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Wst¦p
W 2011 roku min¦ªo 400 lat od narodzin wielkiego gda«skiego astronoma
Jana Heweliusza. Dlatego rok 2011 zostaª ogªoszony przez Sejm RP oraz
Rad¦ Miasta Gda«ska Rokiem Jana Heweliusza.

Z okazji tej rocznicy

w dniach 1115 wrze±nia 2011 roku odbyª si¦ w Gda«sku XXXV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Obok PTA, wspóªorganiza-

torami Zjazdu byª Uniwersytet Gda«ski, Muzeum Historyczne Miasta
Gda«ska oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda«skiego, a tak»e
Centrum Hewelianum i inni.

Konferencja nie mogªaby si¦ odby¢ bez

patronatu, wsparcia i pomocy Mecanatu Miasta Gda«ska, Prezydenta
i wªadz samorz¡dowych miasta. Dodatkow¡ pomoc uzyskali±my te» od
Polskiej Akademii Nauk.
Ambicj¡ Programu Zjazdu byªa prezentacja wszystkich istotnych
projektów i inwestycji w obr¦bie polskiej astronomii, a tak»e udziaª
polskich astronomów w czoªowych programach badawczych na ±wiecie.
I rzeczywi±cie, wydaje si¦, »e oprócz projektu Solaris Macieja Konackiego
(caªy zespóª byª w tym czasie na wa»nej konferencji mi¦dzynarodowej)
oraz udziaªu i roli Krzysztofa Górskiego w misji Planck niczego najbardziej istotnego nie zabrakªo. Cz¦±¢ tych otrzymanych materiaªów prezentujemy w niniejszej publikacji, dla innych, sukcesywnie uzupeªnianych
i aktualizowanych, znajdzie si¦ miejsce na ªamach Uranii  Post¦pów
Astronomii.
Skªadamy

serdeczne

podzi¦kowania

Pani

Prezes

spóªki

Baltima

Maryli Jasi«skiej oraz Dziekanowi Wydziaªu Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gda«skiego prof.

dr.

hab.

Wªadysªawowi

Adamowi Majewskiemu za snansowanie wydania materiaªów pozjazdowych z XXXV Zjazdu PTA.

Maciej Mikoªajewski
przewodnicz¡cy
Komitetu Naukowego Zjazdu

Piotr Gnaci«ski
przewodnicz¡cy
Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

I
Wykªady

Heweliusz oczami wspóªczesnego
astronoma1
Józef Smak

Jan Heweliusz (16111687) jest czasem  z racji swoich wszechstronnych
zainteresowa« i aktywno±ci  porównywany do wielkich ludzi okresu
renesansu,

takich jak Leonardo da Vinci.

Byª bowiem Heweliusz

piwowarem, drukarzem, malarzem, ªawnikiem i miejskim radc¡. Przede
wszystkim jednak byª wielkim uczonym  jednym z najwybitniejszych
ówczesnych astronomów.
Opis

dokona«

i

odkry¢

Heweliusza

wypada

poprzedzi¢

mnieniem, »e byª on twórc¡ swoich trzech obserwatoriów.

przypoBudow¦

najwi¦kszego z nich  drugiego z kolei  rozpocz¡ª w roku 1650. Byªo
ono wyposa»one m.in.

w trzy wielkie przyrz¡dy typu klasycznego:

kwadrant azymutalny, sekstant oraz oktant. Dokªadno±¢ wykonywanych
nimi przez Heweliusza pomiarów pozycyjnych, wynosz¡ca

±2800 ,

staªa

si¦ w latach 16701679 przedmiotem polemiki z dwoma angielskimi
astronomami:

Flamsteedem i Hookiem.

Heweliusz zwróciª si¦ w tej

sprawie z pro±b¡ o arbitra» do Royal Society, którego byª czªonkiem
od roku 1664. Wynikiem byªa wizyta w Gda«sku w 1679 roku Edmunda
Halleya, który po wykonaniu wspólnie z Heweliuszem licznych obserwacji
rozstrzygn¡ª kontrowersj¦ na korzy±¢ gda«skiego astronoma. Heweliusz
skonstruowaª te» szereg lunet (w tym najwi¦ksz¡ o ogniskowej 140 stóp),
których u»ywaª gªównie do obserwacji Ksi¦»yca i Sªo«ca.
Wyniki swoich obserwacji zawarª Heweliusz w dwudziestu wielkich
dzieªach. Jednym z pierwszych i najwa»niejszych byªa wydana w 1647
roku

Selenographia sive Lunae Descriptio,

zawieraj¡ca 40 dokªadnych

map Ksi¦»yca, a tak»e wyniki obserwacji Sªo«ca i planet.
1

Streszczenie

referatu

wygªoszonego

na

otwarciu

XXXV

Obserwacje

Zjazdu

Towarzystwa Astronomicznego w Gda«sku (1115 wrze±nia 2011 roku).

Polskiego
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Rys. 1. Strona tytuªowa Selenographia sive Lunae Descriptio (1647)
ródªo: Heweliusz,

Selenographia.

Ksi¦»yca pozwoliªy Heweliuszowi na podanie  w kolejnym dziele:

motu Lunae libratorio

De

(1654)  szczegóªowego opisu zjawiska libracji

Ksi¦»yca, który dwadzie±cia lat pó¹niej umo»liwiª Newtonowi opracowanie teorii libracji.
Równie wa»nym i znanym byªo wydane w roku 1690, ju» po ±mierci

Prodomus Astronomiae  Catalogus
Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia.

Heweliusza, trzycz¦±ciowe dzieªo:

Stellarum Fixarum



Cz¦±¢ druga zawieraªa katalog 1888 gwiazd, których poªo»enia zostaªy
podane  po raz pierwszy  we wspóªrz¦dnych równikowych.

Cz¦±¢

trzeci¡ stanowiª atlas nieba, obejmuj¡cy m.in. dziewi¦¢ nowych, zaproponowanych przez Heweliusza gwiazdozbiorów, w tym najsªynniejszy 
Scutum (Tarcza), w oryginalnej wersji  Scutum Sobiescianum.

12
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Rys. 2. Jedna z map Ksi¦»yca zawartych w Selenographii
ródªo: Heweliusz,

Selenographia.

Heweliusz byª tak»e wytrawnym obserwatorem Sªo«ca, odkrywc¡
gwiazd nowych (o czym b¦dzie mowa poni»ej) oraz badaczem komet.
W swoich dwu dzieªach:

Cometographia

(1668) i

Epistola de cometa

(1672), zawarª opisy 250 dawnych komet oraz opisy i rysunki 9 nowych
 odkrytych przez siebie.
Byª wreszcie Heweliusz zasªu»onym konstruktorem przyrz¡dów naukowych.

Zastosowaª  jako pierwszy  wahadªo do pomiarów czasu.

Byª wynalazc¡ peryskopu (zwanego przeze« polmoskopem).

Skon-

struowanym przez siebie magnetometrem prowadziª dªugoletnie pomiary
deklinacji magnetycznej, odkrywaj¡c jej zmienno±¢.
Gdyby w tym miejscu miaª si¦ ko«czy¢ ten artykuª, to zasªugi
i dokonania Heweliusza mo»na by podsumowa¢ tak, jak si¦ to robi w
odniesieniu do innych wielkich uczonych  stwierdzeniem, »e wniósª
on ogromny wkªad w rozwój astronomii.
jednak sugerowa¢,
historia.

Takie stwierdzenie mogªoby

»e Heweliusz i jego dokonania to dzi± ju» tylko

Tak jest w przypadku wi¦kszo±ci wielkich ludzi nauki.

w przypadku Heweliusza tak nie jest.

Ale

Specyka astronomii sprawia

bowiem, »e jego obserwacje i odkrycia stanowi¡ nadal wa»ny wkªad do
astronomii wspóªczesnej. Ich omówieniu b¦dzie po±wi¦cona druga cz¦±¢
tego artykuªu.
Powracaj¡c do komet obserwowanych przez Heweliusza, odnotowa¢
wypada, »e w roku 1682 wykonaª on szereg obserwacji komety, która
zasªyn¦ªa wkrótce potem jako kometa Halleya.

Obserwacje te byªy

wykorzystywane pó¹niej wielokrotnie do badania ruchu tej komety.
Wcze±niej, w roku 1661, Heweliusz odkryª i obserwowaª komet¦, która 

13

Wykªady

Rys. 3. Gwiazdozbiór Scutum Sobiescianum z atlasu nieba Heweliusza
ródªo: Heweliusz,

Uranographia.

oznaczona pó¹niej jako C1661/C1  uchodziªa przez dªugi czas za komet¦
jednopojawieniow¡. Dopiero niedawno stwierdzono, »e jest ona to»sama
z odkryt¡ w 2002 roku komet¡ Ikaya-Zhang, a zatem, »e jest to kometa
okresowa.
W latach 16421679 prowadziª Heweliusz intensywne obserwacje
Sªo«ca, rejestruj¡c precyzyjnie ksztaªt i poªo»enia plam na jego powierzchni.

Ich wyniki weszªy w skªad

kolekcji obrazów powierzchni Sªo«ca.

Selenographii

w postaci bogatej

Na ich podstawie Heweliusz

stwierdziª, »e ilo±¢ plam zmienia si¦, »e wyst¦puj¡ one tylko w pobli»u
równika, do odlegªo±ci heliogracznej

±30◦ , oraz wyznaczyª okres obrotu

Sªo«ca (Macularum Solarium Periodo) na 27 dni.

Rys. 4. Poªo»enia plam w okresie sierpie«pa¹dziernik 1644
ródªo: plansza XXVI w

Selenographia  Appendix.
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Rys. 5. Nova sub capite Cygni
ródªo: artykuª Heweliusza w Philosophical Transactions of the Royal Society 1670, No. 65.

Wa»n¡ okoliczno±ci¡ byªo to, i» obserwacje Heweliusza pokrywaªy si¦
z pierwsz¡ cz¦±ci¡ minimum Maundera aktywno±ci sªonecznej, stanowi¡c
tym samym unikalny materiaª dla badania rotacji Sªo«ca w tym okresie.
Ich analiz¦ wykonali w 1976 roku Eddy
szeroko±ciach heliogracznych

±15◦

et al. (1976), stwierdzaj¡c, »e na

szybko±¢ rotacji byªa taka sama, jak

obecnie, podczas gdy na równiku byªa o 34% wolniejsza.
25 lipca 1670 roku Jan Heweliusz dostrzegª w gwiazdozbiorze ab¦dzia do±¢ jasn¡ gwiazd¦, jakiej nie byªo na »adnej z posiadanych przez
niego map tego obszaru nieba.

Dokonuj¡c tego odkrycia, Heweliusz

nie byª ±wiadom, i» t¦ now¡ gwiazd¦ odkryª ju» miesi¡c wcze±niej
(dokªadnie 20 czerwca) francuski mnich z Dijon Dom Anthelme.

Nie

wiedz¡c o tym, Heweliusz uznaª, »e o swym odkryciu musi jak najszybciej
powiadomi¢ innych astronomów i wysªaª stosowny artykuª do sªynnego
ju» wtedy angielskiego czasopisma: Philosophical Transactions of the
Royal Society. Okre±laj¡c poªo»enie nowoodkrytej gwiazdy, Heweliusz
u»yª okre±lenia Nova sub capite Cygni (tzn.
ab¦dzia).

nowa poni»ej gªowy

Dzi± gwiazda ta nosi nazw¦ CK Vul (tu wypada doda¢,

»e gwiazdozbiór Lisa  ªac. Vulpecula  zostaª umieszczony na niebie
 i to przez Heweliusza  dopiero kilka lat pó¹niej).
Nowoodkryta gwiazda staªa si¦ obiektem zainteresowania kilku ówczesnych astronomów.

Jednym z nich byª oczywi±cie sam Heweliusz,

przy czym to wªa±nie on miaª si¦ okaza¢ obserwatorem najwytrwalszym
 jedynym, który kontynuowaª swe obserwacje przez trzy kolejne lata,
gromadz¡c w sumie ponad dwie trzecie wszystkich obserwacji.

Dzi¦ki

15
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Wykres 1.

Krzywa blasku nowej Heweliusza 1670.

Zaczernione kwadraty  to

obserwacje Heweliusza
ródªo: opracowanie wªasne.

niemu wªa±nie mamy dzi± peªny opis przebiegu tego zjawiska.
pierwszym poja±nieniu,

w lecie 1670 roku,

Po

gwiazda znacznie osªa-

bªa; wiosn¡ nast¦pnego roku ponownie poja±niaªa, by jesieni¡ znowu
osªabn¡¢; wreszcie wiosn¡ roku 1672 Heweliusz, który ju» jako jedyny
kontynuowaª swoje obserwacje, dostrzegª, »e gwiazda znowu poja±niaªa.
To trzecie maksimum byªo sªabsze ni» dwa poprzednie, za± jesieni¡
gwiazda denitywnie znikªa.
W poªowie lat osiemdziesi¡tych ubiegªego wieku trzej ameryka«scy
astronomowie podj¦li prób¦ odszukania pozostaªo±ci po nowej Heweliusza  Shara

et al.

(1985).

Próba powiodªa si¦:

we okre±lonym przez

Heweliusza miejscu znaleziono gwiazd¦ 21-ej wielko±ci, a wokóª niej sªab¡
mgªawic¦. Dalsza analiza pokazaªa, »e jej jasno±¢ absolutna jest ponad
100 razy mniejsza od typowej jasno±ci gwiazd nowych obserwowanych
tu» przed lub tu» po wybuchu. To z kolei daªo asumpt do sformuªowania
hipotezy hibernacji, wedªug której gwiazdy nowe w dªugich okresach
pomi¦dzy wybuchami trwaj¡ w u±pieniu

i tylko na krótko przed

kolejnym wybuchem dochodzi do przepªywu materii, prowadz¡cego w
konsekwencji do kolejnego wybuchu;

z kolei po wybuchu przepªyw

materii trwa tylko przez kilkadziesi¡t lat, w ka»dym razie nie dªu»ej ni»
300 lat.
Taka

interpretacja

nowej

Heweliusza

i

oparta

na

hibernacji przetrwaªy jednak zaledwie kilkana±cie lat.

niej

hipoteza

Pojawiªy si¦

w¡tpliwo±ci odno±nie samego jej charakteru, wynikaj¡ce z faktu, i»
tak dªugotrwaªy wybuch, jaki zaobserwowaª Heweliusz, w poª¡czeniu
z wyst¦powaniem kolejnych poja±nie« nie znajduj¡ odpowiednika nawet

16
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Rys. 6. Pozostaªo±¢ po nowej Heweliusza 1670 = CK Vul
ródªo: Shara

et al.,

1985.

w±ród najwolniejszych nowych.

Równocze±nie pojawiªa si¦ propozycja

zupeªnie innej interpretacji. Oto przed dziesi¦ciu laty odkryto osobliwy
obiekt  V838 Mon  w którego przypadku zaobserwowano dªugotrwaªy
wybuch, z kolejnymi spadkami jasno±ci i poja±nieniami, a wkrótce potem
stwierdzono pojawienie si¦ mgªawicowej otoczki.

Najlepszy opis tych

zjawisk uzyskano w ramach modelu zaproponowanego przez Sokera
i Tylend¦ (2003) tªumacz¡cego zaobserwowane wybuchy jako wynik...
zderzenia

2 dwu gwiazd. W ±lad za tym pojawiªa si¦ te» hipoteza (Kato,

2003), wedle której nowa Heweliusza nie byªa wybuchem gwiazdy
nowej, a takim wªa±nie rzadkim przypadkiem zderzenia dwu gwiazd.
Je±li tak, to do licznych zasªug Heweliusza mo»na dopisa¢ i t¦, »e byª
pierwszym, który zaobserwowaª tak rzadkie zjawisko.
Je±li za± chodzi o gwiazdy nowe, to warto doda¢, »e kilka lat pó¹niej,
28 marca 1678 roku, Heweliusz odkryª gwiazd¦ now¡, która rozbªysªa
w gwiazdozbiorze Oriona (nosi ona dzi± nazw¦ V529 Ori). Gwiazda ta
zostaªa zidentykowana na wspóªczesnych zdj¦ciach nieba, co pozwoliªo
na wykonanie obserwacji potwierdzaj¡cych,

»e byªa to rzeczywi±cie

gwiazda nowa. Tak wi¦c, nawet je±li nowa z roku 1670 nie byªa gwiazd¡
now¡, to i tak Heweliusz pozostaje odkrywc¡ najstarszej zidentykowanej
gwiazdy tego typu.

Bibliograa
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46, 3

399, 695
294, 271
Soker N., Tylenda R., 2003, ApJ, 582, L105
Kato T., 2003, A&A,
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W rzeczywisto±ci chodzi o zjawisko zlewania si¦ (ang. merging) dwu skªadników

ukªadu podwójnego. U»yte tu i poni»ej sªowo zderzenie jest wi¦c nie±cisªe, ale lepiej
oddaje katastroczny charakter zjawiska.

Finansowanie nauki przez NCN
Bo»ena Czerny

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Sªowa kluczowe: NCN, badania podstawowe, nansowanie
Wst¦p
Narodowe Centrum Nauki (NCN) z ustawow¡ siedzib¡ w Krakowie jest
agencj¡ wykonawcz¡, powoªan¡ na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
roku do wspierania dziaªalno±ci naukowej w zakresie

bada« podstawo-

wych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych, podejmowanych

przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania
ani u»ytkowanie.

Zakres nansowania w ramach NCN jest zatem

komplementarny do zakresu nansowania bada« za po±rednictwem Narodowego Centrum Bada« i Rozwoju (NCBiR). Ustawa zobowi¡zuje NCN
do programowego wspierania mªodych badaczy z nowymi pomysªami:
co najmniej 20% wszystkich ±rodków musi by¢ przeznaczona dla osób
rozpoczynaj¡cych karier¦ naukow¡, czyli osób bez doktoratu lub mniej
ni» pi¦¢ lat po uzyskaniu stopnia doktora.

Krótka historia
NCN nie jest pierwsz¡ w Polsce agencj¡ nansuj¡c¡ nauk¦.

Pierwszy

przeªom w zasadach nansowania nast¡piª w roku 1991, kiedy powstaª
Komitet Bada« Naukowych (KBN) i wprowadzono po raz pierwszy
mo»liwo±¢ ubiegania si¦ przez pojedynczych naukowców lub niewielkie
grupy o ±rodki na indywidualne projekty badawcze. Po okresie du»ych
sukcesów KBN zako«czyª dziaªalno±¢ w roku 2005, a jego obowi¡zki
wchªon¦ªo Ministerstwo, zarazem powoªuj¡c Rad¦ Nauki. W roku 2010
Rada Nauki zostaªa rozwi¡zana, a utworzono NCN. Dwa lata wcze±niej
utworzony zostaª NCBiR do wspierania bada« praktycznych.
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Fot. 1. Kraków, budynek Biprostalu  siedziba Narodowego Centrum Nauki
ródªo: http://www.skyscrapercity.com.

Mo»na wi¦c powiedzie¢, »e historia zatoczyªa koªo, a ±ci±lej spiral¦, bo
nie wrócili±my dokªadnie do punktu wyj±cia. Przede wszystkim zmieniªa
si¦ siedziba agencji  zamiast Warszawy jest teraz Kraków, budynek
Biprostalu.

Oznaczaªo to w szczególno±ci kompletn¡ wymian¦ kadry

urz¦dniczej. Na szcz¦±cie nie byªo potrzeby tworzenia od pocz¡tku caªego
systemu informatycznego do obsªugi projektów badawczych  NCN nadal
korzysta z odpowiednio przystosowywanego systemu OSF/OPI.

Struktura organizacyjna
Funkcj¦ ustawodawcz¡ w NCN peªni Rada NCN. Rada ta skªada si¦ z
24 naukowców o ró»nych specjalno±ciach i mam przyjemno±¢ by¢ w tym
gronie.

Rada obecnej kadencji zostaªa powoªana przez min.

Barbar¦

Kudryck¡ spo±ród kandydatów zgªaszanych przez instytuty naukowe i
uniwersytety. Kadencja czªonków Rady trwa zasadniczo 4 lata, z tym »e
wymiana poªowy skªadu nast¦puje co 2 lata, wi¦c cz¦±¢ czªonków obecnej
kadencji zostanie wymieniona za rok. Przewodnicz¡cy zostaª wyªoniony
spo±ród czªonków Rady w gªosowaniu i jest nim prof. Michaª Karo«ski,
matematyk z Poznania, specjalista w zakresie matematyki dyskretnej i
teorii grafów.
Wªadz¦ wykonawcz¡ instytucji reprezentuje dyrektor i podlegaj¡cy
mu zespóª.

Dyrektorem jest prof.

Andrzej Jajszczyk, specjalista w

zakresie telekomunikacji, w 2008 roku wyró»niony presti»ow¡ nagrod¡
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Skªadanymi projektami badawczymi
zajmuje si¦, jak dotychczas, 8 koordynatorów, ale istnieje pilna potrzeba
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Fot.

2.

Prof.

Michaª Karo«ski, przewodnicz¡cy Rady NCN (po lewej), oraz prof.

Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN
ródªo: http://www.wmi.amu.edu.pl, http://www.kt.agh.edu.pl.

zwi¦kszenia ich liczby, o ile ±rodki tylko na to pozwol¡.

W ostatnim

konkursie wpªyn¦ªo okoªo 8000 wniosków, a zatem przypadaªo po 1000
wniosków na jednego koordynatora. Je±li zatem s¡ problemy z dodzwonieniem si¦ do koordynatorów lub uzyskaniem szybko informacji, to tu
jest niew¡tpliwie wyja±nienie.

Tryb skªadania i oceny wniosków o nansowanie projektów
badawczych
Tematycznie caªo±¢ bada« podstawowych zostaªa podzielona na trzy
szerokie dziedziny:



Nauki Humanistyczne, Spoªeczne i o Sztuce (HS),



Nauki cisªe i Techniczne (ST),



Nauki o yciu (NZ).

W ramach tych dziedzin nast¡piª jeszcze drobniejszy podziaª na poddziedziny: 6 w naukach humanistycznych (HS), 10 w naukach ±cisªych (ST)
i 9 w naukach o »yciu (NZ). Wszystkich razem jest 25. Te poddziedziny
odpowiadaj¡ panelom dziedzinowym i w ich ramach ocenione zostaj¡
projekty badawcze, gdy jest ich du»o, co wi¡»e si¦ z typami projektów,
o czym poni»ej. Gdy wniosków jest mniej, oceniane s¡ ª¡cznie przez tak
zwany superpanel, w klasie HS, ST i NZ.
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Dokªadny podziaª na panele dziedzinowe, jak i wiele innych informacji
mo»na znale¹¢ na stronie internetowej NCN: http://www.ncn.gov.pl.
Omówi¦ zatem jako przykªad tylko ten aspekt, który dotyczy astronomii. Astronomia jest jednym z paneli dziedzinowych ST, a ich kompletna
lista wygl¡da nast¦puj¡co:



ST1  Nauki matematyczne,



ST2  Podstawowe skªadniki materii,



ST3  Fizyka fazy skondensowanej,



ST4  Chemia analityczna i zyczna,



ST5  Synteza i materiaªy,



ST6  Informatyka i technologie informatyczne,



ST7  In»ynieria systemów i komunikacji,



ST8  In»ynieria procesów i produkcji,



ST9  Astronomia i badania kosmiczne,



ST10  Nauki o Ziemi.

Na stronie internetowej podany jest kolejny, drobniejszy poziom, ale
ma on tylko pewne znaczenie pomocnicze przy wyborze konkretnego
eksperta do oceny konkretnego wniosku, tak aby, powiedzmy, projekt
dotycz¡cy kosmologii nie traª do specjalisty od korony sªonecznej i
na odwrót; z drugiej strony i tak nie zawsze jest mo»liwe dokªadne
dobranie eksperta, szczególnie krajowego, poniewa» liczba astronomów
jest niewielka, specjalizacje w¡skie, osoba z danego istytutu nie mo»e
ocenia¢ wniosku osoby z tego samego instytutu, a instytut rozumiany
jest szeroko:

pracownik CAMK Warszawa nie mo»e ocenia¢ projektu

pracownika CAMK Toru«, a pracownik CBK Wrocªaw nie mo»e ocenia¢
pracownika CBK Warszawa.
Typowe astronomiczne wnioski badawcze skªada sie zatem do panelu
ST9 i tam s¡ one oceniane w procedurze dwustopniowej.

Na etapie

I wnioski oceniaj¡ eksperci powoªani do pracy w panelu na dany
konkurs, a liczb¦ panelistów okre±la Rada NCN; Rada tak»e powoªuje
do panelu konkretne osoby,

w tym przewodnicz¡cego panelu.

W

pierwszym konkursie przeprowadzonym przez NCN (termin skªadania
15 czerwca 2011 roku) funkcj¦ t¦ peªniª prof. Janusz Zióªkowski, a panel
liczyª ª¡cznie 11 czªonków.

W kolejnych konkursach cz¦±¢ panelistów
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mo»e/musi by¢ zmieniana, poniewa» mo»na zrezygnowa¢ z udziaªu w
kolejnej edycji, a poza tym dana osoba nie mo»e by¢ w panelu dªu»ej
ni» przez trzy kolejne konkursy.

Do etapu II przechodzi dwa razy

wiecej wniosków, ni» mo»e by¢ nansowane. Te wnioski wysyªane s¡ do
recenzentów zewn¦trznych. Zwykle wybierany byª jeden ekspert z Polski
i jeden zagraniczny.

Po zebraniu recenzji ma miejsce drugie zebranie

panelu i w oparciu o nadesªane recenzje panel ustala ostateczn¡ list¦
projektów przeznaczonych do realizacji.
Zmiana w stosunku do poprzedniego systemu polega te» na poszerzeniu typów projektów badawczych, na które ogªaszane s¡ konkursy.
W czerwcu 2011 roku konkursy obejmowaªy cztery kategorie wniosków:
projekty zwykªe, projekty realizowane przez osoby nieposiadaj¡ce stopnia doktora, projekty dla mªodych badaczy (do pi¦ciu lat po doktoracie)
na zaªo»enie wªasnego zespoªu badawczego lub stworzenie unikatowego
warsztatu badawczego oraz projekty mi¦dzynarodowe niewspóªnansowane.

We wrze±niu odbyª si¦ konkurs na wnioski dla do±wiadczonych

badaczy, w opracowaniu s¡ dodatkowo stypendia i sta»e podoktorskie.
Konkursy, na które napªywa mniej wniosków, takie jak na projekty
mi¦dzynarodowe niewspóªnansowane oraz dla do±wiadczonych naukowców, s¡ cz¦±ciowo (etap II) lub caªkowicie (oba etapy) procedowane nie
w panelach dziedzinowych, ale w kilkunastoosobowych superpanelach
(astronomiczne w superpanelu ST).

rodki nansowe
NCN stopniowo przejmuje obowi¡zki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy»szego w zakresie kontynuacji rozpocz¦tych wcze±niej projektów
badawczych. Zatem w 2011 roku bud»et NCN to kwota ok. 300 mln zª, z
przeznaczeniem na wcze±niej rozstrzygni¦ty 40-ty konkurs (ok. 240 mln
zª) oraz na kwartaª nansowania nowo wdra»anych projektów (ok.

60

mln zª), a dodatkowo stopniowo wpªywaªy pieni¡dze na obsªug¦ jeszcze
wcze±niejszych projektów (ok.

650 mln zª).

W przyszªym roku caªo±¢

planowanego nansowania b¦dzie ju» w ramach NCN, a roczny bud»et
znajduje si¦ na poziomie 900 mln zª.

W pierwszym konkursie a» 35%

rozdysponowanych ±rodków zostaªa przeznaczona dla mªodych badaczy.

