorzystuje się niezwykłą stabilność "kosmicznych zegarów" jakimi są pulsary. Pod określeniem pulsarów kryją się szybko rotujące gwiazdy neutronowe, których regularne
błyski (pulsy) promieniowania radiowego są obserwowane z Ziemi. Najdokładniejsze z nich to tzw.
pulsary milisekundowe, czyli rotujące kilkaset razy na sekundę. Ich stabilność zbliża się do stabilności najlepszych zegarów atomowych na Ziemi.
Fale grawitacyjne generują pewnego rodzaju współczynnik refrakcji dla fal radiowych,
powodując fluktuacje momentu obserwacji pulsarowego pulsu.
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Rysunek 18. Docelowy zasięg interferometrów Advanced LIGO (aLIGO) pokazany jako fioletowa
sfera. My jesteśmy w jej środku. Podane są również nazwy super-gromad galaktyk w jej wnętrzu,
gdzie aLIGO może zaobserwować źródła promieniowania grawitacyjnego. Material źródłowy: [3].
Na przykład okres milisekundowego pulsara B1937 + 21 mierzy się z bardzo dużą dokładnością
1/1013 jego wartości. Dlatego obserwacje modulacji sygnału pulsara mogą być użyte do detekcji fal
grawitacyjnych. Minimalną amplitudę fali grawitacyjnej "h" obserwowaną PTA można oszacować
na podstawie wzoru:
h ~ R/(N1/2 T/2π)
gdzie R – różnica pomiędzy obserwowanym i prognozowanym momentem pulsu, N – ilość
radioteleskopów w sieci, T – czas trwania pomiarów. PTA najlepiej nadaje się do poszukiwania fal
grawitacyjnych w zakresie widmowym VLF (ν~10 –9 –10 –7 Hz, okres fali T~30 lat – 0,3 roku, długość
fali λ~3×1017–3×1015 m ~ 30–0,3 lat świetlnych)
PTA wykorzystuje pulsary do stworzenia swego rodzaju GPS-u, czyli globalnego systemu
kosmicznego pozycjonowania, który umożliwia detekcję fal grawitacyjnych mijających Drogę
Mleczną. Podobnie jak samochodowy GPS wykorzystuje satelity do określenia pozycji samochodu, tak PTA mierzy położenie Ziemi względem najstabilniejszych pulsarów milisekundowych (patrz rys. 20). Zasadniczno powinno to pozwolić zarejestrować drobne zmiany położenia
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Rysunek 19. Widmo fal grawitacyjnych dla częstotliwości w zakresie 22 rzędów wielkości
(10 –18–104 Hz), metody ich obserwacji i główne rodzaje źródeł fal grawitacyjnych. Materiał źródłowy:
[27] w wersji z polskimi napisami.
Ziemi względem pulsarów spowodowane przejściem fali grawitacyjnej. W środowisku obserwatorów pulsarów mówi się nawet, że w PTA to sama Droga Mleczna stanowi swego rodzaju
teleskop grawitacyjny, gdyż bazą tego systemu jest około 2 tysiące znanych nam pulsarów
z Galaktyki. Na przykład ostatnio
ukazała się publikacja w yników
PTA (arXiv: 1602.03640v1: "The
International Pulsar Timing Array:
First Data Release"). Narazie tą techniką nie udało się zarejestrować fal
grawitacyjnych.
Odkrycie pierwotnych (ang. primodal) fal grawitacyjnych w najdłuższym
zakres widma ELF (ν~10 –18 – 10 –16 Hz,
okres fali T~3×1010 – 3×10 8 lat, długość fali λ~3×1026 – 3×1024 m ~ 30
miliardów – 300 milionów lat świetlnych) stanowiłoby wielkie potwierRysunek 20. Zasada działania "galaktycznego"
dzenie (póki co teoretycznej) Teorii
teleskopu grawitacyjnego PTA (ang. Pulsar Timing Array),
Inflacji. Te fale grawitacyjne mogą
czyli sieci (radioteleskopów) do pomiarów okresowości
być widoczne również w pozostałych
pulsarów: fale grawitacyjne generują pewnego rodzaju
zakresach widma, ale największe
współczynnik refrakcji dla fal radiowych, powodując
szanse są w zakresie ELF. Zgodnie
fluktuacje momentu obserwacji pulsarowego pulsu.
z Teorią Inflacji zaledwie od 10 –36 do
Materiał źródłowy: [27].
10 -32 sekundy po Wielkmi Wybuchu
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ekstremalnie powiększył się horyzont Wszechświata tak, że przestrzeń stała się płaska. Podczas
zjawiska inflacji Wszechświata wygenerowały się fale grawitacyjne, których słaba ale niepowtarzalna faktura powinna być widoczna w polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła.
Zakres widma ELF jest obserwowany w ramach projektu BICEP/Keck. Kolejne wersje teleskopów BICEP oraz Keck zostały umieszczone w ultra-suchym i prawdopodobnie najmniej zaszumionym miejscu na Ziemi, czyli na amerykańskiej stacji badawczej "Amundsen–Scott South Pole
Station" na Biegunie Południowym. Teleskopy mierzą polaryzację promieniowania tła (w szczególności polaryzację typu B). Począwszy od roku 2006 funkcjonowały kolejno instrumenty rejestrujące obszar wokół południowego bieguna nieba w zakresie mikrofalowym:
hh
hh
hh
hh