Radiowy projekt ALMA
Centrum Lokalne ALMA w Ondrejovie
Bartosz D¡browski, Marian Karlický, Miroslav Bárta

Instytut Astronomiczny Czeskiej Akademii Nauk

Sªowa kluczowe: ALMA, emisja radiowa, zyka Sªo«ca
Wst¦p
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) jest mi¦dzynarodowym projektem astronomicznym budowy wielkiego interferometru
radiowego (zªo»onego z 66 anten) na pªaskowy»u Chajnantor w Chilijskich Andach na wysoko±ci ponad 5000 m nad poziomem morza.
Taka lokalizacja jest nieprzypadkowa.

Promieniowanie milimetrowe

i submilimetrowe jest absorbowane gªównie przez tlen i par¦ wodn¡
w atmosferze ziemskiej, co utrudnia lub wr¦cz uniemo»liwia jego odbiór.
Dlatego sie¢ ALMA powstaje na du»ej wysoko±ci, w miejscu, gdzie jest
sucho, a ilo±¢ pary wodnej w atmosferze jest niewielka.
W realizacj¦ projektu zaanga»owane s¡ kraje z Europy, Ameryki
Póªnocnej, Azji Wschodniej oraz Chile. Budow¦ sieci ALMA rozpocz¦to
w 2002 roku, a jej zako«czenie zaplanowano na rok 2013.

Jednak

pierwsze obserwacje z wykorzystaniem 16 radioteleskopów rozpocz¦ªy
si¦ ju» w pa¹dzierniku 2011 roku (tzw. Early Science).
Podstawowa sie¢ teleskopów b¦dzie skªadaªa si¦ z pi¦¢dziesi¦ciu anten
o ±rednicy 12 m. Dodatkowo powstanie tzw. Atacama Compact Array
(ACA) zªo»ona z czterech anten o ±rednicy 12 m i dwunastu anten o ±rednicy 7 m. Mog¡ one by¢ ustawiane w ró»nych konguracjach. Do zmiany
konguracji wykorzystuje si¦ specjalne transportery, przenosz¡c na nich
anteny w inne miejsce na terenie obserwatorium. Interferometr b¦dzie
pracowaª w zakresie od 31,3 GHz do 950 GHz (fot. 1). Parametry sieci
przedstawiono w tabeli 1.
Teren, na którym stan¡ teleskopy oraz budynki techniczne mieszcz¡ce
m.in.

korelator, tzw. Array Operation Site (AOS), znajduje si¦ na

23

Wykªady

Fot. 1. Wizualizacja sieci teleskopów ALMA. Po prawej stronie mamy podstawow¡
sie¢ zªo»on¡ z 50 anten, a po lewej sie¢ ACA. Szare okr¡gªe pola to miejsca, na które
mo»na przenie±¢ anten¦ za pomoc¡ widocznego na zdj¦ciu transportera, w celu zmiany
konguracji sieci
ródªo: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO).

wysoko±ci 5000 m nad poziomem morza. Ze wzgl¦du na trudne warunki
pracy na tej wysoko±ci (stosunkowo niska ilo±¢ tlenu w atmosferze) sie¢
sterowana jest z tzw. Operations Support Facility (OSF), które znajduje
si¦ na wysoko±ci 2900 m nad poziomem morza.
laboratoria,

W OSF s¡ biura,

mieszkania dla pracowników oraz warsztaty,

w których

wykonywane s¡ bie»¡ce naprawy oraz konserwacja anten i odbiorników.
St¡d te» przenoszone s¡, na ogromnych transporterach, anteny na teren
obserwatorium.

Gªówna siedziba Joint ALMA Observatory (JOA)

znajduje si¦ w Santiago.
ALMA jest syntetyzowanym furierowsko teleskopem, zªo»onym z 66
anten. Ka»da para anten mierzy jedn¡ skªadow¡ furierowsk¡ rozkªadu jasno±ci radio¹ródªa. Obraz ¹ródªa obliczamy przez odwrotn¡ transformat¦
Fouriera wszystkich skªadowych. Tych skªadowych jest tyle, ile jest baz,
czyli par anten:

N (N −1)/2, gdzie N

czyni to 2145 baz.

jest liczb¡ anten w sieci; dla ALMA

Sie¢ teleskopów ALMA zaprojektowano nie tylko

do wykonywania map radiowych ró»nych obiektów we Wszech±wiecie,
ale tak»e do prowadzenia obserwacji bardzo sªabych linii widmowych w
zakresie od 31,3 GHz do 950 GHz.

Wi¦cej szczegóªów na temat sieci

ALMA mo»na znale¹¢ na stronie www.almaobservatory.org.
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Tabela 1. Parametry sieci ALMA

Liczba anten
rednica anten
Dokªadno±¢ wykonania czaszy (rms)
Dokªadno±¢ pozycjonowania
Powierzchnia zbieraj¡ca
Rozdzielczo±¢ k¡towa
Dªugo±¢ baz
Liczba baz
Odbiorniki

66
12 m & 7 m
< 25 µm
<0,600
> 7000 m2
0,200 λ (mm) / dªugo±¢ bazy (km)
0,15  14 km
do 2145 (dla 66 anten)
31,3  950 GHz (10 pasm)

Program naukowy ALMA
Program naukowy dla sieci teleskopów ALMA jest bardzo ró»norodny.
Obejmuje on badania obªoków molekularnych w chªodnym Wszech±wiecie, kosmologi¦, powstawanie galaktyk i gromad galaktyk, tworzenie si¦
gwiazd i planet, astrochemi¦, komety oraz Sªo«ce.

Podstawowe cele

naukowe projektu to:



detekcja emisyjnych linii widmowych CO lub CII w typowych galaktykach, takich jak np. Droga Mleczna, ale których przesuni¦cie
ku czerwieni wynosi

z = 3,

w czasie obserwacji krótszym ni» 24

godziny,



wykonanie map rozkªadu gazu w protogwiazdowych/protoplanetarnych dyskach wokóª mªodych gwiazd typu sªonecznego znajduj¡cych si¦ w najbli»szych obªokach formowania gwiazd,



sporz¡dzenie map o wysokiej rozdzielczo±ci.

Pierwsze obserwacje
Pierwsze obserwacje (tzw.

Early Science), przy ograniczonych mo»-

liwo±ciach sieci, rozpocz¦ªy si¦ w pa¹dzierniku 2011 roku.

W tym

czasie budowa sieci nie byªa jeszcze uko«czona, dlatego do obserwacji
u»yto tylko szesnastu anten o ±rednicy 12 m (fot. 2), co pozwoliªo
na osi¡gni¦cie 10% czuªo±ci caªej sieci.

W tym okresie interferometr

pracowaª w dwóch konguracjach: tzw.

kompaktowej (ang.

Compact

Conguration), w której dªugo±¢ bazy (czyli odlegªo±ci pomi¦dzy dwiema
antenami) wynosiªa od
Extended
do

∼400

∼18

Conguration),
m.

m do

gdzie

Podstawowe

∼125

dªugo±¢

parametry

m, oraz rozszerzonej (ang.
bazy

sieci

wynosiªa

podczas

przedstawiono w tabeli 2 (Schieven, 2011; Vilaro, 2011).

od

Early

∼36

m

Science
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Fot. 2. Anteny projektu ALMA na pªaskowy»u Chajnantor w Chilijskich Andach,
ponad 5000 m nad poziomem morza
ródªo: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO).

Tabela 2. Parametry sieci ALMA podczas Early Science
Pasmo

Cz¦stotliwo±¢

Rozdzielczo±¢ k¡towa

Pole widzenia

[GHz]

[00]

[00]

Compact Conguration
3

100

5,3

6

230

2,3

62
27

7

345

1,55

18

9

675

0,8

9

Extended Conguration
3

100

1,56

62

6

230

0,68

27

7

345

0,45

18

9

675

0,23

9

Struktura organizacyjna projektu ALMA
Na ±wiecie powstaªy trzy Centra Regionalne ALMA (ang.

ALMA

Regional Center  ARC), po jednym w Europie, Ameryce i Azji.

Ich

zadaniem jest pomoc u»ytkownikom teleskopu w przygotowaniu wniosku
obserwacyjnego, obserwacjach oraz redukcji i analizie danych.
Centrum Regionalne w Europie ma swoj¡ siedzib¦ w Garching (ESO/
Niemcy). Dodatkowo powoªano siedem Centrów Lokalnych (ang. ARC
Nodes), które znajduj¡ si¦ w Manchesterze, Lejdzie, Bonn, Onsali,
Grenoble, Bolonii i Ondrejovie (rys. 1). Jak wida¢, s¡ one rozsiane po
caªym kontynencie, dzi¦ki czemu b¦d¡ lepiej dost¦pne dla u»ytkowników
sieci.

Zadaniem Centrów jest wspieranie u»ytkowników sieci ALMA
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Rys. 1.

Centra Lokalne ALMA w Europie.

Czarn¡ kropk¡ oznaczono Centrum

Regionalne w Garching
ródªo: opracowanie wªasne.

z Europy, m.in.

w przygotowaniu wniosku obserwacyjnego, redukcji

i analizie danych.

Centra Lokalne odpowiedzialne s¡ w szczególno±ci

za: bezpo±redni¡ konsultacj¦ (wizyta u»ytkownika w jednym z Centrów
Lokalnych) przy przygotowywaniu wniosku obserwacyjnego i redukcji
danych oraz rozwój spoªeczno±ci u»ytkowników i popularyzacj¦ projektu.
Ka»de Centrum specjalizuje si¦ w innych dziedzinach astrozyki,
których b¦d¡ dotyczy¢ badania za pomoc¡ teleskopu ALMA.
Do przygotowania i zªo»enia wniosku obserwacyjnego oraz przygotowania samych obserwacji na teleskopie ALMA wykorzystuje si¦
specjalnie do tego celu napisane oprogramowanie, tzw. ALMA Observing
Tool.

Procedura skªadania i zatwierdzenia wniosku obserwacyjnego

jest dwufazowa.

Najpierw skªadamy wniosek o obserwacje (w którym

opisujemy cel naszych bada«), a je±li zostanie on zaakceptowany przez
komitet naukowy,

wówczas przechodzimy do fazy drugiej,

w której

ustalane s¡ szczegóªy techniczne obserwacji.
Uzyskane dane z sieci ALMA b¦d¡ redukowane i analizowane za
pomoc¡ pakietu CASA (ang.
tions).

Common Astronomy Software Applica-

Oprogramowanie to jest wykorzystywane przy przetwarzaniu

danych interferometrycznych, jak równie» danych z pojedynczej anteny.
Za jego rozwój odpowiedzialny jest mi¦dzynarodowy zespóª naukowy.
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Centrum Lokalne ALMA w Ondrejovie
W 2007 roku Czechy zostaªy nowym czªonkiem ESO, co umo»liwiªo
im wzi¦cie udziaªu w projektach realizowanych przez t¦ organizacj¦.
W listopadzie 2008 roku przygotowano i zaprezentowano w ESO wniosek
o powoªanie nowego Centrum Lokalnego ALMA, które miaªoby funkcjonowa¢ w ramach Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk
z siedzib¡ w Ondrejovie.

W grudniu 2009 roku wniosek ten zostaª

zatwierdzony.
W zaªo»eniach Centrum w Ondrejovie b¦dzie dost¦pne gªównie
dla u»ytkowników sieci z rodkowej i Wschodniej Europy.

Obecnie

aktywno±¢ Centrum koncentruje si¦ na:



przygotowaniu infrastruktury (komputery, serwery do przechowywania danych, szybkie poª¡czenie internetowe),



uczestnictwie w ocjalnych testach oprogramowania (pakiet CASA
oraz ALMA Observing Tool),



licznych spotkaniach i telekonferencjach z osobami zaanga»owanymi w projekt w Europie,



popularyzacji projektu ALMA w±ród spoªeczno±ci astronomicznej.

Centrum w Ondrejovie b¦dzie udziela¢ technicznego i naukowego
wsparcia w takich dziedzinach astronomii, jak: zyka Sªo«ca, astronomia
galaktyczna i pozagalaktyczna, astrozyka relatywistyczna, modelowanie
molekularnych linii widmowych (we wspóªpracy z Instytutem Technologii
Chemicznej w Pradze).

ARC w Ondrejovie jako jedyne w Europie

zajmowa¢ si¦ b¦dzie obserwacjami Sªo«ca,

dlatego b¦dzie udzielaªo

pomocy w tej dziedzinie wszystkim u»ytkownikom z Europy.

Wi¦cej

szczegóªów na temat Centrum w Ondrejovie mo»na znale¹¢ pod adresem:
www.asu.cas.cz/alma.

Podsumowanie
ALMA jest interferometrem radiowym zaprojektowanym do obserwacji
ró»nych obiektów we Wszech±wiecie, w tym tak»e Sªo«ca.

Centrum

w Ondrejovie, jako jedyne w Europie, zajmowa¢ si¦ b¦dzie obserwacjami
Sªo«ca.

Niew¡tpliwie tego rodzaju dziaªalno±¢ b¦dzie miaªa siln¡ kon-

kurencj¦ ze strony innych u»ytkowników teleskopu. Niemniej mo»liwo±ci
obserwacyjne sieci ALMA s¡ szerokie, a udziaª zyków Sªo«ca  bardzo
po»¡dany.
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Wi¦cej informacji na temat samego projektu ALMA oraz obserwacji
Sªo«ca mo»na znale¹¢ w pracy Karlický

et al.

(2011).
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Wszech±wiat LOFAR-a. Pierwsze
obserwacje
Robert T. Drzazga, Krzysztof T. Chy»y, Wojciech Jurusik

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiello«skiego

Wst¦p
LOFAR (Low Frequency Array) jest interferometrem radiowym nowej
generacji, którego stacje rozmieszczone b¦d¡ w Holandii oraz kilku pa«stwach europejskich. Instrument ten otwiera nowe okno na Wszech±wiat,
pracuj¡c w sªabo jak do tej pory poznanym przedziale cz¦stotliwo±ci
radiowych pomi¦dzy 10 a 240 MHz.

Na tak niskich cz¦stotliwo±ciach

najwi¦kszym wyzwaniem dla astronomów jest poprawna kalibracja sygnaªu zakªócanego wpªywem jonosfery. Dlatego te», oprócz zbudowania
samego teleskopu, potrzebne jest jeszcze jego przetestowanie.
Badania naukowe z wykorzystaniem LOFARa zorganizowane s¡
wokóª tzw.

projektów kluczowych;

gª¦bokie przegl¡dy pozagalaktyczne,

s¡ to:

kosmiczny magnetyzm,

zjawiska przej±ciowe i pulsary,

ultra wysoko energetyczne cz¡stki, epoka rejonizacji oraz zyka Sªo«ca
i pogoda kosmiczna. Polscy astronomowie aktywnie uczestnicz¡ w trzech
pierwszych kluczowych projektach.
Chocia» LOFAR jest jeszcze w fazie budowy i testów, dostarcza on
ju» pierwsze dane obserwacyjne i wyniki naukowe. Poni»ej prezentujemy
cz¦±¢ z nich.

Pierwsze obserwacje
Jedn¡ z najpr¦»niej dziaªaj¡cych grup LOFAR-a jest grupa pulsarowa,
która jako pierwsza opublikowaªa ju» wyniki testowych obserwacji pulsarów (Stappers

et al.,

2011). Interesuj¡ce jest to, »e nawet pojedyncze

stacje tego teleskopu, takie, jakie planowane s¡ do wybudowania w
Polsce, mog¡ sªu»y¢ do bada« (najja±niejszych) obiektów tego typu.
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Rys. 1. Kontury emisji radiowej na cz¦stotliwo±ci 157 MHz, pochodz¡cej od galaktyki
NGC 4631, naªo»one na obraz optyczny w ltrze niebieskim (z przegl¡du DSS)
ródªo: Mulcahy

et al.

(2011).

Jednak LOFAR nie sªu»y tylko do obserwacji pulsarów.
pomoc¡ mo»liwe jest np.

Z jego

otrzymywanie map radiowych pobliskich

galaktyk. Dla jednej z nich, NGC 4631, otrzymali±my tak¡ niskocz¦stotliwo±ciow¡ map¦ na 157 MHz (rys. 1). Wida¢ na niej wyra¹n¡ emisj¦
radiow¡ pochodz¡c¡ z halo galaktyki oraz znacznie silniejsz¡ skªadow¡
od dysku.

Taki rozkªad emisji dobrze koresponduje z poprzednimi

obserwacjami tej galaktyki na wy»szych cz¦stotliwo±ciach, np. 1,4 GHz
(Hummel & Dettmar, 1990).

Warto tu podkre±li¢, »e do otrzyma-

nia mapy z LOFAR-a wykorzystane zostaªo tylko jedno spo±ród 244
dost¦pnych podpasm (cz¦±ci skªadowych caªkowitego pasma), za± czas
integracji wynosiª 6 godzin. Jest to wi¦c jedynie maªa próbka mo»liwo±ci,
jakie oferuje ten interferometr.

Dodatkowo porównanie strumienia tej

galaktyki, zmierzonego na 157 MHz, z innymi cz¦stotliwo±ciami pozwala
stwierdzi¢, »e skala strumienia w tych testowych obserwacjach zostaªa
poprawnie skalibrowana  co jest niemaªym wyzwaniem w tym zakresie
widma.
Poniewa» galaktyki normalne (spiralne) zazwyczaj charakteryzuj¡ si¦
do±¢ maªymi radiowymi jasno±ciami powierzchniowymi, dlatego te» nie
s¡ one najªatwiejszymi obiektami do obserwacji interferometrycznych.
We wczesnym etapie funkcjonowania interferometru LOFAR zaobser-
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Rys. 2. Mapa obrazuj¡ca morfologi¦ radio¹ródªa 3C61.1, otrzymana na cz¦stotliwo±ci
173 MHz. Dla porównania obok umieszczono mapy z przegl¡dów VLSS (VLA, USA)
na 74 MHz oraz WENSS (WSRT, Holandia) na 330 MHz. Dodatkowo umieszczono
te» map¦ otrzyman¡ na cz¦stotliwo±ci 1,5 GHz (Leahy & Perley, 1991)
ródªo: Reinout van Weeren (University of Leiden)/ASTRON.

wowano 3C61.1, radiogalaktyk¦ zdominowan¡ przez silne komponenty
punktowe.

Taka struktura umo»liwiªa ªatw¡ self-kalibracj¦ danych,

mimo »e pochodziªy one jedynie z kilku stacji LOFAR-a.

Porównanie

otrzymanych rezultatów z mapami otrzymanymi z przegl¡du na 74 MHz
wykonanego interferometrem VLA oraz przegl¡du WENSS na 330 MHz
wykonanego interferometrem WSRT pozwala zauwa»y¢, jak znacz¡co
lepsze wyniki na niskich cz¦stotliwo±ciach daje LOFAR (zarówno pod
wzgl¦dem czuªo±ci, jak i k¡towej zdolno±ci rozdzielczej).
Szczególnie trudny przypadek pod wzgl¦dem skomplikowania metod
kalibracji stanowi¡ obserwacje z wykorzystaniem baz mi¦dzynarodowych
LOFAR-a.

Jednym z radio¹ródeª zaobserwowanych z wykorzystaniem,

oprócz stacji holenderskich, tak»e stacji niemieckich byªo ¹ródªo 3C196.
Odlegªo±¢ pomi¦dzy poszczególnymi stacjami dochodziªa tutaj do 600
km.

Zdolno±¢ rozdzielcza, jak¡ uzyskano w tych obserwacjach, to 1 i

jest to najwi¦ksza zdolno±¢ rozdzielcza, jak¡ kiedykolwiek otrzymano na
tak niskich cz¦stotliwo±ciach.

Dla porównania na rys.

3 umieszczono

w tle obraz z LOFAR-a w zakresie cz¦stotliwo±ci 3080 MHz, natomiast
w konturach zaprezentowano map¦ uzyskan¡ za pomoc¡ interferometru
MERLIN na znacznie wy»szej cz¦stotliwo±ci 408 MHz (Lonsdale & Morison, 1980). Jak wida¢, obie mapy bardzo dobrze ze sob¡ koresponduj¡,
co ±wiadczy o dobrej jako±ci otrzymanych map LOFAR-a.
LOFAR jest instrumentem, który oprócz emisji caªkowitej potra
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Porównanie map otrzymanych z wykorzystaniem LOFAR-a (w tle) oraz

interferometru MERLIN (Lonsdale & Morison, 1980)
ródªo: Wucknitz (2010).

równie» obserwowa¢ emisje spolaryzowan¡.

Jednym z pierwszych ¹ró-

deª, dla którego zdetektowano tak¡ emisj¦, byª pulsar milisekundowy
J0218+4232.

Wyznaczone dla niego, metod¡ tzw.

Syntezy Miary

Rotacji (Brentjens & de Bruyn, 2005), maksimum sygnaªu znajduje si¦

2 (Heald

na gª¦boko±ci Faradaya równej okoªo 61 rad/m

et al.,

zgodnej z warto±ci¡ uzyskan¡ z interferometru WSRT (Navarro
1995).

2011),

et al.,

Nale»y doda¢, »e metody kalibracji danych polarymetrycznych

LOFAR-a dla ¹ródeª rozci¡gªych wymagaj¡ jeszcze dopracowania.

Podsumowanie
LOFAR ju» w obecnej fazie testów obserwacyjnych potra dostarcza¢
wysokiej jako±ci mapy radiowe ró»norodnych obiektów (od pulsarów
po gromady galaktyk), o zdolno±ciach rozdzielczych wynosz¡cych od
okoªo póª minuty do 1"(z wykorzystaniem stacji mi¦dzynarodowych).
Obecnie trwaj¡ prace nad peªn¡ automatyzacj¡ procesu redukowania
otrzymywanych danych obserwacyjnych.
nowe,

Równocze±nie rozwijane s¡

zaawansowane techniki kalibracji danych na skrajnie niskich

cz¦stotliwo±ciach radiowych.
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Rys. 4.

Mapy sygnaªu spolaryzowanego dla ró»nych warto±ci gª¦boko±ci Faradaya.
2
Dla górnego (lewego) obrazu gª¦boko±¢ ta wynosi -100 rad/m , dla górnego prawego
2
2
0 rad/m , natomiast dla dolnego lewego +61 rad/m . Kontury reprezentuj¡ emisj¦
caªkowit¡. W dolnej (prawej) cz¦±ci rysunku pokazana jest funkcja dyspersji Faraday
owskiej pokazuj¡ca maksimum emisji spolaryzowanej pochodz¡cej od pulsara, na
2
gª¦boko±ci (Faradaya) równej +61 rad/m
ródªo: Heald

et al.

(2011).
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Budowa Globalnego Teleskopu
Astrozycznego
Krzysztof Kami«ski

Obserwatorium Astronomiczne UAM Pozna«
Sªowa kluczowe: teleskop, spektroskopia, astronomia instrumentalna, astrozyka, astrosejsmologia
Wst¦p
Globalny Teleskop Astrozyczny (ang. Global Astrophysical Telescope
System, GATS) jest projektem budowy pary teleskopów dedykowanych
spektroskopii wysokiej rozdzielczo±ci, realizowanym w Obserwatorium
Astronomicznym UAM w Poznaniu od roku 2010. Pierwszym elementem
systemu jest uruchomiony w 2007 roku w stacji obserwacyjnej w Borowcu
Pozna«ski Teleskop Spektroskopowy (PST1).

Drugim b¦dzie aktual-

nie uruchamiany, w ramach inwestycji aparaturowej przyznanej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy»szego w roku 2010 oraz grantu
badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2011,
Pozna«ski Teleskop Spektroskopowy 2 (PST2).
W ramach projektu GATS nowy teleskop zostanie na prób¦ uruchomiony w Polsce,

nast¦pnie okoªo roku 2013 przetransportowany

w miejsce o lepszym astro-klimacie, na poªudniu Stanów Zjednoczonych.
Umiejscowienie obydwu teleskopów w odlegªo±ci ok.

120◦

dªugo±ci

geogracznej od siebie pozwoli znacznie zredukowa¢ wynikaj¡ce z cyklu
dnia i nocy przerwy w obserwacjach.
mógª

wykonywa¢

unikalne

pomiary

Dzi¦ki temu GATS b¦dzie

o ci¡gªo±ci

si¦gaj¡cej

21 h

na

dob¦, porównywalnej jedynie z obserwacjami satelitarnymi. System ten
b¦dzie jedn¡ z dwóch (patrz projekt SONG) jednolitych sieci teleskopów
spektroskopowych na ±wiecie, zdolnych dostarczy¢ precyzyjnych, ci¡gªych pomiarów pr¦dko±ci radialnych, m.in. we wspólnych kampaniach
obserwacyjnych z aktualnie budowanymi polskimi satelitami BRITE.
Dzi¦ki precyzyjnym i ci¡gªym pomiarom pr¦dko±ci radialnych mo»liwe
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b¦dzie równie» wykrywanie wszelkich odst¦pstw od modelu pulsacji,
w tym spowodowanych obecno±ci¡ planet pozasªonecznych.

Podstawowe zaªo»enia i cele projektu
W ramach projektu GATS znacznie rozszerzone zostan¡ mo»liwo±ci
obserwacyjne pozna«skiej spektroskopii,

opartej dotychczas o poje-

dynczy instrument o ±rednicy 0,5 m.

Skonstruowany zostaª drugi

teleskop o wi¦kszej ±rednicy (0,7 m), wyposa»ony w szybszy auto-guider
zapewniaj¡cy mniejsze straty ±wiatªa. Teleskop ten umieszczony b¦dzie
docelowo w lepszym astro-klimacie, za± obserwacje odbywa¢ si¦ b¦d¡
w trybie robotycznym.

Dzi¦ki temu spodziewany jest nawet 5-krotny

wzrost ilo±ci efektywnych godzin obserwacyjnych, dostepnych na obydwu
teleskopach ª¡cznie.
Cele naukowe,

które maj¡ by¢ realizowane za pomoc¡ systemu

GATS, pozostaj¡ zbli»one do celów realizowanych za pomoc¡ PST1:
astrosejsmologia gwiazd pulsuj¡cych oraz badania ukªadów podwójnych
i wielokrotnych. Uruchomienie obserwacji w dwóch odlegªych punktach
na Ziemi umo»liwi znaczne zwi¦kszenie ilo±ci i jako±ci danych obserwacyjnych. Znaczna redukcja aliasów dobowych pozwoli na lepsz¡ charakterystyk¦ modów pulsacji gwiazd, za± wi¦ksza elastyczno±¢ w wyborze
obserwowanych faz pozwoli efektywniej wykorzystywa¢ czas obserwacji.
GATS b¦dzie idealnym narz¦dziem do wspóªpracy z aktualnie budowanymi pierwszymi polskimi satelitami astronomicznymi BRITE. W
ramach projektu BRITE b¦dzie wykonywana ci¡gªa i precyzyjna fotometria jasnych gwiazd w celu wykrycia i analizy ich zmian pulsacyjnych.
GATS b¦dzie unikalnym narz¦dziem, zdolnym wykona¢ niezb¦dne do
peªnej analizy astrosejsmologicznej równoczesne obserwacje spektroskopowe, pokrywaj¡ce znaczn¡ cz¦±¢ czasu obserwacji satelitarnych.
W ramach projektu GATS nie tylko zbudowany zostaª nowy spektrograf,

ale i unowocze±niony zostanie sprz¦t monitoruj¡cy zmiany

temperatury i ci±nienia atmosferycznego wewn¡trz spektrografu przy
pierwszym teleskopie.