BICEP1 (2006–2008 r., częstotliwość 100/150 GHz),
BICEP2 (2010–2012 r., częstotliwość 150 GHz, apertura 26 cm, FOV~20º),
Keck (2011 r. – ?, częstotliwość 150/100 GHz),
BICEP3 (2013 r. – ?, częstotliwość 95 GHz, apertura 68 cm, FOV~28º).

Na początku 2014 roku zespół BICEP2 opublikował wyniki obserwacji polaryzacji promieniowania tła z lat 2010–2012 oraz wyniki wstępne z teleskopu Keck. Obserwowano stały fragment nieba wokół Południowego Bieguna nieba. Po raz pierwszy odkryto silną polaryzację typu
B promieniowania mikrofalowego. Zespół astronomów BICEP2/Keck zinterpretował ten wynik
jako sygnał pochodzący od pierwotnych fal grawitacyjnych – czym wzbudził sensację i ogromne
zainteresowanie środowiska naukowego oraz mediów. Wiadomo, że podobny efekt wywołuje
również pył międzygwiazdowy w Drodze Mlecznej. Jednak autorzy przyjęli, że zgodnie ze znanymi
im modelami emisji pyłowych w Galaktyce w miejscu tak odległym od płaszczyzny Drogi Mlecznej
nie powinno się obserwować polaryzacji pochodzącej od pyłu galaktycznego.

Rysunek 21. Zdjęcie pokazuje działający w latach 2010–2012 teleskop BICEP2 o wschodzie Słońca,
co na Biegunie Południowym zdarza się tylko dwa razy w roku. W tle widać kopułę MAPO Observatory
z nowszym teleskopem Keck'a oraz amerykańską stację polarną na Biegunie Południowym. Materiał
źródłowy: [23].
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Rysunek 22. Obserwacje satelity Planck obszaru (kwadrat 60º´60º) wokół południowego bieguna
nieba. Kropkowaną linią zaznaczono obszar, gdzie teleskop BICEP2 zaobserwował polaryzację
promieniowania mikrofalowego. Po szczegółowych analizach okazało się, że głównym źródłem tej
polaryzacji jest pył Drogi Mlecznej. Materiał źródłowy [24].
Jednak w sierpniu 2014 roku zostały opublikowane wyniki obserwacji emisji pyłowych z satelity Planck, który obserwował niebo na 9 częstotliwościach mikrofalowych, z których 7 było
wyposażone w odbiorniki mierzące polaryzację. Okazało się, że polaryzacja promieniowania
emitowanego przez pył Drogi Mlecznej występuje na całym niebie i nawet w najbardziej czystych
obszarach jest porównywalna do sygnału zmierzonego przez BICEP2.
Wyniki obserwacji satelity Planck dla fragmentu nieba obserwowanego przez teleskopy
BICEP2/Keck pokazano na rys. 22 (kwadrat na niebie 60ºx60º), gdzie w skali mapowanych kolorów
widać emisje pochodzące od pyłu międzygwiazdowego w Drodze Mlecznej. Natomiast tekstura
wskazuje na kierunek galaktycznego pola magnetycznego, wyznaczony na podstawie pomiarów
polaryzacji światła emitowanego przez pył.
Najsilniejsze emisje pyłowe pochodzą z ośrodka międzygwiazdowego Drogi Mlecznej (kolor brązowy) i są widoczne w górnej cześci zdjęcia, ale nie są do pominięcia również w innych obszarach
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nieba. W szczególności mały czerwony obszar (~kształt serca) na prawo powyżej kropkowanego
pola widzenia BICEP2 przedstawia silne emisje pyłowe pochodzące z Małego Obłoku Magellana.
Ostatecznie wspólna analiza danych pochodzących z teleskopów BICEP2, Keck i satelity Planck
wykazała, że sygnał polaryzacyjny w obszarze oznaczonym kropkowaną linią nie ma natury
kosmologicznej, ale pochodzi ze struktur pyłu międzygwiazdowego w Drodze Mlecznej.
Astronom Clem Pryke (University of Minnesota) oszacował, że poziom sygnału polaryzacyjnego
pochodzący od pierwotnych fal grawitacyjnych nie powinien być większy niż połowa tego co zaobserwował teleskop BICEP2. Zgadza to się również z pośrednimi oszacowaniami na podstawie fluktuacji temperatury promieniowania tła z danych satelity Planck. Prawdopodobnie pierwotne fale
grawitacyjne powinny już być w zasięgu teleskopu BICEP3.
Koniec części pierwszej.
Materiały źródłowe:
[1]
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Główne indeksy aktywności słonecznej za styczeń 2016

Średnie miesięczne: R= 48,45, F= 5,76, CV= 43,84
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 433,00 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za luty 2016

Średnie miesięczne: R= 54,93, F= 5,48, CV= 43,21
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 651,67 [p.p.s – MH.].

Dzień

R

F

CV

Dzień

R

1
2

F

CV

Dzień

R

F

CV

35

-

42

11

53

5

52

12

75

-

34

21

47

9

42

72

6

37

22

33

7

28

3

82

-

95

13

38

6

36

23

34

4

30

4

111

6

101

14

45

7

39

24

47

5

20

5

93

6

66

15

53

5

41

25

32

5

17

6

62

7

55

16

39

3

32

26

48

4

16

7

82

6

81

17

40

-

22

27

35

4

20

8

79

7

69

18

39

-

16

28

32

4

26

–

–

–

–

–

–



Główne indeksy aktywności słonecznej za marzec 2016

Średnie miesięczne: R= 38,71 , F= 4,32, CV= 34,10
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: : S= 434,0 [p.p.s - MH.].
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R - liczba Wolfa  F - liczba nasilenia pochodni fotosferycznych  CV - wartość klasyfikacyjna
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Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

222

–23

335

22 XII – 2 I

23

23

11

32

12 – 12 II

1
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–11
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31 XII – 7 I
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–18
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5
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8
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2
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3
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7
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3
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3
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1
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1
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–4
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24 III – ?

(4)

Nr - roczny numer grupy B - średnia szerokość heliograficzna L - średnia długość heliograficzna   P - okres widoczności grupy.
? - brak całego okresu widoczności grupy S - maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie.
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 1–3/2016 opracowali:  Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy:  G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), A. Chrapek,
G. Dałek, J. Derdzikowska, A. Derdzikowski,  M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski,
P. Ossowski, G-Lutz Schott (Niemcy), K. Wirkus,  M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.
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Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg. obserwacji TOS