Dzi¦ki temu zwi¦kszona zostanie stabilno±¢ ter-

miczna obydwu spektrografów echelle oraz wprowadzona b¦dzie procedura korygowania skutków zmian ci±nienia atmosferycznego. Te zmiany
wraz z opcj¡ u»ycia komórki jodowej pozwol¡ uzyskiwa¢ rutynowo bardzo
wysok¡ precyzj¦ pomiarów pr¦dko±ci radialnych (σ <40 m/s).

Dzi¦ki

temu mo»liwe b¦dzie wykrycie nawet niewielkich zmian w pulsacjach,
w tym równie» powstaj¡cych w wyniku ruchu orbitalnego pulsatora
wokóª ±rodka masy z planet¡ pozasªoneczn¡.
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Pierwszy teleskop systemu GATS
Projekt GATS stanowi rozwini¦cie rozpocz¦tego w roku 2001 programu
budowy Pozna«skiego Teleskopu Spektroskopowego (PST1).

Urucho-

miony w 2007 roku w Borowcu pod Poznaniem PST1 okazaª si¦ doskonaªym narz¦dziem badawczym, pozwalaj¡cym rutynowo wykonywa¢
pomiary pr¦dko±ci radialnych gwiazd z krótkookresow¡ precyzj¡ rz¦du
40 m/s i dªugookresow¡ rz¦du 130 m/s.

Umo»liwiª m.in.

pierwsz¡

w Polsce spektroskopow¡ rejestracj¦ planety pozasªonecznej, kr¡»¡cej
wokóª gwiazdy

τ

Boo, oraz najdokªadniejsze na ±wiecie pomiary zmian

pr¦dko±ci radialnych gwiazdy V440 Per, w której, dzi¦ki nowym obserwacjom z PST1, ostatecznie potwierdzono istnienie drugiej harmoniki
o amplitudzie 130 m/s (Baranowski

et al., 2009).

Pomiary zmian pr¦dko-

±ci radialnych ukªadu za¢mieniowego FM Leo, w poª¡czeniu z fotometri¡,
pozwoliªy zmierzy¢ masy (oraz inne parametry) obydwu skªadników tego
ukªadu z niepewno±ci¡ rz¦du zaledwie

±0,5%

(Ratajczak

et al.,

2010).

Drugi teleskop systemu GATS
Drugi teleskop systemu GATS budowany jest w oparciu o do±wiadczenia
zdobyte podczas budowy pierwszego teleskopu, jednak ze wzgl¦du na
unikalno±¢ pierwszej konstrukcji i zmodykowane zaªo»enia oparty jest
o inne komponenty.

Podstawowym elementem jest teleskop systemu

soczewkowo-zwierciadlanego (corrected Dall-Kirkham) o ±rednicy 0,7 m
rmy Planewavem, model CDK700.

Teleskop ten jest zintegrowany

z monta»em azymutalnym, widªowym, wyposa»onym w nap¦dy typu
direct-drive.

Obrotowe trzecie zwierciadªo zapewnia dost¦p do dwóch

ognisk Nasmytha.

Teleskop jest wyposa»ony w urz¡dzenia niweluj¡ce

rotacj¦ pola w obydwu ogniskach oraz akcesoria umo»liwiaj¡ce jego
sterowanie za pomoc¡ komputera typu PC.
Gªównym urz¡dzeniem badawczym teleskopu PST2 jest zbudowany
w marcu 2011 spektrograf typu echelle o rozdzielczo±ci R=40000 i zakresie widmowym 350950 nm, b¦d¡cy rozwini¦ciem konstrukcji u»ytej
podczas budowy PST1, zbudowany przez dr. Faiga Musaeva z SAO w
Rosji oraz in». Romana Baranowskiego z Obserwatorium w Poznaniu.
Ekspozymetr nowego spektrografu zostaª udoskonalony i pozwala na
pomiar ilo±ci ±wiatªa wprowadzanego przez ±wiatªowód w trakcie ekspozycji widma. Stabilizacja temperatury na poziomie

±0,01

C osi¡gni¦ta

zostanie dzi¦ki dedykowanemu, izolowanemu termicznie pojemnikowi,
wyposa»onemu w dwustopniowy system termostatyczny.
Jako detektor w spektrograe zastosowana b¦dzie kamera CCD rmy
Andor model iKon-L. Dzi¦ki wydajnemu chªodzeniu (w testach 115 C
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Fot.

1.

Nowy teleskop 0,7 m rmy Planewave model CDK700 zainstalowany w

miejscu testowym w Poznaniu
ródªo: opracowanie wªasne.

poni»ej temperatury otoczenia) pr¡d ciemny jest w niej caªkowicie zaniedbywalny. Matryca CCD typu back-illuminated zapewnia efektywno±¢
kwantow¡ przekraczaj¡c¡ 90%.
Do drugiego ogniska Nasmytha telekopu PST2 podª¡czona b¦dzie
kamera EMCCD rmy Andor model iXon3. Zastosowane w tej kamerze
rozwi¡zania techniczne pozwoliªy zmiejszy¢ do zaniedbywalnego poziomu
zarówno pr¡d ciemny, jak i szum odczytu.

Dodatkowo, dzi¦ki techno-

logii frame transfer, pozwala ona wykonywa¢ peªne zdj¦cia z czasem
na±wietlania 0,1 s praktycznie bez martwych okresów na sczytywanie
danych. Dzi¦ki temu mo»liwe b¦d¡ obserwacje szybko poruszaj¡cych si¦
obiektów, takich jak NEA, oraz szybka fotometria, np. zakrycia gwiazd
przez obiekty z Pasa Kuipera.

Fotometria za pomoc¡ PST2 pozwoli
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Fot. 2. Nowy spektrograf typu Echelle (R=40000) przed umieszczeniem w pojemniku
termostatycznym
ródªo: opracowanie wªasne.

lepiej wykorzysta¢ okresy, w których ze wzgl¦du na pogod¦ w Polsce nie
b¦d¡ mo»liwe wspólne obserwacje spektroskopowe z teleskopem PST1,
oraz stanowi alternatyw¦ w przypadku awarii spektrografu.
W celu uruchomienia PST2 w miejscu testowym w Poznaniu wybudowana zostaªa robotyczna kopuªa astronomiczna rmy ScopeDome
o ±rednicy 5,5 m, do której doprowadzone zostaªo zasilanie, komputerowa
sie¢ ±wiatªowodowa oraz uruchomiony monitoring wideo.
Teleskop zostaª zmontowany w Poznaniu w czerwcu 2011 roku. Ju»
pierwsze testy wykazaªy, »e bª¦dy celowania na caªym niebie osi¡gaj¡ (po

00 RMS, co jest warto±ci¡ poni»ej specykacji

wymodelowaniu) zaledwie 4
producenta.

Zmierzone podczas obserwacji testowych bª¦dy ±ledzenia

00 na minut¦

przekraczaªy warto±ci podane w specykacji, przekraczaj¡c 4

czasu. Z tego wzgl¦du w listopadzie 2011 przeprowadzona zostaªa przez
producenta gwarancyjna akcja serwisowa, maj¡ca na celu likwidacj¦
drobnych nierówno±ci, powstaªych podczas transportu teleskopu w torze
ªo»yska azymutu, której efekty b¦d¡ niebawem sprawdzane.

Miejsce docelowe
W

grudniu

2010

roku

dokonano

wizytacji

w

trzech

potencjalnych

miejscach w USA, w których mo»e docelowo stan¡¢ PST2.

Najko-
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rzystniejsz¡ spo±ród tych lokalizacji obecnie wydaje si¦ Sacramento
Mountains Astronomy Park (SMAP). Pozostaªe rozwa»ane miejsca to
Winer Observatory w Arizonie oraz Magdalena Ridge Observatory
w Nowym Meksyku.

SMAP znajduje si¦ na wysoko±ci 2200 m n.p.m.

Liczba pogodnych nocy w ci¡gu roku wynosi tam ok. 200 (niepogodne s¡

00

gªównie miesi¡ce letnie). Typowy seeing wynosi 12 , a koszty rocznego
wynajmu oszacowano na 8000 $.
Z aktualnym stanem projektu GATS mo»na zapozna¢ si¦ na stronie:
www.astro.amu.edu.pl/GATS.
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Zaskakuj¡ce wªasno±ci molekuªy CN
Jacek Kreªowski

Centrum Astronomii UMK
Sªowa kluczowe: materia mi¦dzygwiazdowa: molekuªy
Wstep
Struktury widmowe molekuªy CN (cyjanu) zaobserwoano po raz pierwszy
w 1938 roku (Beals & Blanchet, 1938); pojawiªy si¦ pocz¡tkowo jako
linie niezidentykowane. Pochodzenie ich wyja±niª McKellar (McKellar,
1940).

Zwróciª on uwag¦ na fakt wyst¦powania linii z pierwszego

wzbudzonego rotacyjnie poziomu (J=1), co powi¡zaª z temperatur¡
przestrzeni mi¦dzygwiazdowej. Obecno±¢ wzbudzonych molekuª wydawaªa si¦ dziwna a» do pami¦tnego odkrycia Penziasa i Wilsona (Penzias
& Wilson, 1965). Fakt, i» pierwszy poziom rotacyjny CN ma populacj¦
równ¡ ok. 40% poziomu najni»szego, jest prost¡ konsekwencj¡ obecno±ci
w przestrzeni licznych fotonów promieniowania reliktowego.

W tej

sytuacji temperatura rotacyjna CN powinna by¢ równa 2,725 K, czyli
tyle, ile wynosi temperatura promieniowania tªa.
Literatura przedmiotu zna szereg prób dokonania pomiaru temperatury promieniowania tªa przez obserwacje widocznego na rys. 1 pasma
CN. Okazaªo si¦ to nieªatwe. Obszerna kompilacja danych literaturowych
i pomiarów wªasnych, dokonana przez moj¡ doktorantk¦, Kasi¦ Sªyk
(Sªyk

et al.,

2008), wskazaªa na systematyczn¡ nadwy»k¦ temperatury

rotacyjnej molekuªy CN ponad 2,725 K. Wynik bazowaª wszak»e na
pomiarach wykazuj¡cych spory rozrzut. Sytuacja zmieniªa si¦ radykalnie
w ostatnich latach. Pojawiªy si¦ nowe widma ze spektrografu UVES zasilanego zwierciadªem Kueyen teleskopu VLT. U±rednienie kilkudziesi¦ciu
ekspozycji pozwoliªo uzyska¢ niespotykany wcze±niej stosunek sygnaªu
do szumu.

Takie widma otwieraj¡ nowe okno obserwacyjne, daj¡c

dost¦p do nieosi¡galnych dotychczas, sªabych struktur widmowych lub
bezprecedensowo precyzyjnych pomiarów linii silniejszych.
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Rys. 1. Schemat poziomów energetycznych molekuªy CN. Znakomicie wyeksponowane
widmo HD 154368 (ze spektrografu UVES na VLT) wskazuje na znacz¡ce obsadzenie
dwóch poziomów rotacyjnie wzbudzonych i rejestrowalne  trzeciego
ródªo: opracowanie wªasne.

Wspomniane widma zawieraj¡ tak»e widoczne na rys.

1 pasmo

CN. Wyj¡tkowa ich jako±¢ pozwala na pomiary nieporównanie bardziej
precyzyjne od tych, którymi dysponowaªa niedawno jeszcze Kasia Sªyk.
Pomiary owe zebrane s¡ na wykresie 1, gdzie wykre±lone s¡ szeroko±ci
równowa»ne przej±¢ R(0) i R(1) widocznych na rys.

1.

Otrzymane

z nich g¦sto±ci kolumnowe odpowiadaj¡ obsadzeniu dwóch najni»szych
poziomów rotacyjnych. Z nich, przechodz¡c przez równanie Boltzmanna,
mo»na otrzyma¢ temperatur¦ rotacyjn¡ CN.
Uzyskanie g¦sto±ci kolumnowych z linii wysyconych nastr¦cza wiele
trudno±ci.

Wykres

1

wskazuje

jednak

na

przedstawionych linii przy braku wysyce«.

idealn¡

wr¦cz

korelacj¦

Nachylenie dopasowanej

prostej powinno odpowiada¢ stosunkowi obsadze« poziomów J=0 i J=1,
a ten  temperaturze rotacyjnej. Ale linia, widoczna na wykresie 1, nie
jest lini¡ dopasowania! To bardzo dziwna linia. Jak pokazuje wykres 2,
jest to po prostu linia prosta o nachyleniu równym

π!

Odpowiada ona najwyra¹niej stosunkowi szeroko±ci równowa»nych
niewysyconych linii R(0) i R(1), które prowadz¡ do g¦sto±ci kolumnowych przez relacj¦:

N = 1,12957 × 1020 Wλ /(λ2 f )
gdzie Wλ i
oscylatora.

λ

wyra»ono w Å, g¦sto±¢ kolumnow¡ w cm

(1)

−2 , a

f

to moc
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Wykres 1. Przy maªych nat¦»eniach linie R(0) i R(1) koreluj¡ znakomicie. Odstaj¡
tylko wskazane obiekty z otoczkami okoªogwiazdowymi.

Przy du»ych nat¦»eniach

sªabsza linia R(1) goni silniejsz¡ R(0)  typowy efekt wysycenia.

Symbol AE

oznacza HD 34078
ródªo: opracowanie wªasne.

Je±li zastosowa¢ do stosunku nat¦»e« R(0) i R(1) ostatnio publikowane moce oscylatorów, tj.

odpowiednio:

0,0342 i 0,0228 (Roth

& Meyer, 1995), to uzyskana temperatura rotacyjna wyniesie 2,966
K, a wi¦c znacznie wi¦cej ni» 2,725 K, której odpowiada wy»sza
linia na wykresie 2.

Znakomita korelacja nie pozostawia w¡tpliwo±ci:

temperatura rotacyjna CN NIGDY nie jest ni»sza od 2,966 K. Co to
mo»e oznacza¢?
Mo»liwo±ci s¡ w zasadzie dwie:

albo w przestrzeni dziaªa dodat-

kowy mechanizm wzbudzenia,

albo moce oscylatorów nie s¡ znane

z wystarczaj¡c¡ dokªadno±ci¡.

No, chyba »e wyst¦puje jeszcze jakie±

zjawisko do tej pory niepoznane. Dodatkowy mechanizm wydaje si¦ maªo
prawdopodobny. Zderzenia z elektronami mog¡ odpowiada¢ za nadwy»ki
temperatury w otoczkach okoªogwiazdowych; trudniej wyobrazi¢ sobie
wszechobecne

elektrony

o

±ci±le

takich

samych

energiach.

Gdyby

molekuªa CN byªa wzbudzana fotonami, to dlaczego nie wykryªy ich
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Wykres 2. Przez punkty, odpowiadaj¡ce niewysyconym liniom R(0) i R(1), przebiega
linia prosta o nachyleniu równym

π.

Powy»ej  linia wyliczona z najnowszych warto±ci

mocy oscylatorów dla obu przej±¢ (Roth & Meyer, 1995)
ródªo: opracowanie wªasne.

satelity dedykowane obserwacjom promieniowania tªa?

Wygl¡da wi¦c

na to, »e najprawdopodobniej rewizji wymagaj¡ moce oscylatorów. Je±li
jest to prawd¡, to prawdziwa jest taka oto astrozyczna denicja liczby

π:
Liczba

π to stosunek szeroko±ci równowa»nych niewysyconych przej±¢

R(0) i R(1) molekuªy CN w ±rodowisku o temperaturze równej temperaturze promieniowania tªa.
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Chronometra» tranzytów egzoplanet
Gracjan Maciejewski

Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikoªaja Kopernika
Sªowa kluczowe: tranzytuj¡ce egzoplanety
Wst¦p
Tranzytuj¡ce egzoplanety odgrywaj¡ niezwykle istotn¡ rol¦ w astronomii
egzoplanetarnej.

Dzi¦ki obserwacjom fotometrycznym oraz precyzyj-

nym pomiarom pr¦dko±ci radialnych gwiazd centralnych mo»liwe jest
wyznaczenie peªnego zestawu parametrów zycznych cechuj¡cych te
odlegªe ±wiaty.
promie«.

W±ród nich najwa»niejszymi s¡ rzeczywista masa i

Kombinacja tych parametrów pozwala wyznaczy¢ ±redni¡

g¦sto±¢ planety, co z kolei jest istotne przy modelowaniu jej struktury
wewn¦trznej.

Sygnaª chronometra»owy
W ukªadzie planetarnym, w którym znajduje si¦ tylko tranzytuj¡ca
planeta, jej kolejne tranzyty nast¦puj¡ po sobie w równych odst¦pach
czasu.
np.

Natomiast je»eli w ukªadzie znajduje si¦ dodatkowe ciaªo,
planeta,

wówczas wskutek jego oddziaªywania grawitacyjnego

z tranzytuj¡c¡ planet¡ ruch tej ostatniej zostaje zaburzony. Perturbacje
te powoduj¡ odchyªki od modelu keplerowskiego w obserwowanych
momentach tranzytów.

Na diagramie OC przedstawiaj¡cym ró»nic¦

mi¦dzy obserwacjami a przewidywaniami modelowymi pojawiaj¡ si¦
modulowane okresowo odchyªki chronometra»owe (tzw. sygnaª chronometra»owy). Dzi¦ki pomiarom tych odchyªek mo»na stosunkowo ªatwo
odkry¢ dodatkowe planety o masach porównywalnych do Ziemi czy
Marsa, gdy zastosowanie innych metod detekcji (np. precyzyjny pomiar
pr¦dko±ci radialnej gwiazdy centralnej) nie jest mo»liwe ze wzgl¦du na
ograniczenia astrozyczne lub instrumentalne.
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Eksperymenty numeryczne wskazuj¡, »e planeta o masie Ziemi (tzw.
perturber), oddziaªuj¡c na tranzytuj¡c¡ planet¦ o masie Jowisza, mo»e
generowa¢ odchyªki w chronometra»u tego ostatniego na poziomie 1
minuty, gdy planety pozostaj¡ w rezonansie orbitalnym.

Tego typu

efekty s¡ ªatwe do wykrycia teleskopami o ±rednicy zwierciadªa rz¦du
0,5 m, a bardziej dokªadne pomiary uzyskane teleskopami 1-metrowymi
i wi¦kszymi umo»liwiaj¡ bardziej precyzyjne wyznaczenie wªasno±ci
zycznych dodatkowej planety.

Ponadto prace teoretyczne wskazuj¡,

»e chronometra» tranzytuj¡cych planet pozwala odkry¢ ich naturalne
satelity, a nawet planety troja«skie.
Obserwowany sygnaª chronometra»owy zale»y od nieznanych parametrów perturbera:

jego masy, póªosi wielkiej orbity, jej mimo±rodu

oraz orientacji orbity w przestrzeni.

Poszukiwanie rozwi¡za« w tej

wielowymiarowej przestrzeni nie jest zadaniem ªatwym i wymaga znacznych mocy obliczeniowych.

Co wi¦cej, poznanie parametrów orbity,

po której porusza si¦ perturber, nie jest trywialne tak»e z uwagi na
nieuniknion¡ degeneracj¦ rozwi¡za«.

Z tego wzgl¦du przy analizie

chronometra»u tranzytów nale»y posiªkowa¢ si¦ dodatkowymi danymi
(np. pr¦dko±ciami radialnymi centralnej gwiazdy) lub, je±li inne metody
zawodz¡, prowadzi¢ dªugotrwaªe (nawet kilkudziesi¦cioletnie) i systematyczne obserwacje fotometryczne ukªadu.

Fotometria submilimagnitudowa
Do rzetelnego wyznaczenia momentu ±rodka tranzytu niezb¦dne jest
zaobserwowanie kompletnego zjawiska i monitorowanie jasno±ci gwiazdy
tak»e przed pocz¡tkiem i po zako«czeniu tranzytu.

Obserwacje w

tzw. fazie poza tranzytem pozwalaj¡ wyznaczy¢, a nast¦pnie usun¡¢
trendy w fotometrii, spowodowane ró»nicow¡ ekstynkcj¡ atmosferyczn¡,
efektami sprz¦towymi lub rzadziej zmienno±ci¡ fotometryczn¡ gwiazdy
centralnej. Obserwacje wykonuje si¦ w ltrze, w którym dany instrument
(teleskop i detektor CCD) cechuje si¦ najwi¦ksz¡ czuªo±ci¡, zwykle
w V, R lub I. Korzystanie z zakresów dªugofalowych jest szczególnie
po»¡dane z uwagi na zminimalizowanie efektów zwi¡zanych z ekstynkcj¡
atmosferyczn¡ i pociemnieniem brzegowym dysku gwiazdy centralnej.
Zebrane dotychczas do±wiadczenie pokazuje, »e w zale»no±ci od wielko±ci instrumentu mo»na uzyska¢ precyzj¦ pomiarów fotometrycznych
na poziomie od 1,5 mmag (milimagnitudo) dla teleskopu o ±rednicy
zwierciadªa 0,5 m do 0,6 mmag dla 2,2-metrowego instrumentu. W tym
ostatnim przypadku precyzja fotometryczna przekªada si¦ na dokªadno±¢
wyznaczenia momentu ±rodka tranzytu na poziomie kilkunastu sekund.
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Diagram OC dla momentów ±rodka tranzytów planety WASP-12 b.

Puste punkty to dane literaturowe, natomiast peªne punkty to wyniki najnowszych
obserwacji zebranych w sezonie obserwacyjnym 2010/2011. Lini¡ ci¡gª¡ zaznaczono
efemeryd¦ liniow¡ z pracy Maciejewski et al. (2011a), linia przerywana odzwierciedla
efemeryd¦ z niezerowym wyrazem kwadratowym, lepiej pasuj¡c¡ do obserwacji
ródªo: opracowanie wªasne.

Przykªadowe wyniki
Egzoplaneta WASP-12 b jest jedn¡ z najgor¦tszych odkrytych do tej
pory planet.

Jej okres orbitalny wynosi nieco ponad 26 godzin, masa

zostaªa oceniona na 1,4 masy Jowisza, a promie« na 1,8 promienia
Jowisza.

Analiza geometrii ukªadu oraz obserwacje fotometryczne

i spektroskopowe wskazuj¡, »e planeta mo»e traci¢ mas¦ w postaci
wiatru z górnych warstw atmosfery, opadaj¡cego nast¦pnie w kierunku
gwiazdy poprzez punkt libracyjny L1 ukªadu planeta-gwiazda.

Ta

niezwykle interesuj¡ca egzoplaneta jest celem precyzyjnych obserwacji
prowadzonych od 2010 roku.

Rozkªad punktów na diagramie O

C (wykres 1) wskazuje na wyra¹ne odej±cie od liniowej efemerydy
(Maciejewski

et al.,

2011a). Zjawisko to mo»e by¢ efektem zacie±niania

orbity wskutek utraty momentu p¦du przez oddziaªywania pªywowe z
macierzyst¡ gwiazd¡ i w rezultacie spadkiem planety na ciaªo centralne.
Zaobserwowana odchyªka mo»e by¢ tak»e fragmentem dªugookresowych
cyklicznych zmian, powodowanych przez perturbera.

Planowane s¡

dalsze obserwacje w celu werykacji postawionych hipotez.
Planeta WASP-10 b obiega gwiazd¦ centraln¡ w ci¡gu 3 dni i wyró»nia si¦ spo±ród typowych gor¡cych planet-olbrzymów znaczn¡ g¦sto±ci¡:
jej masa to 3 masy Jowisza, a promie« nieznacznie przekracza warto±¢
promienia Jowisza.

Analiza wysokiej jako±ci obserwacji tranzytów tej

planety pozwoliªa przeprowadzi¢ modelowanie parametrów zycznych
planety, w wyniku którego potwierdzono jej zaskakuj¡co maªe rozmiary.
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Opracowano model budowy wewn¦trznej planety, który wskazuje na
znaczn¡ zawarto±¢ metali w planecie o ª¡cznej masie 270450 mas Ziemi.
Co wi¦cej, odkryto wyra¹ne ±lady okultacji przez dysk planety ciemnych
plam wyst¦puj¡cych na powierzchni macierzystej gwiazdy (Maciejewski

et al., 2011b).

Planowane s¡ dalsze obserwacje, które umo»liwi¡ badanie

rozkªadu plam w ró»nych fazach cyklu aktywno±ci gwiazdy.

Praca nansowana ze ±rodków bud»etowych na nauk¦ w latach 2010
2011 przez grant Iuventus Plus IP2010 023070.
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Dark Matter in the Universe
Zdzisªaw E. Musielak

Physics Department
University of Texas at Arlington
Key words: Dark Matter, Quantum Dark Matter, Poincaré Invariant Dynamical Equations
Introduction
The idea of 'missing mass' or Dark Matter (DM) was rst introduced
to astronomy by Zwicky (1937), who estimated the mass-to-light ratio
for eight galaxies in the Coma Cluster and concluded that about
of mass was invisible (dark).

90%

The work of others seemed to conrm

the Zwicky result, specically, Kahn & Woltjer (1959) made a simple
estimate of the total mass of the Local Group of galaxies and found out
that it was 6 times more than the combined mass of the Milky Way
and the Andromada (M31) galaxy. In 1970, Vera Rubin and Kent Ford
measured a radial velocity curve for the Milky Way and established that
it was not Keplerian (Rubin & Ford, 1970).

Dynamical evidence for

massive galactic halos was presented by Einasto

et al.

(1974) and by

Mathews (1978) for the elliptic galaxy M87. Numerous measurements of
rotation curves of dierent galaxies were performed in the last half of the
20th Century (e.g., Persic
2003; Bertone

et al.,

et al.,

1996; Boriello & Salucci, 2001; Livio,

2005) with the main conclusion that the galactic

rotation curves can only be explained if the existence of DM distributed
in a spherical galactic halo around these galaxies is postulated (e.g.,
Freeman & McNamara, 2006; Navarro, 2011).
Additional strong evidence for the existence of DM was given by
NASA's WAMP (e.g., Bennett

et al.,

2003; Komatsu

et al.,

2011) and

by some gravitational lensing measurements (e.g., Ellis 2010). Using the
WMAP data, the total amount of DM in the Universe was established.
The actual value is

ΩM = 0.27 ± 0.04

and it includes both the visible

and invisible (dark) matter, with the former being only a very small
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fraction of the latter (e.g., Komatsu

et al.,

2011).

Astronomical data

seemed to also imply that more than 80% of DM is non-baryonic CDM
of unknown identity. Since the remaining is the so-called Dark Energy,

ΩΛ = 0.73 ± 0.04,

the astronomical observations clearly show that most

mass in the Universe is in the form of cold Dark Matter.
It is commonly assumed that DM galactic halos are spherical, despite
the fact that there is only weak observational evidence. For the Milky
Way, which is a large spiral galaxy, the DM halo has mass approximately

1012 Msun with its virial radius located between 200 and 325
Klypin et al., 2002). Large elliptical galaxies have both hot

kpc (e.g.,
gas halos

and DM halos, with the former being bound to the galaxies by the latter
(e.g., Mathews, 1978; Bertin & Stavelli, 1993; Baes & Dejonghe, 2001).
DM halos of dwarf galaxies, which are either spiral, elliptic or irregular,
are in general much denser than those observed around large galaxies
(e.g., Kravtsov, 2010; Loeb & Weiner, 2011). There are also ultrafaint
galaxies that are dominated by DM because typically they contain very
few stars, or in the extreme case no stars at all. A dozen of very dim
dwarf galaxies were recently discovered around the Milky Way (Willman

et al.,

2005; Martin

et al.,

2009; Belokurov

et al.,

2010).

Models of DM can be devided into three dierent groups: hot, warm
and cold DM. The main candidates for the hot DM are electron (νe ),
muon (νµ ) and tau (ντ ) neutrinos. However, based on the current limits
on their masses:

νe < 7

eV,

νµ < 0.2

eV and

ντ < 18

eV, there are

simply too few of them to solve the DM problem. Moreover, they are
too fast to be bound and they cannot explain the structure formation
in the Universe (e.g., White

et al.,

1983; Freeman & McNamara, 2006).

As long as the warm DM is concerned, the main candidates are sterile
(right-handed) neutrinos, which so far have not even been discovered.
The list of candidates for the cold DM is long (e.g., Sugita

et al.,

2008) and it includes weakly interacting massive particles (WIMPs) as
originally suggested by Peebles (1982), supersymmetric (SUSY) particles
like gravitino (Pagels & Primach, 1982) or neutralino (Barbier

et al.,

2005), axions (Wilczek, 1978; Rosenberg & van Bibber, 2000), the KleinKaluza particles emerging from theories with extra dimensions (e.g.,
Cheng

et al.,

2002), and extremely light bosonic particles (ELBPs).

Detailed description of dierent DM candidates can be found in many
reviews, such as Overduin & Wesson (2004), Freeman & McNamara
(2006), and Sugita

et al.

(2008).

The cold DM (CDM) model predicts cuspy DM halo proles and an
abundance of low mass halos. Since neither is actually observed, dierent
ideas have been put forward to resolve these discrepancies (e.g., Hu

al.,

et

2000; Navarro, 2011, and references therein). One possible solution
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is to postulate the existence of ELBPs, which are extraordinarily light
particles with masses of the order of
(Hu

et al.,

2000).

10−24

eV (Sin, 1994) or

10−22

eV

As originally suggested by Sin (1994), such small

masses require quantum mechanical treatment on galactic scales because
the Compton wavelength becomes comparable to, or larger than, 10
pc or more.

For this reason, the ELBPs are called 'fuzzy' cold Dark

Matter (FCDM) or quantum cold Dark Matter (QCDM). In a quantum
treatment, the wave functions are overlapping and, since the particles
are bosons, a gigantic Bose-Einstein condensate is formed on the scale of
the entire galaxy (e.g., Böhmer & Harko, 2007). Formation of large-scale
structures with the ELBPs was investigated by Woo & Chiueh (2009).
As of today, neither the origin of CDM nor its nature is known.
Hence, this becomes one of the most urgent and challenging problems
of modern science. Many scientists working in this area believe that its
solution will require new ideas that are likely to revolutionize physics,
astrophysics, and other natural sciences. A search for new fundamental
(SUSY and Higgs) particles by the LHC detectors at CERN is clearly
an eort in this direction.

Another approach would be a search for

new dynamical equations, which could potentially describe new particles
whose existence could explain the DM phenomenon, by using the most
fundamental principles of physics. The main objective of this paper is
to present our recently obtained results on quantum cold Dark Matter
(see Sec. 2) and on a search for new fundamental equations of physics
that may describe Dark Matter (see Sec. 3).

Quantum Dark Matter
In our treatment of quantum cold Dark Matter (QCDM), we consider
identical elementary bosons with spin zero and masses small enough
to guarantee their description by non-relativistic quantum theory. The
particles interact with each other only gravitationally and they are
represented by scalar wave functions that are solutions to a Schrödinger
equation

with

the

gravitational

potential

term.

The

equation is actually solved on a galactic scale (Sin, 1994; Hu

Schrödinger

et al., 2000).

The particles form a galactic halo, which is assumed to be spherical.
Any contribution of the galactic visible matter is neglected because it
is small when compared to the DM halo.

Our main objective here is

to estimate mass of these bosons by using the so-called Einasto density
prole (Einasto & Haud, 1998; Haud & Einasto, 1998; Merritt

et al.,

2006) that describes distribution of DM in the DM halo of the Milky
Way.
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The Einasto prole is given by
1/n −1]

ρ(r) = ρ1/2 e−dn [(r/r1/2 )
where

ρ1/2

is the density at

r1/2 ,

(1)

which is the median of the halo or the

dn is a unit-less parameter
n. The parameter n describes the
steepness of the curve. In the case of n = 1, this can be written in the
−x , where x = d (r/r
d1
simpler form: ρ(x) = ρ0 e
1
1/2 ) and ρ0 = ρ1/2 e
with d1 ≈ 2.67457.
The potential V (x) resulting from the above prole is
radius that encloses half the total mass, and
describing the distribution for each

VEin (x) =

e−x (x + 2) − 2
x

(2)

et al. (2012a) who
considered the following scalar wave function ψ(r, θ, φ) = R(r)Y (θ, φ)
and dened u(r) = r R(r). They used the dimensional parameter x to
To nd ground state solutions, we follow Spivey

write the time-independent and radial Schrödinger equation as



4
 r 2 2mE 
∂2u
8πG
1/2
2 r1/2
=
ρ0 m
u
V (x) −
∂x2
α
α
h̄2
h̄2
where

m

is mass of bosonic particles and

α = d1

(3)

is a scaling parameter;

all other parameters are the physical constants.
With the assumption that the Hartree approximation is valid for the
DM many body problem, they solved the Schrödinger equation with the

V (x)

given potential

expecting that the resulting probability densities

would look like the original Einasto density prole. Since the solution
does not match the prole in detail, they added the following constraint

R r1/2 ∗
ψ ψ dV
1
R0 ∞
=
∗
2
0 ψ ψ dV

(4)

and accepted only those solutions that satisfy Eq. (4).
The obtained solutions yield the following relationship:
constant, where

M

is the total halo mass and

For the Milky Way galaxy, Klypin

0.5 ×

1012 and

2×

1012

Msun .

et al.

r1/2

M r1/2 m2 =

is the median radius.

(2002) give

M

ranging from

According to numerical simulations, the

et al. (2012a)
estimated that the overall median spread should be around 50 − 200 kpc.
−25 eV (see
With these values, the resulting range of m is (0.9 − 3.6) × 10
radius of such halo can range from

200 to 325 kpc.

Spivey

g. 1), which is much lower than the masses originally used by both Sin
(1994) and Hu

et al.

(2000).

52

XXXV Zjazd PTA, Gda«sk 2011

Fig. 1. Theoretically predicted range of masses for extremely light bosonic particles
12
for the Einasto density prole. M is the halo mass in units of 10
Msun , R = r1/2 is
−25
the half-mass radius in units of 100 kpc, and m is the particle mass in units of 10
eV (after Spivey et al., 2012a)
Source: own work.

We showed that our approach of combining quantum mechanics on
galactic scales with observationally established astronomical constraints
allowed us to predict theoretically mass of the ELBP (Spivey
2012a).

et al.,

This is an important result as typically masses are not well-

constrained by theories that introduce them. The mass of ELBP is of
the order of

10−25

eV and it was obtained by using the parameters of

the Milky Way. However, as expected, application of the same method
to a dwarf galaxy leads to a dierent mass of ELBP. Apparently, the
problem can only be resolved by taking into consideration a scattering
process of the DM particles described by the Gross-Pitaevskii equation
(Böhmer & Harko, 2007; Spivey

et al.,

2012b).

Searching for new dynamical equations
The basic properties of space-time are determined by the Minkowski
metric, which shows how space and time are connected. The group of
the Minkowski metric is the inhomogeneous Lorentz group, which is also
called the Poincaré group.

A set of coordinate transformations that

leaves this metric invariant forms a representation of the group. Wigner
(1939) was rst who determined and classied all irreducible representations (irreps) of the Poincaré group and identied an elementary particle
with an irreducible unitary representation of the group. By using this
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denition, Wigner was able to establish classes of elementary particles
that exist in Minkowski space-time (Kim & Noz, 1986; Ryder, 1985).
Our search for new fundamental equations of physics is based on
the Principle of Relativity and the Principle of Analyticity.

The

Principle of Relativity requires that all inertial observers formulate
the same physical law and that they identify the same elementary
particle. According to this Principle, all dynamical equations describing
evolution of the wave function in time and space must be invariant
with respect to all transformations that leave the metric unchanged.
The Principle of Analyticity demands that the wave function describing
elementary particles is analytic.

We used the principles to formally

derive a Schrödinger-like equation (Musielak & Fry, 2009a) and we also
demonstrated that this equation was the only Galilean invariant equation
(Musielak & Fry, 2009b). In addition, we derived the basic dynamical
equations of classical mechanics (Fry & Musielak, 2010) and recently
extended our method to relativistic theories of waves and particles (Fry

et al.,

2011).

In this paper, we show how to use the method to derive all possible
dynamical equations describing free, spin-zero elementary particles in

ds2 = dt2 − dx2 − dy 2 − dz 2 ,
where the spatial coordinates x, y and z , and time t are all measured
in the same units because the speed of light c = 1. The group of
at space-time with the Minkowski metric:

this metric is the Poincaré group, whose structure is given by the
following semi-direct product:

P = Hp ⊗s T (3 + 1),

where

is an invariant subgroup of space-time translations and

Hp

T (3 + 1)

represents

a non-invariant subgroup consisting of the remaining transformations
(rotations and boosts) and the identity transformation (e.g., Kim & Noz,
1986). Specically, we consider the so-called proper orthochronous group

P+↑

that is a subgroup of

P.

To identify an elementary particle, we require that a scalar, analytical

ψ(xµ ) transforms as one of the irreps of the invariant
T (3 + 1). Since the transformation properties of the function

wave function
subgroup

are preserved in the irreps of the semi-direct product of the group,
the necessary condition that

ψ

represents an elementary particle is the

following set of eigenvalue equations (Fry

et al.,

2011)

i∂ µ ψ = k µ ψ
∂ µ = ∂/∂xµ = (∂t , −∇) and k µ = (ω, k i ),
µ = 0, 1, 2 and 3, and i = 1, 2 and 3.
where

(5)
with

∂0 = ∂t = ∂/∂t,

We shall now use this set of eigenvalue equations to derive Poincaré
invariant dynamical equations in Minkowski space-time.

A physical
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theory is fundamental in space-time with the Minkowski metric when its
dynamical equations are invariant with respect to all transformations of
coordinates that leave the metric invariant. Since these transformations
form a representation of the Poincaré group, we refer to an invariant
dynamical equation as the Poincaré invariant equation.
Let us consider two inertial observers who use sets of coordinates

xµ

0µ to describe the state of the particle that is given by ψ(xµ ) and
and x
0
0µ
ψ (x ). Since both ψ and ψ 0 are scalar functions, their transformation

|ψ(xµ )|2 = |ψ 0 (x0µ )|2 . In space-time with the
µ
0µ are related to each other
Minkowski metric the coordinates x and x
µ
0µ =
by the Lorentz transformation Λν , which can be used to obtain x
µ ν
Λν x . With this coordinate transformation, it is easy to show that
(∂ 0µ ∂µ0 )ψ 0 (x0µ ) = (∂ µ ∂µ )ψ(xµ ).
properties require that

Using the above results, the simplest Poincaré invariant dynamical
equation that can be derived from the eigenvalue equations is

− ∂ µ ∂µ ψ = k µ kµ ψ = (ω 2 − k 2 )ψ

(6)

which is commonly known as the Klein-Gordon (KG) equation (e.g.,
Ryder, 1985; Greiner, 1990).

We can write this equation in a more

compact form by introducing a frame of reference with
dening

ω = ω0 > 0 ,

where

ω0

ω 2 = ω02 + k 2 ,

and

is the invariant frequency, which means

that it is the same for all inertial observers (Fry
us to write

ki = 0

k 2 = k i ki , and

∂ µ ∂µ + ω02 ψ = 0

where

et al., 2011).

This allows

obtain
(7)

Obviously the method can be used again and again, and the result
is the following innite set of Poincaré invariant equations (Musielak &
Fry, 2012)

h
where

l = 1, 2, 3,

i
(∂ µ ∂µ )l + (−1)l+1 ω02l ψ = 0

(8)

...

We show that there are two innite sets of Poincaré invariant
dynamical equations and that the well-known Klein-Gordon equation is
the only second-order partial dierential equation in this set. The result
has far reaching consequences as it clearly demonstrates that any

local

quantum eld theory (QFT) describing free, spin-zero particles must be
based on this equation. The fact that there are two innite sets of higherorder partial dierential equations and that all of them are Poincaré
invariant is important for constructing higher-derivative (HD) relativistic
eld theories (e.g., Giambiagi, 1991; Cho & Kwon, 2010). Quantization
of such eld theories can be performed by a method developed by Weldon
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(2003). The method requires a Lagrangian, which can easily be written
for Eq. (8) as

L[(∂µ )l φ, (∂ µ )l φ, φ] =
for

φ

i
1h
(∂µ )l φ (∂ µ )l φ + (−1)l ω02l φ2
2

(9)

being a real scalar function.

The described work has already been extended by Huegele
(2012a,b) to spinor state functions,

et al.

and the original Lévy-Leblond

equation (Lévy-Leblond, 1963) as well as its new generalizations were
derived.
By constructing QFT based on the new equations obtained in this
paper and those derived by Huegele

et al.

equations and by using

them to describe elementary particles of ordinary matter, one may
determine whether such theories predict any new physical phenomena
whose existence can be veried experimentally.

One may also explore

whether these theories may describe an extraordinary matter, such as
Dark Matter whose origin and nature still remain unknown. This work
is currently in progress.

Conclusions
We showed that our approach of combining quantum mechanics on
galactic scales with observationally established astronomical constraints
allowed us to predict theoretically mass of the ELBP, which is of the
order of

10−25

eV. However, the prediction is constrained by the used

parameters of the Milky Way. This means that a dierent mass of ELBP
would result if a dwarf galaxy were used. The apparent discrepancy can
be resolved by taking into consideration a scattering process of the DM
particles described by the Gross-Pitaevskii equation.
We searched for new fundamental (Poincaré invariant) dynamical
equations in space-time with the Minkowski metric.

We derived two

innite sets of dierent higher-order partial dierential equations and
showed that all of them are Poincaré invariant, which means that they
can be used to construct higher-derivative quantum eld theories. We
suggested that such theories may describe new phenomena in ordinary
matter and/or that they may account for still unknown properties of
Dark Matter.
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Obserwacje instrumentem HIFI
z pokªadu Obserwatorium Kosmicznego
Herschel
Ryszard Szczerba

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Sªowa kluczowe: obserwacje satelitarne w zakresie sub-milimetrowym,
woda w otoczkach gwiazd w¦glowych
Wst¦p
Oko ludzkie nie jest w stanie rejestrowa¢ promieniowania spoza zakresu
widzialnego, w którym to wi¦kszo±¢ swojej energii emituje najbli»sza
nam gwiazda, jak¡ jest Sªo«ce.

Ta wªasno±¢ receptorów ludzkiego oka

jest niew¡tpliwie wynikiem optymalnego dostosowania si¦ czªowieka do
warunków panuj¡cych na Ziemi. Aby jednak pozna¢ i zrozumie¢ procesy
zachodz¡ce w otaczaj¡cym nas ±wiecie, zarówno w skali mikro, jak
te» i w skali makro, musimy si¦gn¡¢ do innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego.

Jednym z zakresów dªugo±ci fal, który

w du»ej cz¦±ci byª niewykorzystywany w dotychczasowych badaniach
Wszech±wiata, jest zakres fal sub-milimetrowych (submm).

Jest to

spowodowane obecno±ci¡ gazów (gªównie pary wodnej) w atmosferze
Ziemi, które absorbuj¡ promieniowanie z tego zakresu dªugo±ci fal.
Promieniowanie podczerwone zostaªo odkryte w 1800 roku przez
angielskiego astronoma, urodzonego w Hanowerze, Sir Fredericka Williama Herschela, podczas bada« nad rozszczepieniem ±wiatªa sªonecznego. Zauwa»yª on mianowicie, »e temperatura promieniowania ro±nie
od barwy niebieskiej do czerwonej, a termometry umieszczone poza
czerwon¡ skªadow¡ widma wychodz¡cego z pryzmatu pokazuj¡ najwy»sz¡ temperatur¦.

Byªo to dowodem na istnienie promieniowania

niewidocznego goªym okiem.

Promieniowanie to,

w zale»no±ci od

dªugo±ci fali, nazywane jest obecnie blisk¡, ±redni¡ i dalek¡ podczerwieni¡.

Graniczne dªugo±ci fal nie s¡ precyzyjnie zdeniowane, ale
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przez blisk¡ podczerwie« rozumiemy caªy zakres promieniowania o
falach dªu»szych od promieniowania widzialnego do 35 mikrometrów;
±redni¡ podczerwie« okre±lamy jako promieniowanie o falach dªu»szych
od bliskiej podczerwieni do okoªo 30 mikrometrów; wszystko powy»ej
nazywane jest dalek¡ podczerwieni¡ (ang. Far InfraRed  FIR). Zakres
fal elektromagnetycznych o dªugo±ciach fal poni»ej 1 milimetra (1000
mikrometrów) nosi nazw¦ zakresu sub-milimetrowego. Warto podkre±li¢,
»e techniki obserwacyjne stosowane w bliskiej podczerwieni s¡ podobne
do tych u»ywanych w zakresie optycznym, podczas gdy w zakresie
submm u»ywamy technik radiowych (heterodyny) i bolometrów.

Obserwacje w zakresie sub-milimetrowym
Jak ju» wspomniano, atmosfera ziemska stanowi swoisty parasol dla
wi¦kszo±ci promieniowania elektromagnetycznego. Jednym z najlepszych
miejsc na Ziemi do obserwacji w zakresie dalekiej podczerwieni jest
pªaskowy» Chajnantor na pustyni Atacama w Chile.
jest na wysoko±ci 5100 m i jest wyj¡tkowo suchy.

Poªo»ony on

To tam operuje

obecnie najlepszy na ±wiecie radioteleskop do obserwacji molekularnych
APEX (ang.

Atacama Pathnder EXperiment) i rozbudowuje si¦

obserwatorium ALMA (ang. Atacama Large Millimeter Array). Pomimo
tych idealnych warunków w zakresie sub-milimetrowym mo»liwe s¡
obserwacje tylko w tzw.

oknach obserwacyjnych, wokóª 850, 750, 450

i 300 mikrometrów, gdzie absorpcja przez par¦ wodn¡ jest najmniejsza.
Przy czym w trzech ostatnich oknach mo»na przeprowadzi¢ efektywne
obserwacje tylko przy bardzo suchej pogodzie, która wyst¦puje gªównie
podczas zimy na póªkuli poªudniowej (tj. od czerwca do wrze±nia). Jedynym sposobem na niezakªócone obserwacje w zakresie sub-milimetrowym
jest wi¦c wynoszenie instrumentów naukowych poza atmosfer¦ ziemsk¡
(balony, samoloty), a najlepiej w przestrze« kosmiczn¡ (rakiety).
Pierwsz¡ znacz¡c¡ misj¡ kosmiczn¡, badaj¡c¡ Wszech±wiat w ±redniej
i dalekiej podczerwieni, byªa misja IRAS (ang. InfraRed Astronomical
Satellite), wystrzelona na pocz¡tku lat osiemdziesi¡tych ubiegªego wieku.
Przegl¡d nieba wykonany przez IRAS w zakresie dªugo±ci fal od okoªo
10 do ponad 100 mikrometrów (tj. od 0,01 do 0,1 milimetra), pomimo
stosunkowo maªego teleskopu o ±rednicy okoªo 60 cm, pozwoliª na odkrycie prawie póª miliona ¹ródeª podczerwonych. Kolejne misje kosmiczne
badaj¡ce Wszech±wiat w promieniowaniu podczerwonym/submm/mm
to:

COBE (ang.

NASA (ang.

Cosmic Background Explorer) wystrzelony przez

National Aeronautics and Space Administration) w 1989

roku; ISO (ang.

Infrared Space Observatory) wystrzelone przez ESA

(ang. European Space Agency) w 1995 roku; SST (ang. Spitzer Space
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Telescope) wystrzelony w 2003 roku przez NASA oraz AKARI  japo«ski
satelita wystrzelony w 2004 roku.

Bez maªa 3 lata temu, 14 maja

2009 roku, Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliªa przy pomocy
rakiety no±nej Ariane 5 jednocze±nie 2 misje satelitarne:

Planck oraz

Obserwatorium Kosmiczne Herschela (ang. Herschel Space Observatory
 HSO). Start misji odbyª si¦ z Gujany Francuskiej, a sterowanie lotem
zostaªo przekazane do ESOC (ang. European Space Operations Center)
w Darmstadt. Po rozdzieleniu, w pocz¡tkowej fazie lotu, obydwie misje
kontynuowaªy okoªo dwumiesi¦czny lot do drugiego punktu Langrage'a
ukªadu Sªo«ceZiemia (L2), który poªo»ony jest w odlegªo±ci okoªo
1,5 miliona km od Ziemi (4 razy dalej ni» Ksi¦»yc).

Obydwie misje

kosmiczne poruszaj¡ si¦ obecnie po rozlegªych orbitach Lissajous wokóª
punktu L2, pod¡»aj¡c za Ziemi¡ w jej ruchu dookoªa Sªo«ca. Herschel
i Planck s¡ pierwszymi misjami kosmicznymi wysªanymi do tak odlegªego
miejsca.

Jego zalet¡ jest to, »e trzy najja±niejsze (bo bliskie) ¹ródªa

promieniowania: Sªo«ce, Ziemia i Ksi¦»yc, znajduj¡ si¦ zawsze prawie
na jednej linii i wystarczy si¦ od nich osªoni¢.

W efekcie stosunkowo

ªatwo mo»emy ustabilizowa¢ temperatur¦ teleskopu, stosuj¡c tarcz¦
ochronn¡.

Obserwatorium Kosmiczne Herschela
Obserwatorium Kosmiczne Herschela (w skrócie Herschel) jest projektem
ESA zrealizowanym przy okoªo 20% zaanga»owaniu nansowym NASA
oraz mniejszym wsparciu z innych krajów niestowarzyszonych, takich
jak Kanada czy Polska. Caªkowity koszt realizacji misji wyniósª ponad
miliard euro.

Herschel wyposa»ony jest w 3,5-metrowe zwierciadªo

(dla przykªadu

teleskop kosmiczny Hubble'a

±rednicy okoªo 2 m),

posiada

zwierciadªo o

które wykonano z w¦glika krzemu;

jest ono

najwi¦kszym zwierciadªem w±ród wyniesionych dotychczas w przestrze«
kosmiczn¡.

Jednym z ogranicze« rozmiarów zwierciadeª, które wyno-

szone s¡ w przestrze« kosmiczn¡, s¡ mo»liwo±ci pomieszczenia ich w
lukach transportowych rakiet no±nych.
misje,

np.

Z tego te» powodu nast¦pne

planowany teleskop James Webb  nast¦pca teleskopu

Hubble'a  b¦dzie miaª ju» zwierciadªo wielosegmentowe.
Instrumenty znajduj¡ce si¦ na pokªadzie misji Herschel obserwuj¡
Wszech±wiat w zakresie fal od okoªo 60 do 670 mikrometrów (od 0,06 do
0,67 milimetra). Ka»de ciaªo emituje promieniowanie wªasne (termiczne)
w pobli»u fali, której dªugo±¢ jest odwrotnie proporcjonalna do jego
temperatury. Herschel obserwuje zatem najchªodniejsze obszary/obiekty
we Wszech±wiecie (obiekt o temperaturze okoªo 10 K b¦dzie emitowaª
wi¦kszo±¢ swojej energii termicznej na falach o dªugo±ci okoªo 300
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mikrometrów).

Dodatkowo, przej±cia rotacyjne molekuª le»¡ wªa±nie

w zakresie submm.
Obserwacje Wszech±wiata w dalekiej podczerwieni i w zakresie submilimetrowym wymagaj¡ schªodzenia detektorów do temperatur bliskich
zeru bezwzgl¦dnemu (bez tego detektory widziaªyby promieniowanie
termiczne pochodz¡ce od satelity i samych siebie).

Aby schªodzi¢

detektory do tak niskiej temperatury wykorzystuje si¦ nadciekªy hel.
Herschel zabraª ponad 2200 litrów nadciekªego helu, które pozwalaj¡
utrzymywa¢ detektory w temperaturach zbli»onych do zera bezwzgl¦dnego.

Dotychczasowe zu»ycie helu pozwala oczekiwa¢, »e jego zapasy

wystarcz¡ do pocz¡tku 2013 roku. Niestety, po wyczerpaniu nadciekªego
helu te bardzo kosztowne instrumenty stan¡ si¦ bezu»yteczne. Pojawia
si¦ wi¦c pytanie, dlaczego zainwestowano ponad miliard euro w tak
nietrwaªe urz¡dzenie?

Odpowied¹ jest prosta:

aby zobaczy¢, co si¦

dzieje we Wszech±wiecie widzianym w promieniowaniu z zakresu submilimetrowego.

Oczywi±cie naukowcy maj¡ pewne oczekiwania (o

których poni»ej), ale spojrzenie na Wszech±wiat w nowych zakresach
widma daje mo»liwo±¢ zobaczenia (odkrycia) zjawisk, o których nie
mieli±my dotychczas poj¦cia.

Instrumenty naukowe misji Herschel
Na pokªadzie satelity Herschel umieszczono trzy instrumenty naukowe
pozwalaj¡ce na obserwacje w zakresie od okoªo 60 mikrometrów do 0,67
milimetra.

Warto jeszcze raz podkre±li¢, »e dla wi¦kszo±ci fal z tego

zakresu nie mieli±my dotychczas »adnych szans, aby dokona¢ ich detekcji
nawet z najlepszych miejsc obserwacyjnych na Ziemi.
dla

misji

Herschel

ubiegªego stulecia.

zostaªy
S¡ to:

wybrane

w

PACS (ang.

and Spectrometer); SPIRE (ang.

drugiej

poªowie

Instrumenty
lat

90-tych

Photodetector Array Camera

Spectral and Photometric Imaging

Receiver) oraz HIFI (Heterodyne Instrument for Far Infrared).
budowa trwaªa okoªo dziesi¦ciu lat!

Ich

Przy okazji warto nadmieni¢, »e

pierwsza propozycja, aby przygotowa¢ misj¦ do obserwacji kosmicznych
w zakresie submm pochodzi z pocz¡tku lat 80-tych ubiegªego stulecia.
Pokazuje to, ile czasu zajmuje wszechstronne przygotowanie takich misji.
Podstawowe informacje na temat poszczególnych instrumentów, a
tak»e linki do ich bardziej szczegóªowych opisów mo»na znale¹¢ na stronie
ESAC (ang.

European Space Astronomy Center):

esac.esa.int/science− instruments.shtml.

W skrócie:

http://herschel.
PACS zbudowaªo

konsorcjum kierowane przez A. Poglitsch z MPE (ang.
Institute for Extraterrestial Physics);

Max-Planck-

SPIRE powstaª w konsorcjum

kierowanym przez M. Grin z Uniwersytetu Cardi; HIFI zbudowaªo
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konsorcjum kierowane przez T. de Grauw, a w ostatnich latach przez F.
Helmich z SRON (ang. Netherlands Institute for Space Research).
PACS  mo»e pracowa¢ jako kamera (ang. imaging photometer) lub
te» zestaw spektrometrów (ang. integral eld spektrometer) w zakresie
od okoªo 60 do 210 mikrometrów. W tym drugim trybie rozdzielczo±¢
wynosi od 1000 do 5000, a widma otrzymywane s¡ jednocze±nie z 25
pól poªo»onych w obszarze 47” x 47”.

Pracuj¡c jako kamera, PACS

0 x 3,50 i mo»e otrzymywa¢ mapy w dwóch

ma pole widzenia 1,75
pasmach jednocze±nie:

od 60 do 85 lub od 85 do 130 mikrometrów

(matryca 64 x 32 pikseli) i od 130 do 210 mikrometrów (matryca 32
x 16 pikseli).