Podsumowanie I kwartału 2016 roku
pod względem aktywności słonecznej
Aktywność plamotwórcza Słońca w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła wartości na przeciętnym
poziomie: w styczniu i lutym średnie indeksów oscylowały w pobliżu R= 50 i CV= 43 i były zbliżone do wartości z ostatniego kwartału ubiegłego roku. Marzec
wyglądał początkowo podobnie, jednakże w jego
ostatniej dekadzie pojawił się mocny spadek w zakresie wszystkich indeksów. Tendencja ta utrzymała się
również w pierwszych dniach kwietnia. Spadek ten
wizualnie nie był odczuwalny – na Słońcu można było
wówczas podziwiać dwa całkiem niemałe obszary
aktywne: 2524 i 2526 (nr TOS: 44 i 46 w 2016 roku).
Były to jednak grupy ubogie w plamy, przy czym
grupa 2524 już 28 marca zniknęła za krawędzią tarczy. Jednym słowem aktywność Słońca w ostatniej
dekadzie marca była najsłabsza w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Czy oznacza to zatem, że wkrótce
nie będziemy oglądać na Słońcu większej ilości plam?
Z pewnością nie. Do minimum aktywności nadal
mamy daleko (najpewniej wystąpi ono w okolicach
2020 roku) i tak głęboki spadek może mieć jedynie
przejściowy charakter. W obecnej fazie cyklu na tak
słabą aktywność Słońca jest jeszcze za wcześnie
i wkrótce możemy spodziewać się R i CV na wyższym
poziomie, przynajmniej w niezbyt długiej perspektywie czasowej.
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W tym miejscu warto przypomnieć ważną prawidłowość występującą w trakcie przebiegu cyklów
słonecznej aktywności. Polega ona na tym, iż aktywność po maksimum spada z reguły powoli, miewając
na przemian kilkumiesięczne okresy wzrostów i spadków, czasami nawet o dużej amplitudzie. Natomiast
w przypadku początkowej fazy cyklu aktywność najczęściej rośnie szybko i zdecydowanie. Zważywszy
na tą prawidłowość oraz na fakt, iż do przewidywanego minimum jest jeszcze kilka lat, należy spodziewać się stałej obecności plam na tarczy Słońca, choć
ich ilość będzie niewielka. Z biegiem czasu coraz
atrakcyjniejsze dla obserwatorów Słońca na tle niewielkich plam i pochodni będą zjawiska widoczne
w teleskopach z filtrami Hα.
Na koniec warto dodać, iż mimo tej niezbyt imponującej aktywności plamotwórczej, Słońce, głównie
za pomocą swoich dziur koronalnych, w 2016 roku
już pięciokrotnie zapewniło nam możliwość obserwowania z terenu Polski zórz polarnych. Rozpatrując
zatem aktywność Słońca w całym spektrum jego
zachowań, możemy stwierdzić, iż miniony kwartał
był niezwykle interesujący.
Adam Derdzikowski

Autorzy poszukiwani!
Zapraszamy wszystkich miłośników gwiazd zmiennych,
w tym i naukowców, do publikowania swoich prac
w naszym biuletynie lub na stronie www.proxima.org. Jeśli
gwiazdy zmienne, Słońce, czy egzoplanety są twoją pasją
i masz coś ciekawego do opowiedzenia w tym temacie,
napisz do nas na adres: redakcja@proxima.org.pl. Bez
względu na to, czy twój tekst będzie ściśle naukowy,
stanowił przegląd dotychczasowych badań, zawierał
opis doświadczeń, relacji lub był ogólnym tekstem dla
początkujących – na pewno stanie się on pożądanym
źródłem wiedzy i inspiracji dla innych!
Biuletyn Proxima tworzony jest od 2010 r. przez
miłośników astronomii dla miłośników astronomii.
Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy o czymś
niezwykłym – o gwiazdach zmiennych. Wiedza ta nie
tylko pozwala głębiej zrozumieć naturę samych gwiazd,
ale przede wszystkim pomaga rozwijać praktyczne
umiejętności obserwacyjne, które mają realną wartość
naukową. Wydalismy do tej pory 24 specjalistyczne
numery biuletynu, w których znajdują się wysoko
cenione artykuły dotyczące szeroko pojętego tematu
gwiazd zmiennych i Kosmosu – jednak chcielibyśmy
przekazywać jeszcze więcej wiedzy i jeszcze mocniej
zachęcać do zainteresowania się gwiazdami zmiennymi
– potrzebujemy Ciebie. Jeśli uważasz, że chciałbyś
przyłączyć się do naszego zespołu, podzielić się wiedzą,
doświadczeniem oraz pomysłami – napisz do nas !
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