Badania w tym zakresie dªugo±ci fal koncentruj¡ si¦ na

szukaniu odpowiedzi na pytania dotycz¡ce powstawania gwiazd wraz
z ich ukªadami planetarnymi oraz powstawania galaktyk i ich ewolucji.
SPIRE  podobnie jak PACS, mo»e pracowa¢ jako kamera i jako
spektrometr, jednak w zakresie fal dªu»szych ni» PACS, mianowicie
od okoªo 200 do 670 mikrometrów.

W trybie spektrometrycznym

obserwacje z rozdzielczo±ci¡ maksymalnie 300 km/s mo»na prowadzi¢

0

w polu o ±rednicy 2 widzianym jednocze±nie przez 37 i 19 pikseli, które
s¡ czuªe odpowiednio na promieniowanie w zakresie od 200 do 300 i od
300 do 670 mikrometrów.

W trybie fotometrycznym SPIRE ma pole

0
0
widzenia 4 x 8 , które jest obserwowane jednocze±nie przez matryce
zªo»one z 139, 88 i 43 pikseli czuªych na promieniowanie w szerokich
zakresach fal o dªugo±ciach centralnych odpowiednio na 250, 350 i 500
mikrometrów. Dwa zasadnicze problemy naukowe stoj¡ce przed SPIRE
to: szukanie odpowiedzi na pytanie, kiedy i jak powstawaªy galaktyki,
oraz zrozumienie ewolucji gwiazd od ich powstania a» do ±mierci.
HIFI  w przeciwie«stwie do poprzednich instrumentów, wykorzystuje heterodyn¦, stosowan¡ w naziemnych obserwatoriach radioastronomicznych, do zakresu fal sub-milimetrowych (od 157 do 615 mikrometrów
z przerw¡ od 210 do 236 mikrometrów).

Jest to najwy»szej klasy

spektrometr bardzo wysokiej rozdzielczo±ci, pozwalaj¡cy na szczegóªowe
badanie linii molekularnych i atomowych, znajduj¡cych si¦ w ró»nych
fazach o±rodka mi¦dzygwiazdowego.

Widma HIFI pozwalaj¡ nie tylko

zbada¢ skªad chemiczny, ale równie» szczegóªowo odtworzy¢ warunki
zyczne, panuj¡ce w obserwowanych obiektach/obszarach.

Jedn¡ z

molekuª, której obecno±ci we Wszech±wiecie nie jeste±my w stanie bada¢
z obserwatoriów naziemnych, ze wzgl¦du na jej obecno±¢ w atmosferze
ziemskiej, jest woda. Dlatego te» kluczowym zadaniem stoj¡cym przed
HIFI jest prze±ledzenie obecno±ci wody we Wszech±wiecie, pocz¡wszy
od atmosfer najbli»szych nam planet, komet i otoczek gazowo-pyªowych
wokóª gwiazd ko«cz¡cych swoj¡ ewolucj¦, przez obszary formowania
si¦ gwiazd i rozrzedzony o±rodek mi¦dzygwiazdowy, a» do odlegªych
galaktyk.
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W

budow¦

tego

bardzo

zaawansowanego

technologicznie

instru-

mentu, jakim jest HIFI, zaanga»owanych byªo 25 instytutów naukowych
z 13 krajów,

w tym Centrum Astronomiczne im.

M. Kopernika

(CAMK) PAN (autor tego artykuªu peªniª rol¦ koordynatora udziaªu
Polski w budowie HIFI) i Centrum Bada« Kosmicznych (CBK) PAN
z dr.

Piotrem Orlea«skim, który kierowaª prac¡ zespoªu in»ynierów

zaanga»owanych w budow¦ jednostki steruj¡cej, tzw.

lokalnym oscy-

latorem HIFI. Warto podkre±li¢, »e jeszcze 10 lat temu zbudowanie
tak zaawansowanego instrumentu nie byªoby mo»liwe ze wzgl¦du na
ograniczenia technologiczne.

Niektóre kluczowe podzespoªy zostaªy

skonstruowane po raz pierwszy i istniej¡ tylko w kilku egzemplarzach.
Koszt budowy instrumentu HIFI to okoªo 300 milionów euro, a zaanga»owanie nansowe Polski przez granty z Komitetu Bada« Naukowych
i pó¹niej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy»szego wyniosªo okoªo
500 tysi¦cy euro. Niemniej prace wykonane w Polsce zostaªy wycenione
na ponad 4 miliony euro, co zaowocowaªo przyznaniem Polsce 3% czasu
gwarantowanego na instrumencie HIFI.
Przyznany Polsce czas gwarantowany zostaª rozdystrybuowany na
4 projekty badawcze zwi¡zane z badaniem ko«cowych faz ewolucji gwiazd
maªo- i ±redniomasywnych, z badaniem o±rodka mi¦dzygwiazdowego w
naszej, ale równie» w innych galaktykach oraz z badaniem atmosfer
planet i komet w Ukªadzie Sªonecznym.

Realizacja tych projektów

odbywa si¦ w ramach du»ych zespoªów badawczych, w których skªad
wchodz¡ naukowcy z krajów bior¡cych udziaª w budowie instrumentu
HIFI. Ze strony polskiej zaanga»owani s¡ naukowcy z CAMK PAN,
CBK PAN, UMK (Uniwersytet Mikoªaja Kopernika) i IChF (Instytut
Chemii Fizycznej) PAN. Warto podkre±li¢, »e czas gwarantowany to
jedynie okoªo 1 roku obserwacji.

Pozostaªy czas obserwacyjny zostaª

rozdysponowany na tzw. czas otwarty w ramach 2, ju» rozstrzygni¦tych,
konkursów.
Pierwsze wyniki otrzymane gªównie przy pomocy instrumentów
PACS i SPIRE opublikowano w wydaniu specjalnym Astronomy &
Astrophysics (A&A) zatytuªowanym

lights (A&A 518) z 16 lipca 2010 roku.

Herschel: the rst science highWszystkie 152 artykuªy z tego wy-

dania s¡ ogólnodost¦pne (http://www.aanda.org/index.php?option=com

− toc&url=/articles/aa/abs/2010/10/contents/contents.html).

W pa¹-

dzierniku 2010 roku ukazaªo si¦ kolejne wydanie specjalne A&A, tym razem po±wi¦cone wynikom z HIFI. Tytuª tego wydania to

rst science highlights

(A&A 521).

Herschel/HIFI:

Jest ono równie» ogólnodost¦pne

(http://www.aanda.org/index.php?option=com− toc&url=/articles/aa/
abs/2010/13/contents/contents.html) i zawiera 50 artykuªów naukowych.

Powodem, dla którego pierwsze wyniki z instrumentu HIFI
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byªy opó¹nione o okoªo 3 miesi¡ce w porównaniu z wynikami z PACS
i SPIRE, byªa awaria HIFI w sierpniu 2009 roku. Awari¦ spowodowaªo
uderzenie bardzo energetycznej cz¡stki w urz¡dzenie HIFI. W efekcie
ulegªa zniszczeniu jedna z niezabezpieczonych przed przepi¦ciem diod.
Dogª¦bna analiza przyczyn tej awarii i znalezienie sposobu zabezpieczenia pozwoliªy uruchomi¢ zapasowe moduªy HIFI w styczniu 2010
roku.

Od tego momentu HIFI, podobnie jak i inne instrumenty na

pokªadzie satelity Herschel, pracuj¡ bez wi¦kszych zakªóce« i dostarczaj¡
ogromn¡ ilo±¢ danych, których dogª¦bne zrozumienie zajmie naukowcom
przynajmniej kilka nast¦pnych lat. W nast¦pnej cz¦±ci omówi¦ pokrótce
wyniki obserwacji pary wodnej w otoczkach wokóª gwiazd w¦glowych
przy pomocy instrumentu HIFI.

Obserwacje wody w otoczkach wokóª gwiazd w¦glowych
Skªad chemiczny Sªo«ca, który uwa»any jest za typowy dla o±rodka mi¦dzygwiazdowego, charakteryzuje si¦ wi¦ksz¡ obto±ci¡ tlenu ni» w¦gla.
Dlatego te» nowopowstaj¡ce gwiazdy maj¡ stosunek tych pierwiastków
(O/C)

>

1. Cykle termoj¡drowe zachodz¡ce we wn¦trzach gwiazd AGB

(ang. Asymptotic Giant Branch) mog¡ zmieni¢ fotosferyczny stosunek
O/C w wyniku wyniesienia i wymieszania (tzw. 3-ci dredge-up) nowozsyntetyzowanego w¦gla na powierzchni¦ gwiazdy. Z chwil¡, gdy obto±¢
w¦gla przewy»szy obto±¢ tlenu, powstaje gwiazda w¦glowa (Iben &
Renzini, 1983). Warunki zyczne panuj¡ce na powierzchni gwiazd AGB
(T∼2500 K i g¦sto±¢

∼ 1014 cm−3 ) sprawiaj¡, »e gaz znajduje si¦ gªównie

w postaci molekularnej, ze skªadem chemicznym dobrze opisanym równowag¡ termochemiczn¡. Modele równowagowych procesów chemicznych
zachodz¡cych w fotosferach gwiazd AGB pokazuj¡, i» molekuªa czadu
(CO), która ma stosunkowo wysok¡ energi¦ wi¡zania, zu»ywa prawie
caªkowicie mniej obty pierwiastek  tj. prawie caªy w¦giel w gwiazdach
tlenowych i prawie caªy tlen w gwiazdach w¦glowych zostaje zu»yty na
produkcj¦ CO. W gwiazdach w¦glowych równowagowe procesy chemiczne
prowadz¡ do powstawania gªównie molekuª zawieraj¡cych w¦giel (CO,
HCN, C2 H2  np. Tsuji, 1973; Puªecka

et al.,

2007), za± w gwiazdach

tlenowych do powstawania zwi¡zków zawieraj¡cych tlen (CO i H2 O). Ta
dychotomia skªadu chemicznego znajdowaªa do 2000 roku potwierdzenie
w obserwacjach.

Dla przykªadu, tabela 1 z pracy Cernicharo

et al.

(2000), wymieniaj¡ca molekuªy odkryte w IRC+10 216, pokazuje, »e
s¡ one gªównie w¦glowe.

IRC+10 216 jest najbli»sz¡ nam gwiazd¡

w¦glow¡ (odlegªo±¢ okoªo 150 pc), która sªu»y za laboratorium do bada«
astrochemicznych w o±rodku bogatym w w¦giel.
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W 2001 roku dzi¦ki obserwacjom przeprowadzonym przez satelit¦
SWAS (ang.

The Submillimeter Wave Astronomy Satellite) odkryto

istnienie wody w otoczce gwiazdy w¦glowej IRC+10 216 (Melnick

al.,

2001).

(Hasegawa

et

Detekcja ta zostaªa potwierdzona przez staelit¦ ODIN

et al.,

2006).

Oszacowana obto±¢ wody w stosunku do

wodoru molekularnego w otoczce IRC+10 216 jest rz¦du

10−7

i o

34 rz¦dy wielko±ci przewy»sza obto±ci przewidywane przez modele
procesów zachodz¡cych w warunkach równowagi termochemicznej. Aby
wyja±ni¢ to nieoczekiwane odkrycie, Melnick

et al. (2001) zaproponowali

model, w którym woda pochodzi z rozbijania powªok lodowych komet,
znajduj¡cych si¦ w formacjach podobnych do Pasa Kuipera z naszego
Ukªadu Sªonecznego, przez promieniowanie gwiazdy AGB, której jasno±¢
jest kilka tysi¦cy razy wi¦ksza od jasno±ci Sªo«ca. Dzi¦ki obserwacjom
naziemnym Ford

et al.

(2003) i Ford

et al.

(2004) odkryli w otoczce tej

gwiazdy w¦glowej kolejne molekuªy tlenowe: OH i H2 CO (formaldehyd).
Molekuªa OH jest produktem dysocjacji wody, ale jej prol obserwowany
w IRC+10 216 ró»ni si¦ znacz¡co od prolu linii wody odkrytej w 2001
roku. Autorzy zasugerowali, »e obserwowane ró»nice w ksztaªtach proli
linii wody i OH mog¡ by¢ wynikiem akcji maserowej lub te» niesymetrycznego rozkªadu molekuªy OH. Oszacowana obto±¢ formaldehydu w
stosunku do wody wynosi okoªo 1% i zgadza si¦ ze stosunkiem obto±ci
tych molekuª w kometach Ukªadu Sªonecznego.

Autorzy nie znale¹li

jednak metanolu w IRC+10 216, który (o ile skªad chemiczny komet
wokóª Sªo«ca i IRC+10 216 jest podobny) powinien zosta¢ odkryty.
Alternatywne wytªumaczenie obecno±ci wody w IRC+10 216 zaproponowaªa Willacy (2004),

pokazuj¡c,

»e woda mo»e powstawa¢

w wyniku dysocjacji molekuªy H2 podczas adsorpcji i dysocjacji CO
na powierzchni pyªu zªo»onego z »elaza, które peªni rol¦ katalizatora
tej reakcji (kataliza Fischera-Tropscha).

Problemem tego modelu jest

jednak niepotwierdzona obecno±¢ pyªu »elaznego. Kolejn¡ propozycj¡
teoretyczn¡, próbuj¡c¡ wyja±ni¢ obecno±¢ wody w IRC+10 216, byªa
hipoteza chemii nierównowagowej prowadz¡cej do powstawania wody
w wyniku reakcji pomi¦dzy O i molekularnym wodorem w obszarze
zewn¦trznym,

gdzie nast¦puje dysocjacja CO przez promieniowanie

mi¦dzygwiazdowe (Agundez & Cernicharo, 2006). Jednak aby ten model
byª w stanie przewidzie¢ obserwowan¡ w IRC+10 216 obto±¢ wody,
autorzy musieli zaªo»y¢, »e wspóªczynnik reakcji O

+

H2 musi by¢ o

3 rz¦dy wielko±ci wi¦kszy, ni» do tej pory przypuszczano. Reasumuj¡c,
dotychczasowe próby wyja±nienia obecno±ci wody (i innych molekuª
tlenowych) w otoczce wokóª najbli»szej gwiazdy w¦glowej nie przyniosªy
ostatecznego rozstrzygni¦cia.
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Wykres 1. Znormalizowane prole najni»szych przej±¢ molekuªy orto-H2 O (11,1 −00,0 )
na 1113,343 GHz (górny panel, linia czerwona) oraz molekuªy para-H2 O (11,0

− 10,1 )

na 556,936 GHz (dolny panel, linia czerwona) obserwowanych przez HIFI w otoczce
gwiazy w¦glowej V Cyg.

Na górnym panelu przedstawiono dodatkowo prol linii

CO (65) na 691,473 GHz (linia czarna) i dopasowanie paraboli do tej linii (kolor
zielony). Na dolnym panelu lini¡ niebiesk¡ pokazano dodatkowo prol linii HCN (6
7) na 620,304 GHz (linia niebieska) oraz paraboli z górnego panelu
ródªo: opracowanie wªasne.

Problem staª si¦ jeszcze bardziej intryguj¡cy dzi¦ki obserwacjom
Herschel/HIFI.

Neufeld

et al.

(2010)

pokazali,

»e

otoczka

kolejnej

gwiazdy w¦glowej, V Cyg, która byªa obserwowana przez HIFI, wykazuje
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obecno±¢ pary wodnej. Warto zaznaczy¢, »e pierwsza detekcja wody na
557 GHz uzyskana w 2001 roku z najbli»szej gwiazdy w¦glowej przy
pomocy satelity SWAS wymagaªa okoªo 400 godzin integracji, a przy
pomocy instrumentu HIFI uzyskali±my j¡ dla znacz¡co bardziej odlegªej
gwiazdy w czasie integracji rz¦du 1 godziny.

Pokazuje to niezwykªy

post¦p, jaki zostaª osi¡gni¦ty w ostatniej dekadzie w obserwacjach w
zakresie sub-milimetrowym.
Wykres 1 przedstawia znormalizowane prole najni»szych przej±¢
molekuªy orto-H2 O (11,1

− 00,0 )

na 1113,343 GHz (górny panel, linia

czerwona) oraz molekuªy para-H2 O (11,0
panel,

− 10,1 )

na 556,936 GHz (dolny

linia czerwona) obserwowanych przez HIFI z otoczki gwiazy

w¦glowej V Cyg.

W molekule para-H2 O spiny wodorów w j¡drze

ustawione s¡ antyrównolegle,

za± w molekule orto-H2 O równolegle.

Dodatkowo przedstawione prole u±redniono do kanaªu pr¦dko±ci o
szeroko±ci 1 km/s.

Dla porównania na górnym panelu czarn¡ lini¡

przedstawiono nieu±redniony prol linii CO (65) i dopasowanie paraboli
(kolor zielony) do tej linii. W przypadku linii optycznie grubej pochodz¡cej od ¹ródªa nierozdzielonego przez wi¡zk¦ teleskopu Herschel prol
linii ma zawsze ksztaªt paraboliczny. Porównanie ksztaªtu parabolicznej
linii CO (65) z lini¡ para-H2 O pokazuje wyra¹n¡ absorpcj¦ tej ostatniej
w niebieskiej jej cz¦±ci. Mo»e to by¢ wynikiem innego ni» w przypadku
czadu rozkªadu molekuª wody, ale te» inne efekty, zwi¡zane z transferem
promieniowania w liniach molekularnych, mog¡ by¢ istotne. Jak wida¢
z dolnego panelu, prol linii para-H2 O (11,0
przypadku przej±cia (11,1

− 00,0 )

− 10,1 )

jest inny ni» w

w molekule orto-H2 O, a linia HCN (7

6) ma ksztaªt po±redni pomi¦dzy paraboliczn¡ lini¡ CO (65) a liniami
wody. Bez szczegóªowego modelowania wyja±nienie przyczyn tych ró»nic
nie jest proste. Niemniej prosta analiza zaobserwowanych linii wody w
gwie¹dzie w¦glowej V Cyg pozwoliªa oceni¢, »e ilo±¢ wody w otoczce V
Cyg jest okoªo pi¦¢ razy wi¦ksza ni» w sztandarowym przypadku IRC+10
216, pomimo i» utrata masy w V Cyg jest kilka razy mniejsza ni» w
IRC+10 216 (Neufeld

et al.,

2010).

Obserwacje kilku innych gwiazd w¦glowych AGB instrumentem HIFI
pokazaªy, »e woda jest obecna nieomal we wszystkich obserwowanych
gwiazdach (Neufeld

et al.,

2011b).

Potwierdzono, zaobserwowany na

przykªadzie V Cyg i IRC+10 216, brak korelacji pomi¦dzy szacowan¡
ilo±ci¡ wody a tempem utraty masy w obserwowanych gwiazdach.

W

±wietle powszechnej obecno±ci wody w otoczkach wokóª gwiazd w¦glowych bardzo intryguj¡cym wydaje si¦ wyja±nienie przyczyn, dlaczego
niektóre gwiazdy w¦glowe nie maj¡ wody w swoich otoczkach.

Takim

zaskakuj¡cym przykªadem jest gwiazda BM Gem, która zaliczana jest
do krzemianowych gwiazd w¦glowych  tj.

gwiazd, które pokazuj¡
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jednoczesn¡ obecno±¢ struktur pochodz¡cych od molekuª w¦glowych
i pyªu tlenowego (krzemianów).

Jak to pokazano na przykªadzie innej

krzemianowej gwiazdy w¦glowej, V778 Cyg, s¡ to ukªady podwójne, zªo»one z gwiazdy w¦glowej AGB i towarzysza b¦d¡cego gwiazd¡ tlenow¡.
W V778 Cyg rozdzielono emisj¦ maserow¡ H2 O z dysku wokóª towarzysza
gwiazdy w¦glowej (Szczerba

et al.,

2006).

Zastanawiaj¡ce jest wi¦c,

dlaczego HIFI nie widzi emisji termicznej wody z takich dysków.
Opisane powy»ej obserwacje HIFI (tylko najni»sze przej±cia w molekule orto- i para-H2 O) nie pozwalaj¡ jednak na werykacj¦, która z mo»liwych hipotez jej powstawania w gwiazdach w¦glowych jest poprawna.
Powodem uzyskania tylko takich obserwacji byª fakt, »e pomimo odkrycia
w 2001 roku wody w IRC+10 216 do poszukiwania wody w innych gwiazdach w¦glowych podchodzili±my bardzo sceptycznie, próbuj¡c sprawdzi¢
jedynie, czy woda jest obecna w tych gwiazdach i planuj¡c stosunkowo
krótkie obserwacje (mniej ni» godzina na ¹ródªo). Jedynym wyj¡tkiem
jest gwiazda IRC+10 216, w której przypadku wykonali±my obserwacje
7 wy»szych przej±¢ z molekuªy wody.

Wy»sze przej±cia generowane

s¡ w pobli»u gwiazdy centralnej, gdzie warunki zyczne umo»liwiaj¡
wzbudzanie molekuª do wysokich poziomów energetycznych.

Model

fenomenologiczny, który zastosowali±my do interpretacji otrzymanych
danych, pozwoliª pokaza¢, »e tylko modele zakªadaj¡ce istnienie wody od
23 promieni gwiazdy s¡ w stanie wytªumaczy¢ w sposób konsystentny
obserwowane strumienie wszystkich linii (Neufeld

et al.,

2011a).

Tym

samym »aden z modeli opisanych powy»ej nie jest w stanie wytªumaczy¢
obecno±ci wody w otoczkach gwiazd w¦glowych, albowiem wszystkie z
nich przewiduj¡ powstawanie wody w obszarach o co najmniej rz¡d wielko±ci dalszych od gwiazdy centralnej. Mo»liwe jest, »e to fale uderzeniowe
generowane przez pulsacje gwiazdy prowadz¡ do dysocjacji molekuªy
CO i do zapocz¡tkowania nierównowagowych procesów chemicznych
produkuj¡cych wod¦ (Cherchne, 2011).

Ciekawy model wyja±niaj¡cy

obecno±¢ wody w gwiazdach w¦glowych zostaª zaproponowany przez
Decin

et al.

(2010).

W modelu tym, opartym o obserwacje PACS i

SPIRE, zakªada si¦, »e otoczka ma struktur¦ kªaczkowat¡, która pozwala
na dotarcie mi¦dzygwiazdowego promieniowania ultraoletowego do
wewn¦trznych warstw otoczki i dysocjacj¦

13 CO. Uwolniony w ten sposób

tlen wchodzi w reakcje z wodorem, prowadz¡c do powstania wody.
Pomimo swojej atrakcyjno±ci model ten zakªada, »e ka»da gwiazda
w¦glowa znajduje si¦ w otoczeniu silnych ¹ródeª zewn¦trznego pola
promieniowania, co wydaje si¦ maªo prawdopodobne.
W drugim konkursie na czas otwarty na instrumencie HIFI otrzymali±my dodatkowy czas na obserwacje ró»nych izotopów wody w
otoczkach wokóª gwiazd w¦glowych. Mamy nadziej¦, »e przyczyni¡ si¦
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one do znalezienia odpowiedzi na frapuj¡ce pytanie o pochodzenie wody
w otoczkach gwiazd w¦glowych.
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V1309 Scorpii: ±mier¢ ukªadu
kontaktowego i narodziny nowej gwiazdy
Romuald Tylenda

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN,
Zakªad Astrozyki
Wst¦p: rozbªysk V1309 Sco
2 wrze±nia 2008 roku grupa japo«skich astronomów amatorów doniosªa
o odkryciu rozbªysku gwiazdowego o jasno±ci 9,5 magnitudo w gwiazdozbiorze Skorpiona. Dost¦pne materiaªy archiwalne pozwoliªy stwierdzi¢,
»e przed rozbªyskiem obiekt byª sªabszy ni» ok. 16 magnitudo.

Na

podstawie krzywej blasku i pierwszych obserwacji spektroskopowych
obiekt zostaª zaliczony do klasycznych gwiazd nowych jako Nova Scorpii
2008.

Nieco pó¹niej w katalogu gwiazd zmiennych nadano mu nazw¦

V1309 Scorpii. Niewielka jasno±¢ (8 magnitudo w maksimum blasku) i
spodziewana przynale»no±¢ do stosunkowo cz¦sto obserwowanych i niezbyt ostatnio modnych gwiazd nowych byªy zapewne przyczyn¡ braku
zainteresowania obiektem ze strony astronomów profesjonalnych. Do±¢
wspomnie¢, »e dost¦pne pomiary fotometryczne V1309 Sco z okresu rozbªysku s¡ prawie wyª¡cznie wynikiem obserwacji astronomów amatorów.
Na szcz¦±cie grupa astronomów z europejskiego obserwatorium ESO
w Chile przeprowadziªa szereg obserwacji widmowych w okresie kilku
miesi¦cy od odkrycia rozbªysku. Wyniki analizy tych obserwacji zostaªy
opublikowane dopiero póªtora roku pó¹niej (Mason

et al., 2010).

Szkoda,

»e tak pó¹no, bo obiekt okazaª si¦ wyj¡tkowo interesuj¡cy. Podstawow¡
konkluzj¡ tej pracy byªo stwierdzenie, »e V1309 Sco nie jest klasyczn¡
now¡. Analizowane obserwacje pokazaªy, i» w miar¦ rozwoju rozbªysku
obiekt stawaª si¦ coraz chªodniejszy, a w trakcie spadku blasku, który
rozpocz¡ª si¦ okoªo miesi¡c po odkryciu, przypominaª czerwonego nadolbrzyma o temperaturze efektywnej bliskiej 3000 K. Jest to podstawowy
fakt obserwacyjny, wykluczaj¡cy V1309 Sco z klasy gwiazd nowych.
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W tych ostatnich bowiem obserwuje si¦ wzrost temperatury obiektu
z upªywem czasu, a w trakcie spadku jasno±ci gwiazda nowa jest bardzo
gor¡cym karªem.

Obiekty typu V838 Mon
Spadek temperatury w trakcie rozwoju rozbªysku jest natomiast bardzo
charakterystyczn¡ cech¡ nielicznej grupy obiektów typu V838 Mon.
W ko«cowych fazach rozbªysku, gdy wizualna jasno±¢ zaczyna szybko
spada¢, obiekt wygl¡da jak czerwony nadolbrzym. W przypadku V838
Mon, którego rozbªysk odkryto na pocz¡tku stycznia 2002 roku, miaªo to
miejsce na przeªomie marca i kwietnia 2002 roku. Temperatura obiektu
spadªa wtedy poni»ej 3000 K, a jego rozmiary przekroczyªy warto±¢ 1000
promieni Sªo«ca (5 promieni orbity Ziemi).
W naszej Galaktyce dotychczas zaobserwowano, oprócz V838 Mon,
2 obiekty podobnego typu:

V4332 Sgr obserwowany w 1994 roku

i dyskutowany w niniejszym artykule rozbªysk V1309 Sco z 2008 roku.
Wiele równie» wskazuje na to, »e tzw.

Nowa Heweliusza z 1670 roku,

a wi¦c CK Vul, byªa podobnej natury.

Kilka rozbªysków o podobnym

charakterze zaobserwowano w innych galaktykach.

Przede wszystkim

nale»y tu wymieni¢ obiekt M31 RV obserwowany w galaktyce M31 w 1988
roku. Prawdopodobnie równie» rozbªyski M85OT2006 i NGC300OT2008
nale»¡ do klasy V838 Mon.
Natura rozbªysków typu V838 Mon przez wiele lat stanowiªa jedn¡
z najwi¦kszych zagadek astrozyki gwiazdowej. Mechanizm podobny do
nowej klasycznej, czyli termoj¡drowy wybuch w materii bogatej w wodór
zaakreowanej na powierzchni biaªego karªa, nale»y wykluczy¢. Gªównym
argumentem jest spadek temperatury obiektu po rozbªysku do bardzo
niskich warto±ci, podczas gdy nowe klasyczne, jak ju» wspomniano
powy»ej, staj¡ si¦ bardzo gor¡ce pod koniec rozbªysku. Tylenda i Soker
(2006) pokazali, »e obserwowane charakterystyki tych rozbªysków dobrze
tªumaczy hipoteza zderze« i koalescencji dwóch gwiazd. Jednak dopiero
przypadek V1309 Sco potwierdziª jednoznacznie, »e rozbªyski typu V838
Mon s¡ rzeczywi±cie wynikiem koalescencji dwóch gwiazd.

Progenitor V1309 Sco
Ostatnie zdanie, w ±wietle tego, co zostaªo napisane powy»ej, mo»e
si¦ wydawa¢ co najmniej zaskakuj¡ce:

jak obiekt, którego rozbªysk

zostaª w du»ej mierze zignorowany przez astronomów, mógª sta¢ si¦
kluczowym dla zrozumienia natury caªej klasy? Odpowied¹ na to pytanie
te» na pierwszy rzut oka brzmi niedorzecznie:

klucz tkwi bowiem w
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pozycji obiektu na niebie.
l=0°, b=-3°.

Wspóªrz¦dne galaktyczne V1309 Sco s¡:

Tak wi¦c obiekt le»y na niebie zaledwie 3° od centrum

Galaktyki, a to dla ka»dego astronoma, cho¢by troch¦ zorientowanego
w projektach obserwacyjnych polskich astronomów, oznacza mo»liwo±¢
pozyskania niespodziewanych i ekscytuj¡cych danych obserwacyjnych.
Szereg pól w najbli»szym otoczeniu centrum Galaktyki jest bowiem
systematycznie monitorowanych od wielu lat w ramach projektu OGLE
(Optical Gravitational Lensing Experiment) przez astronomów Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego.

I rzeczywi±cie, okazaªo si¦,

»e obiekt, którego rozbªysk zaobserwowano w 2008 roku jako V1309
Sco, byª obserwowany przez OGLE od 2001 roku.

∼1340

W sumie zebrano

pomiarów jasno±ci obiektu w okresie ponad sze±ciu lat przed jego

odkryciem.

Wyniki tych pomiarów i ich analizy zostaªy opublikowane

w mi¦dzynarodowym czasopi±mie Astronomy & Astrophysics (Tylenda

et al.,

2011).

Obserwacje OGLE
Wykres 1 prezentuje wyniki dotychczasowych pomiarów jasno±ci V1309
Sco w fotometrycznym pasmie IC w ramach projektu OGLE. W roku
2008 widoczny jest systematyczny, trwaj¡cy blisko póª roku, wzrost
jasno±ci obiektu, a potem jego spadek po maksimum rozbªysku.

W

obr¦bie samego maksimum blasku obiekt byª zbyt jasny dla OGLE
 obrazy V1309 Sco byªy wtedy silnie przeeksponowane  st¡d brak
pomiarów w tym okresie.

Z innych obserwacji wiadomo, »e obiekt

osi¡gn¡ª wtedy jasno±¢ IC =7 magnitudo. Tak wi¦c w maksimum blasku
obiekt byª ja±niejszy

∼10

000 razy w porównaniu z jego jasno±ci¡ przed

rozbªyskiem.

Analiza i interpretacja krzywej blasku przed rozbªyskiem
Najciekawsze informacje tkwi¡ jednak w zachowaniu si¦ obiektu w latach
poprzedzaj¡cych rozbªysk.

Na wykresie 1 mo»na zauwa»y¢, oprócz

systematycznego wzrostu jasno±ci w okresie 2001-2007, rozrzut punktów
obserwacyjnych w tym okresie, si¦gaj¡cy 0,5 magnitudo wokóª ±redniej
jasno±ci obiektu.

Rozrzut ten nie jest wynikiem bª¦dów pomiarowych

(dokªadno±¢ pomiarów OGLE jest na poziomie 0,01 mag), ale odzwierciedla krótkoczasow¡ zmienno±¢ obiektu. Analiza tej zmienno±ci pokazaªa,
»e jest ona periodyczna z okresem

∼1,43

dnia.

Co wi¦cej, okres tej

zmienno±ci ulegaª z czasem systematycznemu skracaniu si¦ i w latach
20022007 zmniejszyª si¦ o 1,3%.
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2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

Wykres 1. Krzywa blasku V1309 Sco na podstawie obserwacji OGLE. O± pozioma:
czas obserwacji w dniach julia«skich (kolejne lata obserwacji zaznaczono na górze
rysunku).

O± pionowa:

jasno±¢ w skali magnitudo w fotometrycznym ltrze IC

(efektywna dªugo±¢ promieniowania

∼800

nm).

Przerwy na przeªomach lat s¡

wynikiem braku pomiarów spowodowanego blisko±ci¡ obiektu i Sªo«ca na niebie. W
roku 2008 obserwowano rozbªysk. W jego maksimum (∼7 mag) obiekt byª zbyt jasny
dla pomiarów OGLE, st¡d brak punktów na rysunku w tym okresie
ródªo: opracowanie wªasne.

Maj¡c wyznaczony okres zmienno±ci, mo»na zªo»y¢ dost¦pne wyniki
pomiarów obserwacyjnych ze znalezionym okresem, by otrzyma¢ krzyw¡
blasku okresowej zmienno±ci. Rezultaty takiego zabiegu dokonanego na
obserwacjach z lat 2002, 2006 i ko«ca sezonu obserwacyjnego w 2007
roku s¡ przedstawione na wykresie 2. Jak wida¢, krzywa blasku ulegaªa
systematycznym zmianom z upªywem czasu. W 2002 roku krzywa blasku
posiadaªa dwa maksima i dwa minima o porównywalnej jasno±ci.

W

2006 roku pierwsze maksimum staªo si¦ wyra¹nie ja±niejsze od drugiego.
Natomiast rok pó¹niej drugie maksimum praktycznie zanikªo, a krzywa
blasku przeobraziªa si¦ prawie w sinusoid¦ z jednym maksimum i jednym
minimum.

W 2008 roku od samego pocz¡tku sezonu obserwacyjnego

obiekt nie przedstawiaª »adnej istotnej zmienno±ci krótkoczasowej.

W

marcu rozpocz¡ª si¦ systematyczny wzrost jasno±ci trwaj¡cy a» do
wrze±nia, kiedy to obiekt osi¡gn¡ª maksimum swojego blasku.
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Wykres 2.

Ewolucja krzywej blasku krótkoczasowej zmienno±ci progenitora V1309

Sco otrzymana ze zªo»enia wyników OGLE z okresem zmienno±ci w sezonach
obserwacyjnych 2002, 2006 i sierpie«wrzesie« 2007
ródªo: opracowanie wªasne.

Jak mo»na wyja±ni¢ powy»ej przedstawione wyniki pomiarów jasno±ci V1309 Sco, dokonane przez OGLE? Szczegóªowa analiza mo»liwych
interpretacji obserwowanej zmienno±ci zostaªa przedstawiona w pracy
Tylenda

et al.

(2011).

Okazuje si¦, »e obserwacji w »aden rozs¡dny

sposób nie mo»na wytªumaczy¢, zakªadaj¡c, i» progenitorem V1309 Sco
byªa gwiazda pojedyncza.

Ani pulsacje gwiazdowe, ani szybka rotacja

gwiazdy z plamami na powierzchni nie s¡ w stanie wyja±ni¢ ewolucji
krzywej blasku przed 2008 rokiem, obserwowanego skracania si¦ okresu
zmienno±ci i wzrostu jasno±ci obiektu w 2008 roku o czynnik 10 000.
Natomiast hipoteza,

»e V1309 Sco przed 2008 rokiem byªa za-

¢mieniowym ukªadem dwóch gwiazd,

w naturalny i prosty sposób

potra wyja±ni¢ obserwacje. Krzyw¡ blasku z 2002 roku (zaokr¡glone
maksima jasno±ci) mo»na ªatwo zrozumie¢, zakªadaj¡c, »e byª to ukªad
kontaktowy o okresie orbitalnym 1,43 dnia.

Systematyczne skracanie

si¦ okresu, obserwowane w latach 20022007, oznacza zacie±nianie si¦
ukªadu (oba skªadniki powoli zbli»aªy si¦ do siebie).

Na podstawie

bada« teoretycznych takie zachowanie si¦ ukªadu kontaktowego jest
spodziewane, gdy stosunek mas obu skªadników stanie si¦ mniejszy
od 0,1.

Pojawia si¦ wtedy niestabilno±¢ zwi¡zana z siªami przy-

pªywowymi, która prowadzi do szybkiego transferu momentu p¦du z
ruchu orbitalnego ukªadu do rotacji masywniejszego skªadnika.

W

momencie pojawienia si¦ takiej niestabilno±ci ukªad szybko d¡»y do
koalescencji

(zlania

si¦)

obu

skªadników

ukªadu

w

jedn¡

gwiazd¦.

Znaczna cz¦±¢ energii ruchu orbitalnego ukªadu ulega wtedy dyssypacji
i wydzieleniu w postaci promieniowania. Proces ten w naturalny sposób
jest w stanie wytªumaczy¢ skal¦ rozbªysku V1309 Sco obserwowanego
w 2008 roku.

Zgodnie z powy»szym tokiem rozumowania V1309 Sco

powinna by¢ obecnie obiektem pojedynczym. Wniosek ten potwierdzaj¡
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obserwacje OGLE w latach 20102011. Wprawdzie obserwuje si¦ pewn¡
zmienno±¢ jasno±ci obiektu w krótkiej skali czasowej, ale nie wykazuje
ona »adnej okresowo±ci, która mogªaby sugerowa¢ istnienie nadal ukªadu
podwójnego gwiazd.

Podsumowanie i zako«czenie
Podsumowuj¡c, obserwowana historia V1309 Sco prowadzi do dwóch
istotnych

wniosków,

Po pierwsze,

wa»nych

dla

rozwoju

wspóªczesnej

astrozyki.

tak jak przewidywaªy to badania teoretyczne,

ukªady

kontaktowe mog¡ ko«czy¢ swój »ywot przez koalescencj¦ obu skªadników.
V1309 Sco jest pierwszym i jak dotychczas jedynym,
obserwowanym przypadkiem tego procesu.

bezpo±rednio

Po drugie,

koalescencja

dwóch gwiazd objawia si¦ rozbªyskiem typu V838 Mon.

Nie oznacza

to oczywi±cie, »e wszystkie dotychczas obserwowane rozbªyski tego typu
byªy wynikiem koalescencji ukªadu kontaktowego.

S¡ te» inne drogi

prowadz¡ce do zlania si¦ dwóch gwiazd, b¡d¹ to w ukªadach podwójnych,
wielokrotnych, b¡d¹ w bardziej zªo»onych systemach gwiazdowych.
Jest i jeszcze trzecia nauka pªyn¡ca z wyników bada« opisanych
w niniejszym artykule. Wyniki te s¡ zapewne jednym z bardziej spektakularnych i dobitnych dowodów na to, »e warto±ciowe i ciekawe badania
naukowe nie musz¡ wymaga¢ budowy kosztownych i najwi¦kszych na
±wiecie

instrumentów naukowych.

Tani, ale dobrze przemy±lany i

konsekwentnie realizowany projekt badawczy mo»e równie» przynie±¢
wyniki  nieoczekiwane, ekscytuj¡ce i warto±ciowe naukowo. Chciaªbym
niniejszym artykuªem zªo»y¢ skromny hoªd profesorowi Bohdanowi Paczy«skiemu, pomysªodawcy i or¦downikowi projektu OGLE, oraz wyrazy
uznania dla astronomów Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego za
wytrwaªo±¢ w realizowaniu i d¡»eniach do rozwoju idei tego projektu.
Wró¢my jeszcze do przedmiotu niniejszego artykuªu.

Zarówno

analiza obserwacji, jak i rozwa»ania teoretyczne wskazuj¡ na to, »e
obecny stan V1309 Sco jest daleki od stanu typowej gwiazdy pojedynczej.
Centralna cz¦±¢ przypomina zapewne bardziej protogwiazd¦ i do stanu
równowagi typowej gwiazdy dochodzi¢ b¦dzie przez dªugi jeszcze czas.
Obiekt ten prawdopodobnie jest otoczony przez dysk rotuj¡cej materii;
magazynuje ona w sobie wi¦kszo±¢ orbitalnego momentu p¦du ukªadu
podwójnego, który ulegª koalescencji. Dysk ten jest zapewne w pªaszczy¹nie orbitalnej ukªadu sprzed koalescencji, co oznacza, »e mo»e on
w du»ej mierze zasªania¢ nam obiekt centralny (ukªad byª za¢mieniowym,
wi¦c widziany byª pod niewielkim k¡tem do pªaszczyzny orbity). Jest to
zgodne z faktem, »e obecnie V1309 Sco jest obiektem bardzo sªabym w
zakresie widzialnym (porównaj warto±ci jasno±ci obiektu w 2011 roku na
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wykresie 1). Ewolucja dysku V1309 Sco, podobnie jak ewolucja dysków
protogwiazdowych, mo»e doprowadzi¢ do utworzenia zal¡»ków planet.
W literaturze naukowej pojawiªy si¦ ostatnio sugestie, »e koalescencja
kontaktowego ukªadu gwiazd mo»e by¢ jedn¡ z dróg prowadz¡cych
do powstawania tzw.

gor¡cych, rozd¦tych planet jowiszo-podobnych,

odkrytych w ostatnich latach wokóª niektórych gwiazd.

Tak wi¦c

mo»na zako«czy¢ nasz¡ opowie±¢ o V1309 Sco nieco rozbudowan¡ wersj¡
tytuªu niniejszego artykuªu:

V1309 Scorpii  tragiczna ±mier¢ ukªadu

kontaktowego dwóch gwiazd, narodziny nowej gwiazdy i, by¢ mo»e,
nowego ukªadu planetarnego.

Bibliograa
Mason E., Diaz M., Williams R.E., Preston G., Bensby T., 2010, A&A,

516, 108

Tylenda

R.,

Hajduk

M.,

Kami«ski

T.,

Udalski

A.,

Soszy«ski

I.,

Szyma«ski M.K., Kubiak M., Pietrzy«ski G., Poleski R., Wyrzykowski

528, A114
Tylenda R., Soker N., 2006, A&A, 451, 223
., Ulaczyk K., 2011, A&A,

II
Sesja Plakatowa

Polska wersja witryny internetowej
Europejskiego Obserwatorium
Poªudniowego (ESO)
Krzysztof Czart

Centrum Astronomii UMK
Sªowa kluczowe: ESO, popularyzacja nauki, Internet, media,
organizacje astronomiczne, wspóªpraca mi¦dzynarodowa
Krótko o ESO
Europejskie Obserwatorium Poªudniowe (ESO) to wiod¡ca na ±wiecie
organizacja, przeznaczona do bada« astronomicznych.

Posiada trzy

obserwatoria na póªkuli poªudniowej na terenie Chile w lokalizacjach:
La Silla (teleskopy ±redniej wielko±ci, tutaj pracuje m.in.

spektrograf

HARPS), Paranal (m.in. cztery o±miometrowe teleskopy VLT) i Chajnantor (sie¢ radioteleskopów milimetrowych/submilimetrowych ALMA).
ESO zrzesza kilkana±cie krajów europejskich, a ostatnio do tego grona
doª¡czyªa Brazylia.

Polska, niestety, na razie nie jest czªonkiem ESO.

W staraniach o czªonkostwo nasz kraj wyprzedziªy m.in. Czechy, które
przyst¡piªy do organizacji w 2007 roku. Polska jednak powa»nie rozwa»a
wst¡pienie do ESO  aktualnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy»szego trwaj¡ prace nad przygotowaniem instrukcji negocjacyjnej
(stan na listopad 2011 roku).
Kraje czªonkowskie ESO to:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Fin-

landia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria,
Szwecja, Wielka Brytania oraz Wªochy.

W przypadku Brazylii podpi-

sana jest umowa o wst¡pieniu tego kraju do ESO, ale brak jeszcze jej
ratykacji przez brazylijski parlament. Zainteresowanie udziaªem w ESO
wyra»a te» kilka kolejnych krajów z Europy i spoza naszego kontynentu.
W roku 2011 Europejskie Obserwatorium Poªudniowe planuje przychody na poziomie okoªo 160 milionów euro, a wydatki na kwot¦ prawie
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210 milionów euro.

Aktualnie ESO reprezentuje Europ¦ w ramach

projektu sieci radioteleskopów ALMA, a w najbli»szych latach b¦dzie
inwestowa¢ w budow¦ E-ELT, olbrzymiego teleskopu optycznego klasy
czterdziestu metrów.

ESO mówi po polsku
Pomimo braku czªonkostwa naszego kraju w ESO organizacja zdecydowaªa si¦ udost¦pni¢ polsk¡ wersj¦ swojej witryny internetowej. Wersja
ta wystartowaªa 12 sierpnia 2010 roku.

Od pocz¡tku uzyskaªa du»¡

popularno±¢  w ci¡gu pierwszego miesi¡ca osi¡gn¦ªa poziom a» jednej
czwartej odsªon liczonych dla wszystkich wersji j¦zykowych stron sieci
ESON (poza angielsk¡).

Du»e zainteresowanie polsk¡ wersj¡ witryny

utrzymuje si¦ do tej pory.
W ramach strony internetowej przetªumaczone zostaªy podstawowe
informacje na temat ESO. Dodatkowo na bie»¡co tªumaczone s¡ komunikaty prasowe organizacji, prezentuj¡ce najnowsze odkrycia, nowe
instrumenty obserwacyjne oraz pi¦kne zdj¦cia kosmosu.

Dost¦pne s¡

tak»e polskie tªumaczenia (w formie napisów) dla podcastów ESO,
kilkuminutowych lmów opowiadaj¡cych o najciekawszych odkryciach
astronomicznych oraz o pracy astronomów.
Adres polskiej strony internetowej ESO: www.eso.org/public/poland.

ESO sponsorem nagród w Polsce
Europejskie Obserwatorium Poªudniowe ufundowaªo nagrody dla uczestników V Mi¦dzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrozyki, która
odbyªa si¦ w Polsce w dniach 25.084.09.2011. Cz¦±¢ nagród, której nie
rozdysponowano podczas mi¦dzynarodowej olimpiady (du»e plakaty ze
zdj¦ciami obiektów astronomicznych, które trudno by byªo uczestnikom
dowie¹¢ w dobrym stanie do swoich krajów), posªu»y do nagrodzenia
zwyci¦zców krajowej olimpiady astronomicznej w roku 2012.
Czasopismo Urania  Post¦py Astronomii otrzymaªo du»¡ ilo±¢
widokówek astronomicznych ze zdj¦ciami obiektów niebieskich oraz
teleskopów ESO, które zostaªy doª¡czone do numeru 6/2011 jako prezent
od ESO dla polskich miªo±ników astronomii.
Spora ilo±¢ materiaªów zostaªa tak»e udost¦pniona przez ESO na
potrzeby studenckiej konferencji OSSA (Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii), która odb¦dzie si¦ w 2012 roku w Zielonej Górze.
W roku 2011 materiaªy drukowane i astronomiczne gad»ety od ESO
zostaªy dostarczone równie» do kilku innych miejsc w Polsce, m.in. na
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potrzeby obozów astronomicznych dla mªodzie»y organizowanych przez
klub Almukantarat.

Sie¢ Popularyzacji Nauki ESO w Polsce
Polska wersja witryny internetowej zostaªa stworzona w ramach Sieci
Popularyzacji Nauki ESO, zwanej w skrócie ESON. Sie¢ ta obejmuje specjalistów z zakresu popularyzacji astronomii w poszczególnych krajach
czªonkowskich ESO oraz w wybranych innych krajach. Polskim koordynatorem jest Krzysztof Czart. Kontakt e-mailowy mo»liwy jest pod adresem eson-poland@eso.org, natomiast pozostaªe dane kontaktowe mo»na
znale¹¢ na stronie internetowej http://www.eso.org/public/poland.

O pochodzeniu szerokich linii emisyjnych
w kwazarach  zagadka wyja±niona?
Bo»ena Czerny, Krzysztof Hryniewicz

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika

Sªowa kluczowe: kwazary, aktywne galaktyki, linie emisyjne, pyª
Wst¦p
Najbardziej znan¡ cech¡ aktywnych j¡der galaktyk s¡ silne i bardzo
szerokie linie emisyjne. Dzi¦ki identykacji obserwowanych linii z liniami
z serii Balmera Maarten Schmidt w roku 1963 odkryª natur¦ kwazarów:
zmierzyª ich przesuni¦cie ku czerwieni, a zatem okre±liª ich bezwzgl¦dn¡
jasno±¢. Na modele nie trzeba byªo dªugo czeka¢: rok pó¹niej niezale»nie
Zeldowicz i Salpeter stwierdzili, »e tylko akrecja na masywn¡ czarn¡
dziur¦ jest zjawiskiem dostatecznie wydajnym, aby zapewni¢ generacj¦
tak olbrzymich energii w tak niewielkim obszarze. Cho¢ koncepcja ta nie
od razu zostaªa powszechnie przyj¦ta, to obecnie nie ma innego modelu
zgodnego ze wszystkimi obserwowanymi faktami.
Linie emisyjne odgrywaªy kluczow¡ rol¦ tak»e w dalszym post¦pie
wiedzy na temat aktywnych galaktyk, w szczególno±ci w dwóch aspektach.
Po pierwsze, badanie linii emisyjnych doprowadziªo do odkrycia
kolejnego wa»nego elementu aktywnego j¡dra  torusa pyªowego.

A»

do roku 1985 zagadk¦ stanowiª fakt, »e niektóre aktywne galaktyki maj¡
w widmie optycznym zarówno szerokie linie emisyjne, o szeroko±ciach
rz¦du

kilku tysi¦cy km/s,

jak

i znacznie

w¦»sze

linie

wzbronione,

o szeroko±ciach okoªo kilkuset km/s, a niektóre aktywne galaktyki maj¡
tylko te w¦»sze linie.

Te pierwsze obiekty klasykowano jako obiekty

typu 1, te drugie jako typu 2. W roku 1985 badanie przez Antonucci'ego
i Millera widma spolaryzowanego galaktyki NGC 1068 (galaktyka typu
2) wykazaªo istnienie szerokich linii w ±wietle spolaryzowanym, a zatem
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rozproszonym, a zaproponowana przez nich geometria wymagaªa wªa±nie istnienia torusa molekularno-pyªowego, przesªaniaj¡cego najbardziej
centralne okolice czarnej dziury przy obserwacji pod du»ym nachyleniem
w stosunku do osi symetrii.

Tylko dzi¦ki rozpraszaniu przez odlegª¡

materi¦ cz¦±¢ fotonów z okolic centralnych mo»e dociera¢ do obserwatora.
Po drugie,
zmian

badanie opó¹nienia linii widmowych w stosunku do

kontinuum

(tzw.

rewerberacja),

systematycznie

badane

od

lat 90-tych, doprowadziªo do odkrycia prostej metody pomiaru masy
centralnej supermasywnej czarnej dziury.

Wcze±niej oceny masy byªy

mo»liwe tylko dla najbli»szych, sªabo aktywnych galaktyk, w oparciu
o

badanie

metody.

dynamiki

gwiazd,

ale

Rewerberacja wykazaªa,

kwazary

byªy

poza

zasi¦giem

tej

»e opó¹nienie linii jest okre±lone

przez jeden parametr  monochromatyczn¡ jasno±¢ galaktyk (Kaspi

et al.,

2000).

Najcz¦±ciej

badan¡

lini¡

byªa

linia

Hβ ,

a

jasno±¢

monochromatyczna mierzona byªa na dªugo±ci fali 5100 Å. Odkrycie
to pozwoliªo wyznacza¢ mas¦ czarnej dziury z jednego pomiaru widma
w zakresie optycznym: szeroko±¢ linii Hbeta okre±laªa pr¦dko±¢ materii,
interpretowan¡ jako pr¦dko±¢ keplerowska na orbicie koªowej, a pomiar
jasno±ci monochromatycznej dawaª promie« tej orbity, co pozwalaªo na
okre±lenie masy.

Udoskonalaj¡c t¦ bazow¡ metod¦, okre±lono masy

tysi¦cy czarnych dziur, tak»e w odlegªych kwazarach, co umo»liwiªo
badania ewolucji aktywno±ci galaktyk.
Pozostaª jeden maªy problem: czemu wªa±ciwie te linie powstaj¡?

Zadziwiaj¡ca wªasno±¢ obszaru szerokich linii emisyjnych
Najdokªadniejsze ostatnie badania, uwzgl¦dniaj¡ce wkªad gwiazd do
jasno±ci aktywnej galaktyki, wykazaªy, »e odlegªo±¢ obszaru powstawania linii Hβ jest dokªadnie proporcjonalna do pierwiastka z jasno±ci
monochromatycznej (Bentz

et al.,

2000).

Zastanawiaªo nas, dlaczego

w tym wzorze pojawia sie jasno±¢ monochromatyczna, a nie jasno±¢
bolometryczna?

W szczególno±ci, w najbardziej standardowej teorii

dysków akrecyjnych (Shakura & Sunyaev, 1973) jasno±¢ bolometryczna
zale»y tylko od tempa akrecji, natomiast jasno±¢ monochromatyczna
zale»y i od tempa akrecji, i od masy czarnej dziury. Zwrócili±my uwag¦,
»e lokalna temperatura w dysku w tej teorii te» zale»y zarówno od masy,
jak i od tempa akrecji.

Wykonali±my kilka operacji algebraicznych,

i policzyli±my warto±¢ temperatury powierzchniowych warstw dysku
w miejscu, gdzie zgodnie z wynikami rewerberacji powstaje linia Hβ .
W naszych rachunkach warto±¢ masy i tempa akrecji znikªy  upro±ciªy
si¦! Dostali±my jedn¡ uniwersaln¡ warto±¢: 995 K (Czerny & Hryniewicz,
2011). Ta sama warto±¢ zawsze  dla ka»dego ¹ródªa taka sama  musiaªa
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Rys.
o
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Schemat

temperaturze

promieniowania

dynamiki

BLR

powierzchniowej
z

dysku

w

naszym

poni»ej

dziaªaj¡ce

na

1000
ten

pyª

modelu.
K

tworzy

powoduje

W

obszarze

si¦

pyª

i

gwaªtowny

dysku

ci±nienie
wypªyw

materii. Unosz¡ca si¦ materia zostaje o±wietlona przez promieniowanie rentgenowskie
i ultraoletowe z wewn¦trznych obszarów, pyª zawarty w wietrze odparowuje, ci±nienie
promieniowania przestaje dziaªa¢ i materia powtórnie opada.

Uzyskujemy znaczne

pole pr¦dko±ci bez systematycznego wpªywu/wypªywu, zgodne z obserwacjami
ródªo: opracowanie wªasne.

co± oznacza¢ i zawiera¢ w sobie wyja±nienie mechanizmu powstawania
linii Hβ .

Pyª
Warto±¢ temperatury okoªo 1000 K to orientacyjna maksymalna warto±¢
temperatury, w jakiej mo»e powstawa¢ i istnie¢ pyª. Cho¢by niewielka
domieszka pyªu w gazie zmienia dramatycznie jego wªasno±ci w zakresie
optycznym:

o±rodek z pyªem staje sie nieprzezroczysty, poniewa» pyª

efektywnie pochªania i rozprasza fotony optyczne. Oznacza to zarazem,
»e na pyª dziaªa bardzo wydajnie ci±nienie absorbowanego/rozpraszanego
promieniowania.

Gwiazdy, w których atmosferach powstaje pyª, cha-

rakteryzuj¡ si¦ silnym wiatrem gwiazdowym.

Taki wªa±nie wiatr na-
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tychmiast powstanie w atmosferze dysku akrecyjnego, gdy temperatura
warst powierzchniowych b¦dzie ni»sza ni» 1000 K. Ale to nie jest jeszcze
caªkowite wyja±nienie zjawiska.

Jak tylko materia z pyªem w postaci

wiatru uniesie si¦ dostatecznie wysoko ponad dysk, zostanie wydajnie
o±wietlona przez promieniowanie z obszarów centralnych, bliskich czarnej
dziurze.

Takie o±wietlenie ogrzeje dodatkowo materi¦, temperatura

podniesie si¦ powy»ej 1000 K; pyª w takich warunkach ulegnie destrukcji
(odparuje), ci±nienie promieniowania przestanie z nagªa dziaªa¢, zadziaªa
jednak nadal grawitacja i obªok materii jak przekªuty balon spadnie
ponownie na dysk.

Taki wªa±nie scenariusz powstawania obszaru

szerokich linii emisyjnych proponujemy w pracy Czerny & Hryniewicz
(2011) i przedstawiamy na rys. 1.

Zalety modelu
Model wyja±nia szereg wªasno±ci obszaru szerokich linii emisyjnych, jakie
wcze±niej wynikaªy z jego fenomenologicznego modelowania:



obszar szerokich linii emisyjnych zajmuje znacz¡cy k¡t bryªowy
z punktu widzenia obszarów centralnych, co wynika z jasno±ci linii,
a zatem gaz musi si¦ unosi¢ wysoko nad dyskiem,



nie jest to jednak wiatr dyskowy,

poniewa» nie wida¢ efektu

systematycznego przesuniecia linii widmowych w stron¦ niebiesk¡,



modelowanie proli linii oraz badania emisyjno±ci wskazuj¡, »e
o±rodek poza du»¡ pr¦dko±ci¡ rotacyjn¡, zwi¡zan¡ z rotacj¡ dysku,
ma tak»e du»y skªadnik turbulentny,



odlegªo±¢

obszaru

od

czarnej

dziury

zale»y

monochromatycznej obiektu.
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Wªasno±ci milisekundowych szpilek
radiowych obserwowanych na falach
decymetrowych
Bartosz D¡browski1 , Paweª Rudawy2 , Marian Karlický1

Instytut Astronomiczny Czeskiej Akademii Nauk
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocªawskiego
1

2

Sªowa kluczowe: korona sªoneczna, rozbªyski, wybuchy radiowe
Wst¦p
Milisekundowe szpilki radiowe, obserwowane na falach decymetrowych
(dalej zwane szpilkami decymetrowymi, ang. dm-spikes), to intensywne,
krótkotrwaªe wzrosty emisji radiowej, nale»¡ce do najkrótszych obserwowanych zjawisk radiowej aktywno±ci Sªo«ca. Czas trwania pojedynczej
szpilki zwykle nie przekracza 0,1 s, a jej szeroko±¢ widmowa jest rz¦du
0,2  2,0% cz¦stotliwo±ci ±rodkowej (Benz, 2002).
W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej podstawowych parametrów szpilek i ich grup (ªa«cuchów), w tym: czas trwania,
szeroko±¢ widmowa oraz dryf w cz¦stotliwo±ci.

Wykorzystane instrumenty
Obserwacje szpilek decymetrowych przeprowadzono w toru«skim Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikoªaja Kopernika w okresie od lutego 2000 roku do grudnia 2001 roku przy pomocy 15-metrowego
radioteleskopu wyposa»onego w spektrograf radiowy o bardzo wysokiej
rozdzielczo±ci czasowej (80 mikrosekund) w pa±mie 1352  1490 MHz,
podzielonym na 46 kanaªów o szeroko±ci 3 MHz (D¡browski

et al.,

2005). Jednocze±nie prowadzono obserwacje radiowe Sªo«ca w Instytucie
Astronomicznym Czeskiej Akademii Nauk w Ondrejovie radioteleskopem
o ±rednicy 10 m, wyposa»onym w spektrograf radiowy rejestruj¡cy sygnaª
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Rys. 1. Widma dynamiczne szpilek radiowych z 11 lipca 2000 roku obserwowanych
w Ondrejovie (panel górny) i Toruniu (panel dolny).

Biaªy prostok¡t na widmie

z Ondrejova odpowiada danym zarejestrowanym w Toruniu
ródªo: opracowanie wªasne.

w pa±mie 0,82,0 GHz. Spektrograf ten rejestruje 256 kanaªów oddalonych od siebie o 4,69 MHz, ka»dy o szeroko±ci 3 MHz.
czasowa obserwacji wynosiªa 0,1 s (Ji°i£ka

et al.,

Rozdzielczo±¢

1993; Karlický

et al.,

2000).

Jednoczesne obserwacje zjawisk radiowych w Toruniu
i Ondrejovie
Analizy szpilek obserwowanych w tym samym czasie w dwu odlegªych obserwatoriach s¡ bardzo cenne.

Stwierdzili±my, »e tylko cztery

grupy szpilek spo±ród 18 zaobserwowanych w Toruniu wyst¦powaªy
jednocze±nie w obu obserwatoriach we wspólnym pa±mie cz¦stotliwo±ci.
Przeprowadzone przez nas testy modelowe wykazaªy, »e sªaba korelacja
szpilek obserwowanych w Toruniu i Ondrejovie mo»e by¢ spowodowana
ró»nicami w czasowej rozdzielczo±ci i czuªo±ci obu instrumentów.
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Rys. 2. a«cuch szpilek z dryfem w cz¦stotliwo±ci zarejestrowany 26 marca 2000 roku
(pocz¡tek ªa«cucha o 10:38:00,6 UT). W górnej cz¦±ci rysunku przedstawiono widmo
dynamiczne, a w dolnej krzyw¡ zmian nat¦»enia sygnaªu (wzdªu» linii zaznaczonej
na górnym rysunku)
ródªo: opracowanie wªasne.

Szpilki decymetrowe obserwowane 11 lipca 2000 roku  zjawisko
pierwsze
W zjawisku radiowym zaobserwowanym w Toruniu 11 lipca 2000 roku
pomi¦dzy 12:30:10 UT a 13:30:10 UT zarejestrowano dwie grupy szpilek.
Pierwsz¡ pomi¦dzy 13:16:03 UT a 13:16:44 UT, a drug¡ od 13:26:30 UT
do 13:27:37 UT. Obie grupy wyst¦powaªy w caªym obserwowalnym
pa±mie (13521490 MHz).

Pojedyncze szpilki nie posiadaªy struktury

wewn¦trznej.
W czasie trwania drugiej grupy szpilek obserwowanych w Toruniu,
w Ondrejovie pomi¦dzy 13:25:40 UT i 13:27:40 UT zarejestrowano szpilki
w pa±mie 1,01,8 GHz. Z powodu zakªóce« pasma 13911278 MHz nie
wykorzystywano (rys. 1).

Ogólne cechy widm szpilek decymetrowych

obserwowanych w obu obserwatoriach w pa±mie 13521490 MHz s¡
podobne, jednak nie znaleziono ani jednej pary szpilek zarejestrowanych
jednocze±nie i na tej samej cz¦stotliwo±ci w obu obserwatoriach.
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Szpilki decymetrowe obserwowane 11 lipca 2000 roku  zjawisko
drugie
11 lipca 2000 roku obserwowano w Toruniu zjawisko radiowe pomi¦dzy
14:34:50 UT a 14:51:30 UT. W czasie jego trwania zidentykowano grup¦
szpilek trwaj¡c¡ od 14:41:10 UT do 14:48:10 UT w pa±mie 13521490
MHz. Pojedyncze szpilki nie posiadaªy struktury wewn¦trznej. Szpilki
decymetrowe obserwowano równie» w Ondrejovie pomi¦dzy 14:36:10 UT
a 14:44:50 UT w pa±mie cz¦stotliwo±ci 0,81,8 GHz.

Podsumowanie
redni czas trwania i szeroko±¢ widmowa szpilek radiowych równe byªy
odpowiednio 0,036 s i 9,96 MHz. Obserwowano zarówno szpilki z dryfem
dodatnim, jak i ujemnym, przy czym ±rednie warto±ci dryfu ujemnego
i dodatniego wynosiªy odpowiednio 776 MHz/s i 1608 MHz/s. Rozkªad
czasu trwania i szeroko±ci widmowej byª prawostronnie asymetryczny
dla wszystkich badanych szpilek.
Zarejestrowano dwa rodzaje ªa«cuchów szpilek, wykazuj¡cych dryf
(rys. 2) oraz bez dryfu w cz¦stotliwo±ci. a«cuchy trwaªy od 0,067 s do
0,509 s, a ich szeroko±ci widmowe si¦gaªy od 7,2 MHz do 17,25 MHz.
redni czas trwania pojedynczej szpilki obserwowanej w ªa«cuchu wynosiª 0,03 s.

Podczas gdy znaleziono pewne podobie«stwo pomi¦dzy

globaln¡ charakterystyk¡ grup szpilek zarejestrowanych w obu obserwatoriach, to jednak nie znaleziono ani jednej pary szpilek zarejestrowanych
jednocze±nie i na tej samej cz¦stotliwo±ci w obu obserwatoriach. Wi¦cej
informacji na temat naszych bada« mo»na znale¹¢ w artykule: D¡browski

et al.

(2011).
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Accretion and outow from
a magnetized, neutrino cooled torus
in the gamma ray burst central engine
Agnieszka Janiuk1 , Monika Mo±cibrodzka2

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Department of Physics, University of Illinois at
Urbana-Champaign
1

2

Key words: Gamma Ray Bursts, accretion disks
Introduction
Gamma Ray Bursts (GRB) are the extremely energetic transient events,
visible from the most distant parts of the Universe. They are most likely
powered by accretion on the hyper-Eddington rates that proceeds onto
a newly born stellar mass black hole. This central engine gives rise to the
most powerful, high Lorentz factor jets that are responsible for energetic
gamma ray emission. We investigate the accretion ow evolution in GRB
central engine, using the 2D MHD simulations in General Relativity.
We compute the structure and evolution of the extremely hot and dense
torus accreting onto the fast spinning black hole, which launches the
magnetized jets.

We calculate the chemical structure of the disk and

account for neutrino cooling. Our preliminary runs apply to the short
GRB case (remnant torus accreted after NS-NS or NS-BH merger). We
estimate the neutrino luminosity of such an event for chosen disk and
central BH mass.

Model
The equation of state of nuclear matter is taken after Janiuk

et al. (2007).

The chemical composition includes helium, electrons, positrons, protons
and neutrons. The condition of beta equilibrium provides that the ratio
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Fig. 1. Model 1: Structure of an accretion disk in model with no cooling functions
taken into account in the dynamical evolution.

The maps show:

(i) density, (ii)

temperature of the plasma, and (iii) ratio of gas to magnetic pressure, with eld lines
topology (from left to right)
Source: own work.

of proton to neutron satises the balance between forward and backward
nuclear reactions.

Neutrino cooling proceeds via electron, muon and

tau neutrinos in the plasma opaque to their absorption and scattering.
Neutrinos are formed in the following processes: URCA process, e+epair annihilations, nucleon-nucleon bremsstrahlung, plasmon decay.
In the dynamical calculations, we solve GR MHD equations using
numerical code HARM 2D of Gammie

et al.

(2003). We reduce

each time-step to account for neutrino cooling

Qν ,

u

where the neutrino

cooling is calculated based on chemical composition of the gas.
assume dimensionless spin of a black hole with
polytropic equation of state

P = (γ − 1)u,

with

after

a = 0.98.
γ = 4/3.

We

We assume

To determine the initial conditions, we start from the equlibrium
model based on Fishbone & Moncrief (1976) around a spinning black
hole.

The central black hole mass is

surrounding gas is about
with potential

50.

Aϕ ∼ ρ ,

0.1M

3M

and the total mass of the

. The initial magnetic eld is assumed

and normalized with

β = (γ − 1)umax /(0.5B 2 ) =
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Fig. 2. Model 2: Structure of accretion disk in model with neutrino cooling taken into
account in the dynamical evolution. The maps show: (i) density, (ii) temperature of
the plasma, (iii) ratio of gas to magnetic pressure, with eld lines topology, and (iv)
the eective neutrino cooling Qν (from left to right). Parameters: black hole mass
M = 3Msun , spin a = 0.98, initial magnetic eld normalization β = 50, and initial
disk mass Mdisk = 0.1M . The snapshot is at t=0.02 s since the formation of the
black hole
Source: own work.

Summary
A turbulent and dense rotating torus forms in the equatorial plane and
extends towards the marginally stable orbit of the black hole. The polar
regions are quickly evacuated and an electromagnetically dominated jet
is formed above the poles of the black hole, as shown before by McKinney
& Gammie (2004) and McKinney (2005). The mass accretion rate is 0.4

M s−1 .
The total neutrino luminosity corrected for absorption and scattering
processes, is

Lν = 3 × 1054

−1 .

erg s

This number is comparable to

e.g.
et al. (2007). Also,
the relativistic MHD simulations by Shibata et al. (2007) reported the
54 erg s−1 , depending
neutrino luminosity on the order of Lν ≤ 10
on black hole spin (a ≤ 0.9) and torus mass.
To compute the
numbers obtained from relativistic hydrodynamical simulations,
Jaroszy«ski (1993), Jaroszy«ski (1996) or Birkl

electromagnetic luminosity of the observed GRBs, one needs to consider
the eciency of neutrino-antineutrino annihilation process, as well as
swallowing of some fraction of neutrinos by the black hole due to the
curvature eects.
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The most neutrinos are formed within 10

Rg .

We do not see a clear

neutrinosphere (a surface at which the optical thickness for neutrino
absorption and scattering is 1.0).

Its presence as well as the eect

of neutrino trapping will be accounted when the neutrino pressure is
incorporated in the dynamical calculations.
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Modelling of the free-free absorption in
the starburst galaxy M82 and the Sgr A
Complex
Wojciech S. Jurusik, Krzysztof T. Chy»y,
Robert T. Drzazga

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiello«skiego
Key words: free-free absorption, Sgr A, M82
Local spectrum of Sgr A
The radio emission of normal galaxies is directly connected with activity
of star formation and results from two processes, non-thermal (synchrotron) and thermal (free-free) radiation.

The synchrotron emission

dominates the 110 GHz range. At higher frequencies free-free emission
becomes increasingly important. At much lower radio frequencies freefree absorption may aect not only thermally generated photons but also
synchrotron ones. Due to this absorption the radio spectra of galaxies
can be attened towards low frequencies.
The Galactic Centre (GC) hosts a compact non-thermal radio source
known as Sgr A*.

Around Sgr A* radio emission comes from HII

region called Sgr A West, embedded in lower density ionized gas forming

0

extended (1.5 ) halo (Pedlar

et al.,

1989). Behind the Sgr A West there

is a source, which seems to be a supernova remnant (SNR) known as Sgr
A East. Around Sgr A East there is a

70

radio envelope, showing thermal

and non-thermal emission. At low radio frequencies (<610MHz) the most
striking feature of the radio emission of Sgr A is its strong depression
in the region of Sgr A West which at higher frequencies dominates the
radio image.
In modelling of the radio spectrum of the whole Sgr A Complex
consisting of Sgr A West, Sgr A East, and Sgr A*, we assume three
gaseous components of dierent sizes and radiating according to thermal
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and/or synchrotron processes.

The emission of all components is

modelled over a grid of NxN cells. Each simple cell radiates according
to:

Sij = [Ssync,ij ν −α exp(−τν,ij ) + Sth,ij (1 − exp(−τν,ij ))] Ωij
T −1.35
ν
τν,ij = 0.0824( K
)
( GHz
)−2.1 EM is the optical depth and
EM = 0 Ne2 fν dl is the emission measure with the lling factor fν .
where

Rl

The modelled spectrum of Sgr A integrated over the whole complex
ts very well the data points (g. 1: Left). The modelled turnover in the
spectrum of Sgr A near 1 GHz requires emission measures

> 107 pc cm−6 .

This provides the thermal emission contaminating the high frequency
part of the spectrum. To explain the data points it was also necessary
to introduce the lling factor

fν

of about 0.1 in the part of the model

associated with the thermal emission.
The local spectrum of Sgr A

The global spectrum of M82

S [Jy]

S [Jy]

100

100

1

0,1
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100

0,1

Frequency [GHz]
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Left) The modelled spectrum of Sgr A Complex. The three lines correspond
(Centre) The global spectrum of M82. The data are from Klein
, 1988. (Right)

Fig. 1. (

to total, synchrotron, and thermal spectrum. The data are from Pedlar et al., 1989.
et al.

The modelled map of radio emission of M82 at 300MHz (top), and 1400 MHz (bottom)
Source: own work.

Global spectrum of M82
The galaxy M82 hosts the nearest example of an ongoing starburst. The
brightest source at 408 MHz (Wills

et al.,

1997) is a SNR in the centre

of the disk. Around this SNR there is a depression in radio emission of
about 100 pc in size caused by free-free absorption induced by a giant
HII region.
We performed modelling of the global spectrum of M82 similarly
to Sgr A complex, but for the whole galaxy (gure 1:

Centre).

The

shape of low frequency spectrum depends on the distribution and density
of the ionized gas in the whole galactic disc.

At xed frequencies,

we reconstructed the observed radio emission over the galactic disk.
Figure 1:

Right depicts some modelled maps at 300 and 1400 MHz.
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With lower resolution the depression in emission in the centre of M82
is systematically less visible, at 408 MHz and with spatial resolution of

100

it even disappears completely. Hence, recognition of such regions in

more distant galaxies would be very dicult.
Our modelling shows that signicant part of M82 (more than 50%)
must be signicantly contaminated by thermally emitting gas. It is not
possible to reproduce the turnover in the spectrum of M82 assuming only
one small emitting region but with extremely high density of ionized gas.
The lling factor of the thermal emission may also play an important role
in shaping the global spectrum of M82.

Bibliography
Klein U., Wielbinski R., Morsi H.W., 1988, A&A,
Pedlar A., 1989, AJ,
Wills K., Pedlar A.

342, 769

et al.,

1997, MNRAS,

190, 41

291, 517

Obserwacje prowadzone
w Obserwatorium Astronomicznym UJK
w Kielcach
Paweª Kankiewicz

Zakªad Astrozyki IF UJK
Sªowa kluczowe: obserwacje komet, astrometria, fotometria
Wst¦p
Opracowanie, zaprezentowane na Zje¹dzie PTA w formie plakatu, przedstawia wybór i podsumowanie obserwacji astronomicznych z ostatnich
kilku lat.

Byªy one prowadzone na teleskopie 0,35 m w Obserwato-

rium Astronomicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
zlokalizowanym w Instytucie Fizyki. Wst¦pne wyniki dziaªania zostaªy
przedstawione na pierwszej konferencji
(Kankiewicz, 2005).

Wykorzystanie maªych teleskopów

Niniejsze opracowanie jest swoist¡ kontynuacj¡

i zawiera uwagi na temat otrzymanych ostatnio wyników. Druga konferencja o tej tematyce:

Wykorzystanie maªych teleskopów II, odbyªa si¦ w

2011 roku na Uniwersytecie Opolskim, gdzie równie» zostaªy zreferowane
najnowsze obserwacje. Cykl krajowych konferencji dotycz¡cych maªych
instrumentów b¦dzie najprawdopodobniej kontynuowany.

Zastosowanie teleskopu miejskiego
Uczelniane kieleckie obserwatorium astronomiczne mie±ci si¦ na dachu
budynku Wydziaªu Matematyczno-Przyrodniczego UJK. Fakt lokalizacji
teleskopu astronomicznego w mie±cie,
tycznych, mo»e budzi¢ kontrowersje.

w polskich warunkach klimaW¡tpliwo±ci co do powodzenia

takiego przedsi¦wzi¦cia mo»na rozwia¢, realizuj¡c na takim instrumencie
rozmaite projekty. Pomijaj¡c czynniki negatywne, jak maªa ilo±¢ nocy
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Fot. 1. Teleskop o ±rednicy 14 cali (ok. 35 cm) pod kopuª¡ Obserwatorium UJK
ródªo: opracowanie wªasne.

obserwacyjnych, wysoki, tzw.

miejski seeing, ±wiatªa dwustutysi¦cz-

nego miasta itp., warto zastanowi¢ si¦ nad potencjalnymi korzy±ciami
wskazanymi poni»ej:



walory edukacyjne na miejscu (bez konieczno±ci podró»owania),



bardzo dobre warunki obserwacji jak na lokalizacj¦ w mie±cie
(niewielkie zanieczyszczenia przemysªowe),



bardzo dobra widoczno±¢ w kierunku poªudniowym i wschodnim 
peryferia miasta,



brak problemów logistycznych typowych dla lokalizacji pozamiejskiej  niskie koszty i ªatwa w utrzymaniu infrastrukura.

Zastosowany pod kopuª¡ instrument to teleskop Schmidta-Cassegraina
o ±rednicy 14 cali (ponad 35 cm), wyposa»ony w kamer¦ CCD SBIG
ST-7XE. Znajduje si¦ na monta»u paralaktycznym CI700.

Posiada

dodatkow¡ lunetk¦ celownicz¡ oraz redukcj¦ ogniskowej z 3910 mm
do

1800

mm.

Zasi¦g

astrometryczny

przekracza

17,5

magnitudo,

fotometri¦ wykonuje si¦ na obiektach ja±niejszych (zale»y to od wymogów
stawianych konkretnym pomiarom).

Obecnie u»ywa si¦ ltrów V
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i C (clear).

Okazjonalnie (przy kªopotliwych warunkach pogodowych)

wykonuje si¦ obserwacje nieltrowane.
Teleskop gªównie znajduje zastosowanie w projektach studenckich.
Daje on mo»liwo±¢ przygotowania do pracy na wi¦kszych instrumentach.
Wyniki obserwacji najcz¦±ciej s¡ publikowane jako cz¦±¢ prac magisterskich.

Najbardziej warto±ciowe pojawiaj¡ si¦ regularnie w biuletynach

i cyrkularzach mi¦dzynarodowych (MPC, MPEC) lub s¡ publikowane w
innej formie.

Astrometria
Pierwsze obserwacje rozpocz¦to od pomiarów astrometrycznych, przy
czym program byª zorientowany na maªe ciaªa Ukªadu Sªonecznego.
Obecnie prowadzona astrometria to raporty z obserwacji komet do MPC
IAU  od 9 do ok. 17,5 mag. W tych obserwacjach bior¡ czynny udziaª
studenci UJK, realizuj¡cy je w ramach wªasnych prac (Szczepaniak,
2006).

Prowadzona jest te» astrometria planetoid, która jest cz¦sto

produktem dodatkowym do serii obserwacji fotometrycznych. Obecnie
w Minor Planet Center opublikowanych jest ponad 24 odno±ników do
obserwacji z Kielc. Wi¦kszo±¢ to obserwacje maªych ciaª o jasno±ci okoªo
15 mag. Przewa»aj¡ obserwacje kometarne.

Fotometria
Pomiary fotometryczne na maªym teleskopie stanowi¡ wi¦ksze wyzwanie
od astrometrii i wymagaj¡ wi¦kszych nakªadów pracy.

W 2007 roku

rozpocz¦to bardziej wymagaj¡ce obserwacje fotometryczne, pocz¡tkowo
wykonuj¡c fotometri¦ planetoid.

Do±wiadczenia z tych obserwacji

pozwoliªy rozszerzy¢ program o jasne gwiazdy zmienne (od 2008 roku).
Fotometria CCD planetoid byªa podstaw¡ do opracowania bardziej
zaawansowanych projektów studenckich (Staromªy«ski, 2008).

Wy-

niki cz¦sto maj¡ wi¦ksz¡ warto±¢ naukow¡ i znajduj¡ zastosowanie w
projektach prowadzonych przez inne obserwatoria (Ratajczak

et al.,

2010). Dobrymi kandydatami do obserwacji s¡ ciekawe gwiazdy zmienne,
które znajduj¡ si¦ w przedziale jasno±ci niedost¦pnym dla amatorów,
a jednocze±nie nie nadaj¡ si¦ do obserwacji na du»ych teleskopach.
Najcz¦±ciej s¡ to ukªady podwójne za¢mieniowe albo kataklizmiczne,
wymagaj¡ce fotometrii do wsparcia obserwacji spektroskopowych lub
modelowania.
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Podsumowanie
Gªównym celem dziaªalno±ci obserwatorium jest edukacja, która opiera
sie na praktycznym ksztaªceniu studentów.

Wyniki, które otrzymuj¡,

maj¡ unikalny charakter i warto±¢ naukow¡.

Prace nie s¡ zatem

odtwórcze, ale pozwalaj¡ studentom zmierzy¢ si¦ z praktycznymi problemami. Rezultaty s¡ cz¦sto referowane na konferencjach studenckich i
naukowych.
Obserwatorium te» mo»e si¦ anga»owa¢ w kampanie prowadzone
wspólnie z o±rodkami z innych lokalizacji geogracznych, co znacznie
zwi¦ksza szanse ich powodzenia.

Mo»na zaryzykowa¢ twierdzenie, »e

taka sie¢ wspóªpracuj¡cych maªych teleskopów mo»e czasem pracowa¢
bardziej efektywnie ni» kosztowny pojedynczy instrument.
Wbrew obiegowej opinii, maªy teleskop umieszczony w mie±cie mo»e
dostarcza¢ warto±ciowych obserwacji, je±li si¦ do niego dobierze odpowiedni program obserwacyjny. Mo»e on te» sªu»y¢ ksztaªceniu przyszªych
specjalistów  potencjalnych przyszªych obserwatorów.

W lokalnych

warunkach klimatycznych, przy niewielkiej liczbie pogodnych nocy (ok.
40), otrzymane wyniki obserwacji na wzgl¦dnie maªym instrumencie
mo»na uzna¢ za zadowalaj¡ce.

Bibliograa
Kankiewicz P.,
w

2005,

Obserwatorium

Obserwacje maªych ciaª Ukªadu Sªonecznego
Astronomicznym

A,

Wykorzystanie

Maªych

Teleskopów, materiaªy konferencyjne pod red. K. Bajan i P. Flina,
A, PTMA, Kielce, Kraków
Ratajczak M.
Staromªy«ski

et al.,
J.,

2010, MNRAS,
2008,

402, issue 4, 24242428

Fotometria

planetoid

w

Obserwatorium

Astronomicznym UJK, praca magisterska, UJK, Kielce
Szczepaniak G., 2006, Astrometria i poprawianie orbit maªych ciaª
w oparciu o obserwacje wykonane w Obserwatorium Astronomicznym
Akademii wi¦tokrzyskiej, praca magisterska, A, Kielce

Speed of the expansion of the true
vacuum
Jerzy Kuczy«ski

Silesian Planetarium
Key words: phase transition, vacuum, cosmological constant
Expansion of the bubble of the true vacuum in the rst order
phase transition may be estimated by considering the classical solution
connected suitable minima of the eld potential. Assuming the spherical
symmetry and the scalar eld

ϕ

as the order parameter we nd the

equation (Linde, 1983)

2
∂U
ϕ00 + ϕ0 =
r
∂ϕ
where the prim denotes dierentiation over radius

(1)

r

and

U

is the

potential of the the eld. Minima of this potential are due to the true
(lower) and false (upper) vacuum. In general solving this equation it is a
very dicult task, rather impossible without numerical calculations. In
the thin wall approximation which is valid only for big sizes of the bubble
[notice, existence of the surface tension suggest that bubble can rise
only in rather big size (Coleman, 1977)!] it is possible to nd the exact
solutions (Kuczy«ski). Here we accomplished a simplest task however.
Connecting the minima by the line potential we obtain the equation

2
ϕ00 + ϕ0 = −A
r

(2)

which is simple enough to be solve exactly. The minus sign is choosed
for the convenience. With this assumptions, that potential has the form

U = λ − Aϕ
where

λ

(3)

is the value of the energy density in the false vacuum and we

can interpreted it as the cosmological constant. Constants A must full
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the condition

ϕ (r0 ) =

λ
A

(4)

How we see, it is choosen in that way that in true vacuum scalar eld

ϕ

has dierent than zero value. This is a rather conventional choice (no

a priori arguments to it) but formally it opens the way to experimental
consideration. The solution of (2) reads

α A 2
− r +C
r
6

ϕ=

(5)

where and are arbitrary constants which must be determined by the
appropriate physical condition. In fact, physically, the potential has the
form

where


 0
λ − Aφ
U (ϕ) =

λ
r0

and

r1

for r < r0
for r ∈ (r0 , r1 )
for r > r1

(6)

are the inner and the outer radiuses of the bubble

respectiviely. How we see the solution of the equation (1, 2) describes the
wall of the bubble. Constants and may be obtained from the conditions

α
A
λ
− r02 + C =
r0
6
A

(7)

α
A
− r12 + C = 0
r1
6

(8)

−

α
A
− r0 = 0
r0
3

(9)

Condition (7) is the extend form of condition (4), (8) tell us that in
the false vacuum eld disappear and from condition (9) we see that in
the inner wall of the bubble eld derivative is equal to zero. From this
conditions by a simple algebra we nd

s
A=

r13

r3
α=− 0
3
s
C=

6λr1
+ 2r03 − 3r02 r1

s

(10)

6λr1
+ 2r03 − 3r02 r1

(11)


λ 2r03 + r13
6r1 r13 + 2r03 − r02 r1 )

(12)

r13
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λ

How we see heaving the value

only free parameters are

r0

and

r1 .

In

the Landau mean eld picture (van Saarloos, 2003), the order parameter
which we can identify with

ϕ,

have the equation

∂ϕ
δF
= −k
∂t
δϕ
where

F

(13)

is the free energy of the system, and

k

is a coecient of order

one.
Using the assumption
and

v

ζ = r − vt

where

ζ

is the argument of eld

ϕ,

is the speed of the walls of the bubble, we obtain

∂ϕ
δF
= −k
∂ζ
δϕ

−v
which upon multiplying with

R
v = kR

∂F ∂ϕ
∂ϕ ∂ζ dζ
 2
∂ϕ
dζ
∂ζ

(14)

∂ϕ
∂ζ , and integrating gives

=k

F (ϕ (∞)) − F (ϕ(−∞))
R  ∂ϕ 2
dζ
∂ζ

(15)

By calculating the free energy and substituting the solution (5) to (15)
we can obtain approximation of the expansion of the true vacuum. Free
energy of the system is possible to obtain by the method developed
by R. Ma«ka and J. Kuczy«ski (Kuczy«ski & Ma«ka, 1986) but in this
simple model we can substitute to (15) the energy density

λ (cosmological

constant). Performing appropriate calculations we nd

v=
2r0



9k γ 5 − 3γ 3 + 2γ 2 )


γ
γ 6 − 28γ 3 − 27 1 + γ ln
3

where, for simplicity we used the denotation

r1 = γr0 .

(16)

The most

surprising thing in the formula (16) is that speed, in this approximation,
is

independent

of

energy

density.

So

we

may

expect,

in

better

approximation, rather week dependence of the cosmological constant,
and it seems that the speed of the apocalypse isn't too big! Moreover
it is slower in greate distance from the point from which it starts, so we
can hope to nd the way to reverse it when it comes.
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The visibility of the solar cycle in
a botanic material
Radosªaw Rek

Key words: solar cycle, solar activity
In 1958 de Vries found, that wood and grains created during the
second part of 17th century have an increased radiocarbon activity (de
Vries, 1958). This so called de Vries maximum was later renamed into
the Maunder Minimum by John Eddy (19312009)(Eddy, 1976). Eddy
was not interested in research of visibility of 11-year cycle in a treerings, but huge and long abundance maxima.

The earlier such event

was called by Spörer name, who already in 1887 paid attention for
a 70-year period of decreased solar activity during the second part of
17th century. A two years later he limited this statement to conclusion,
that a sunspots had mainly appeared on the southern star hemisphere.
This overabundance had to be caused by a smaller solar activity of the
Sun, what should be tantamount to smaller sunspot numbers or total
vanishment of these phenomena during mentioned period.

A relation

between the Wolf number and the isotope creation rate on dierent
altitudes in the atmosphere and at the terrestrial surface was established
at the beginning of sixties.
Lingenfelter (1963) formulated then a conclusion, that the isotope is
more eectively produced in a years of the least solar activity.

In the

mid of sixties a dierent C14 abundance measurements dispersed in time
allowed for statement, that an abundances in the areas closer to north
geographical pole are somewhat higher than found in a botanic material
from Europe. Burchuladze

et al.

(1979) article, containing the rst half

of 20th century, showed changeability in a scale close to 11-year cycle in
radiocarbon data found with year resolution. The maxima of abundance
overlapped with maxima of the highest solar activity periods or a years
that some precedes these maxima, but omitted the years of the smallest
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sunspots in cycle. In 1995 a results of similar research made in wood,
that grown in 19th century were published and appear similarly.
The diusion time in the atmosphere for the isotope that is transported to the terrestrial surface was evaluated on two ways.

The rst

was connected with investigations of contaminants spreading rate and the
second used a correlation between the prole of abundance and prole
of the Wolf number changes shifted to overlap with curve of abundance.
Both proles were averaged on longer time-intervals.
Additionally a running medium values, that can be derived from data
set, allow to identify a variation typical as in case of 11-year cycle. In
similar way the diusion time in ocean water, where the atmospheric
carbon dioxide containing radiocarbon atoms is resolved and mixed
what regulates C14 abundance in atmosphere, can be evaluated. Eddy
wrote about 1050 years, but in the second part of nineties the periods
equal to 2 or 10 years were regarded.
found in unsophisticated way.

The rst of these values was

A changes of the isotope abundance

were investigated after a large number of nuclear tests made in the
years 19611962 for example in tree-rings and increased concentration
was created in the years 19631964.

The most of these atmospheric

experiments were conducted at the terrestrial surface and apart from the
stratosphere, where the isotope creation rate is the biggest. The second
was established by comparison of abundances, that were created later
and compared with the level of 1962 year, that after 9.1 years seemingly
came to an undisturbed level (Nydal & Gislefoss, 1996).

But some

years before, in 1958, these mentioned experiments were also numerous
and created the earlier maximum in 1959, that additionally overlapped
with the maximum of aring activity in the 19th cycle.

A ares with

the hardest energetic spectrum produce protons, that deeply penetrate
the terrestrial atmosphere before the Forbush eect during a magnetic
storms and therefore cascades could create the isotope overabundance,
but in smaller scale. Lingenfelter (1963) omitted similar period of the
highest number of ares in cycle, that can be registered a two years
after a sunspot maximum, investigating only the years with the highest
and the smallest sunspot numbers in a cycle and happily formulated
his conclusion on the base of comparisons with botanic material, which
did not contain so much articial admixtures produced in short time.
These results of abundance measurements in tree-rings were not later
interpreted as a overabundance created by ares, but the time of diusion
in the atmosphere was extended to elucidate this creation by galactic
rays.

A smaller values of medium neutron ux derived on the years

of the highest sunspot numbers in a cycle, caused by higher inuence
of the Forbush eect than by neutrons created before by SPE are the
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basic argument to conrm such interpretation, because radiocarbon is
produced by very slow such particles. However, the detection eciency
with usage of neutron monitor type NM-64 in the energy range limited
to registered during a smaller solar emissions, especially below 100 MeV,
is much smaller than in the range above 1 GeV (Clem, 1999) and the
result of a measurement is one for the whole spectrum of energy.
An amplitude of the isotope abundance changes in wood in a
particular cycle in 19th century reaches 12 per cent of a medium value,
attributed to the abundance level in 1800 (Kocharov

et al.,

1995). The

experiments made in 1958 increased this level in respect to the previous
solar minimum by 20 per cents (!) and a results of measurements found in
a later years were compared with this value. The 1962 year tests created
an overabundance in land plants reaching to 100 per cent of medium
value and 20 per cent in corals. The abundance maximum in the years
19631964 is the highest, the one and only, that was created in a years
of the smallest sunspot activity, except of another produced during the
Dalton Minimum. Additionally a two low solar cycles from Burchuladze

et al. (1979) paper appear to fall somewhat before the sunspot maximum,
however one taken from Kocharov et al. (1995) was created later. The
overabundance in stratosphere, that reached 1000 per cent in the same
time, in spite of the fact that experiments were not carried on such high
altitude, can conrm fast atmospheric circulation in cores of atmospheric
planetary cells. If these atoms can be transported up so quickly, then the
radiocarbon can supposedly be collected at the top of the atmosphere
and carried in similar rate to the surface. A short time of precipitation
was also concluded both in case of beryllium Be10 isotope and nitrogen
trioxide. Almost 50 per cent of beryllium (!) is resonant created by solar
neutrons in the energy range about 2030 MeV (Webber & Higbie, 2003),
so typical for weak solar emissions, from atmospheric nitrogen, like C14
isotope, however this second creation requires a thermal neutrons (energy
about 1 eV). Additionally the enhanced abundance of beryllium with a
maximum at the beginning of the 18th century is overlapped with the
time when big ares were registered by polar ice, what was established
on the base of nitrogen trioxide changeability. This conclusion appears
to be consistent with beryllium data since Beer

et al.

(1998) conrmed

a persistence of 11-cycle during the Maunder Minimum in beryllium
measurements made in polar ice.
A two periods in case of C14 isotope can be concluded from these
research  a longer, that can be called meteorological and shorter with
duration equal to about one year, if believe that none experiments were
then made in stratosphere.

A time interval equal to 10 years was

evidently derived in spite of an earlier change of abundance, that had
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Fig. 1. A monotonic decrease of C14 isotope abundance after 1964, without visibility
of 11-year cycle, in spruces, oaks and pines
Source: Kaimei & Youneng (1992).

not time to spread before the next series of experiments. In the result
of similar reason the 11-year cycle can not be nd in the radiocarbon
abundance measurements in wood, that have grown after 1964, at least
in this data set as presented on reproduced illustration (g.

1).

This

periodicity is visible only in botanic material created before 1958.
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Promieniowanie radiowe (λ = 6 cm)
z obszaru antycentrum Galaktyki
Stanisªaw Ry±1 , Eugeniusz Pazderski2 , Marian Soida1

Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagiello«ski
Katedra Radioastronomii, Uniwersytet Mikoªaja Kopernika
1

2

Slowa kluczowe: Galaktyka: polarymetria radiowa
Wst¦p
Promieniowanie radiowe Galaktyki ma skªadow¡ synchrotronow¡, która
jest bezpo±rednio zwi¡zana z rozkªadem pola magnetycznego. Pozwala to
wyznacza¢ struktur¦ tego pola i bada¢ jego wpªyw na ksztaªt i dynamik¦
rozci¡gªych obiektów w Drodze Mlecznej. W pierwszym etapie projektu
wykonano mapy obszarów wybranych w okolicy pªaszczyzny równika
galaktycznego.
(l

Tu przedstawiamy wyniki dla antycentrum Galaktyki

∼ 180◦ ).

Obserwacje i redukcja danych
Obserwacje zostaªy wykonane 32-metrowym radioteleskopem toru«skim
w okresie stycze«luty 2006 roku.
w kierunku

Pokrywaj¡ one obszar

RA = 5h 25m Dec = 25◦ .

20◦ × 20◦

Obserwacje wykonano metod¡

skanowania wzdªu» dwóch ortogonalnych kierunków, tj.

rektascensji i

deklinacji. To pozwoliªo zastosowa¢ metody fourierowskie do eliminacji
efektów przesuni¦cia poziomów rejestrowanych sygnaªów podczas skªadania mapy (Emerson i Gräve, 1988).
Wszystkie obserwacje zostaªy poprawione na efekty aparaturowe
(jak np.

polaryzacj¦ instrumentaln¡ przy pomocy liniowego modelu

sprz¦»e« mi¦dzykanaªowych  macierz Mülera).
obserwacji

arbitralnie

dobierano

zerowy

Podczas opracowania

poziom

sygnaªu,

gdy»

jak

dot¡d nie mamy informacji o poziomie absolutnym promieniowania
na tej cz¦stotliwo±ci (tzw.

kalibracja absolutna).

Przed zªo»eniem

108

XXXV Zjazd PTA, Gda«sk 2011

Galactic anticenter 6 cm Torun 32m
34

32

DECLINATION (J2000)
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16

Rys.

1.

06 00

05 50

40

Mapa

rozkªadu

30
20
10
RIGHT ASCENSION (J2000)

nat¦»enia

00

promieniowania

04 50

caªkowitego

(kontury)

i spolaryzowanego (szaro±ci) w okolicy antycentrum Galaktyki
ródªo: opracowanie wªasne.

skanów w map¦ usuni¦to wszystkie zakªócenia, tj.

zmiany poziomu

sygnaªu, które miaªy ksztaªt w¡skich szpilek, odbiegaj¡cy od prolu
instrumentalnego (wi¡zka gausowska o szeroko±ci

0

7 ,5).

Obiekty na mapach
Na przedstawionych poni»ej mapach wida¢ du»¡ liczb¦ punktowych
obiektów oraz dwa dominuj¡ce obiekty Galaktyki.
mgªawica Krab

RA =

5h 35m

Dec =

Pierwszym jest

22◦ , drugim galaktyczny obªok

zjonizowanego wodoru HII (G172.3-2.9 na prezentowanych mapach w
okolicy

RA = 5h 25m Dec = 34◦ ).

Widoczne s¡ równie» pozostaªo±ci po

supernowych o charakterystycznym koªowym ksztaªcie. Mapy otrzymane
przy jednokrotnym pokryciu (w deklinacji i rektascensji) maj¡ poziom
RMS

∼9

mJy w kanale mocy caªkowitej oraz

∼2,5

mJy w kanaªach
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Galactic anticenter 6 cm Torun 32m
34

32
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Mapa
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rozkªadu
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RIGHT ASCENSION (J2000)

nat¦»enia

promieniowania

00

04 50

spolaryzowanego

(szaro±ci)

z zaznaczonymi kierunkami wektora pola magnetycznego
ródªo: opracowanie wªasne.

sygnaªu spolaryzowanego (Q i U Stokesa). Na prezentowanych mapach
praktycznie zanika rozci¡gªe tªo, pochodz¡ce od dysku Galaktyki  jednak dokªadna warto±¢ tªa dla nat¦»enia promieniowania spolaryzowanego
w tym obszarze b¦dzie mo»liwa do wyznaczenia dopiero po wykonaniu
kalibracji absolutnej.
Istniej¡ce mapy (Sun

et al., 2010) bazuj¡ na aproksymacjach poziomu

promieniowania przeprowadzonych na podstawie pomiarów wykonanych
na innych cz¦stotliwo±ciach (1,4 GHz, Brouw i Spoelstra, 1976; Wolleben,
Landecker, Reich i Wielebinski, 2005; oraz 22 GHz Page, Hinshaw,
Komatsu

et al.,

2007).

Aktualnie trwaj¡ prace nad przystosowaniem

systemu odbiorczego RT-32 do wykonania niezale»nych pomiarów poziomu sygnaªu w skali absolutnej.

Umo»liwi to poprawne oszacowanie

struktury pola magnetycznego w tym obszarze Galaktyki.

Podzi¦kowania:

Projekt pomiarów polaryzacji promieniowania ra-

diowego naszej Galaktyki jest realizowany 32-metrowym radioteleskopem
Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikoªaja Kopernika.
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Orbital semimajor axis drift of asteroids
Ireneusz Wªodarczyk

Rozdra»ew Astronomical Observatory
Key words: astrometry: minor planets, asteroids: orbital elements
Introduction
To link ve apparitions of the periodic comet Wolf-Harrington (1952 II)
Sitarski (1981) introduced a non-gravitational anomaly in the comet's
motion as a daily change of semimajor axis,

da/dt = ȧ = const.

Sitarski

supposed that the non-gravitational eect in the motion of comet has
a form of a constant secular change in the semimajor axis. This way in
the equation of motion of comet new non-gravitational term appeared.
In the vectorial form we have:

d2 r
dt2
where

r

=

−

k2 r
ȧ dr
+ grad Ω +
3
r
2a dt

(1)

is a radius vector of the body (comet), k is gravitational

constant,

Ω

is the disturbing function. Value of da/dt is determined by

the least squares method as the seventh unknown in the observational
equations (Sitarski, 1981). The computed value of a secular change of
the semimajor axis of the Wolf-Harrington (1952 II) comet's orbit was
equal to

(−15.74 ± 0.13)10−9

AU/day.

Generally, equation of cometary motion according to Yeomans

et al.

(2005) is:

d2 r
dt2

= −

X
(rj − r)
rj
k2 r
2
+
k
mj [
− 3]
3
3
r
|rj − r|
rj
j

k 2 4k 2 r
[
− (ṙṙ)r + 4(rṙ)ṙ]
c2 r3 r
+ A1 g(r)r/r + A2 g(r)t + A3 g(r)n
+

(2)
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where the rst term on the right hand of the equation is the solar
acceleration, the second one represents direct eects of the perturbing
bodies on the motion of the comet and the indirect eects of these
bodies upon the Sun.

As a perturbing bodies are planets and 35

massive asteroids, usually Ceres, Pallas, Juno, Vesta and Hygiea. The
second line of equation represents inuence of the relativistic eects. The
third line represents nongravitational terms acting on the comet in the
radial, transverse and normal directions, respectively. The accelerations

astronomical units/(ephemeris day)2 (AU/day 2 ), k is the
constant, c is a speed of light, mj are masses of the bodies in

are given in
Gaussian

the solar masses,

r is the heliocentric vector of the bodies.

Some results of direct computation of value da/dt are in Chesleyet

al.

(2008) where they estimated the Yarkovsky acceleration on Near-Earth
asteroids. All 12 NEAs from this paper were recomputed by the author.
Methods presented by Chesleyet

al. (2008) and by the author are similar

and are based on tting optical and radar observations with the minimal

rms to given constant value of da/dt. The best computed value of da/dt
rms. Mainly negative drift rates for these

is for the minimum value of

NEAs is consistent with the presumed delivery method of NEAs from the
Main Belt connected with the Yarkovsky eect which induces resonance
injection La Spina

et al. (2004).

Some Main Belt asteroids were selected

by Sitarski (private information).

Estimated semimajor drift da/dt by dierent authors
We can see from table 1 that the value of the non-gravitational
parameter

da/dt

strongly depends on the number of the perturbing

massive asteroids, specially it is visible for asteroids in Main Belt. This
dependence is visible in all dierent methods (authors) of computations.
Hence using additional massive perturbing asteroids in the computation of parameter

da/dt is strongly suggested.

A negative value of

da/dt

in table 1 may indicate the retrograde rotation of the asteroid. Additional
author's computations show that the old version of the OrbFit software,
v.4.0 and the new, v.4.2 give similar results.

Summary
We compared results of computations made using dierent methods and
by dierent authors. Values of non-gravitational computed parameters

da/dt

and

A2

(not presented in this paper) are needed for the precisely

determinated position of asteroids and comets. These parameters must
be computed correctly using additional massive asteroids in the equations

113

Sesja Plakatowa

Estimated semimajor axis drift rate for selected asteroids. Units are
in 10−4 AU/Myr. SCh et al. are results from ACM 2008 by S. Chesley et al.
(2008); IW(0) and IW(16) are results by the author using the OrbFit software
v.4.2. with 0 additional massive asteroids and with 16 massive asteroids
respectively, as in the case of Apophis by S.R. Chesley in JPL 144 solution
with Solar Barycenter perturbing ephemeris: SB-BIG16-1; and the results by
G. Sitarski: GS(0)  without perturbing asteroids, GS(4)  with additional
perturbations from Ceres, Pallas, Vesta and Hygiea. Uncertainty in all author's
computations of each da/dt for selected asteroids by Chesleyet al. (2008)  rst
group in table 1  is about ±(0.10 ÷ 2.0) × 10−4 AU . It is a step of setting value
of da/dt in computations of value of rms using the OrbFit software

Table 1.

Object
152563 (1992 BF)
6489 Golevka
1862 Apollo
2100 Ra-Shalom
85953 (1999 FK21)
2063 Bacchus
54509 YORP
2340 Hathor
1865 Cerberus
101955 (1999 RQ36)
1620 Geographos
1685 Toro
433 Eros
1943 Anteros
1134 Kepler
5261 Eureka
94 Aurora
174 Phaedra
679 Pax
714 Ulula
1777 Gehrels
3000 Leonardo
3836 Lem
4147 Lennon
4148 McCartney
4149 Harrison
4150 Starr
4877 Humboldt
8749 Beatles

SCh

et al.

-10.78±0.73
-6.39±0.44
-2.44±0.26
-7.09±0.88
-14.13±2.35
-10.59±2.21
-25.12±6.18
-13.94±3.84
-7.80±2.28
-15.69±4.99
-1.18±0.39
-0.52±0.27

OrbF it v.4.2
GS(0)
IW(0)
IW(16)
-12.50
-11.8
-5.83±2.42
-3.2
-5.8
+2.22±0.79
-3.4
+2.6
-2.42±0.40
-7.7
-7.7
-6.93±1.07
-6.1
-6.0
-10.09±1.91
-6.6
-6.7
-9.36±2.63
-18.2
-18.8 +117.22±31.46
-14.0
-13.9
-13.41±3.27
-4.40
-4.4
-3.82±1.58
-12.1
-10.7 -22.37±27.28
-2.5
-1.6
+1.11±0.60
-2.4
-0.8
-1.94±0.37
+0.06±0.01 -0.04±0.01
+0.5±0.1 +0.2±0.1
+4.0±0.2 -2.6±0.2
-20.0±1.0 -38.0±1.0
-18.0±1.0 +4.0±1.0
-1.56±0.18
-3.0±1.0 -0.9±0.1
+0.03±0.21
-18.0±1.0 -11.0±1.0
+0.86±0.24
+18.0±1.0 -10.0±1.0
+1.16±0.15
+6.0±0.5 -9.5±0.5 +20.56±5.61
+32.0±1.0 +41.0±1.0
+14.5±0.5 +14.0±0.5 +31.06±9.25
+53.0±2.0 -83.0±1.0
+39.0±31.0
-0.5±0.1 +4.5±0.5
+9.7±6.3
-46.0±1.0 -22.0±1.0
+13.0±33.0
+18.0±1.0 -3.0±0.5
+10.0±9.2
-14.0±1.0 -7.0±1.0
-57.0±1.0 -28.0±1.0
+4.3±39.3

GS(4)

+0.18±0.19
+0.51±0.21
-0.28±0.24
-0.50±0.15
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of motion. It was appeared that rank correlation coecient, r is equal to
about 0.8, between values of

da/dt

dependence between these values.
parameters,

da/dt

and

A2

and

A2.

It means that is strong

Results of computations of both

will be published in the near future.
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The processes of reionization simulated
with the LICORICE and 21cmFAST
codes
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Introduction
One of the possible sources of an anisotropy in the power spectrum of 21
cm brightness uctuations from the epoch of reionization (EoR) is the
delay in light traveltime along the line-of-sight (LOS). We examine the
anisotropy between the parallel and transverse directions with respect
to the LOS. The inhomogeneous distribution of ionized clouds at the
redshift of

z > 6

should provide an enhanced level of inhomogeneity

in the Thomson optical depth.

Evolution of the optical depth, the

correlation function of ionization eld and the dierential brightness
temperature of the 21 cm signal at the EoR are evaluated with the

LICORICE

and

21cmFAST

codes.

Method, results, conclusions
LICORICE

is the Monte-Carlo 3D radiative transfer code, coupled to

the dynamics via an adaptative Tree-SPH code.

The code includes

continuum and Ly-α radiative transfer. Dynamics simulations are made
in Gadget-2 code.

21cmFAST

is the semi-numerical code specialized for

fast, large-scale simulations of the cosmological 21 cm signal. The results
of simulations are transformed from the cartesian coordinates into the
grid with the SPH. Calculation of the comoving distance between two
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subsequent outputs of the simulation determines the parts of the slices
which form the light-cone. Depending on the simulation, the cones have

ΛCDM cosmologies with
ΩΛ , ΩM ): LICORICE: (100h−1 Mpc, 2563 ,
0.73, 0.76, 0.24) and (200h−1 Mpc, 5123 , 0.704, 0.73, 0.27); 21cmFAST:
3
3
(100Mpc, 100 , 0.7, 0.72, 0.28) and (400Mpc, 400 , 0.7, 0.72, 0.28).
a length of 1.12.5 Gpc. Both codes assume at
parameters (size box, grid, h,

Ionization history
The g.1 shows the unnormalized three dimensional correlation functions
of the ionization eld at the advanced stages of reionization. The average
ionization fraction

xi

increases from 18% to 99%.

Curves become at

since HII regions start to overlap and the ionization state of IGM becomes
more homogeneous.

correlation of ionization field

1e+08

1e+07

grid = 5123 cells = (200/h)3 Mpc3
from top to bottom:
xe = 0.99 at z=6.1
xe = 0.85 at z=6.4
xe = 0.67 at z=6.5
xe = 0.48 at z=6.7
xe = 0.36 at z=6.9

1e+06

xe = 0.27 at z=7.1
xe = 0.18 at z=7.4
1

10

100
cell

Fig. 1.

3D autocorrelation functions of ionization eld for 5 dierent redshifts with

the average ionization fraction
−1
for 200h
Mpc

xi .

1 cell is equal to 0.55 Mpc.

LICORICE

simulation

Source: own work.

Optical depth of the Thomson scattering of CMB photons by free
electrons
Reionization history is constrained by the value of

τ

 the optical depth

along the line-of-sight

cσT
τ (z) =
H0

Z

z2

z1

ρ(z)xi (z)(1 + z)2
p
dz
ΩM (1 + z)3 + ΩΛ

(1)
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where

ρ(z)

is the density eld and

xi (z)

is the ionization eld. Fig. 2

shows a sample of 2D maps of the total optical depth integrated along
the LOS. Integration starts at the moment when rst structures came to
existence and is calculated to the end of EoR (z

∼ 6).

All simulation show that the uctuations of the optical depth
substantial, larger than

±

0.01.

τ

are

This is comparable to the Thomson

optical depth along the LOS through the centres of large galaxy clusters.
All of the histograms of the 2D simulations calculated for the

100h−1

Mpc simulations have surprisingly large tails for the higher values of the
optical depth compared to histograms for the

200h−1

Mpc simulations.

The most likely explanation is the inuence of the box size.

Fig. 2.

2D maps of the total optical depth integrated along the LOS. LICORICE
200h−1 Mpc, h=0.704, grid of 5123 cells. Integration along x (left) and

simulation:

y (right) axis, the longest dimensions of the corresponding light-cones
Source: own work.

Two-point correlation function ξ of 21 cm δTb
The mean brightness temperature oset
at redshift

z=

ν0
ν

−1

δTb

from the CMB temperature

is equal to

δTb (ν) =


TS − TCM B (z)
1 − e−τν0 mK
1+z

(2)

τν0 is the optical depth at the 21 cm frequency ν0 at the diuse
TS is spin temperature of the 21 cm gas. The two-point correlation
function ξ is a function of the comoving distance r between two points

 

and two redshifts: ξ =
δTb,1 − δ T̄b (z1 ) × δTb,2 − δ T̄b (z2 ) . ξ is

where
IGM,
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Two-point correlation function

ξ

of 21 cm

δTb

at the distance of

r=20 Mpc as

a function of the redshift. The top axis shows the neutral fraction. Solid curves show

µ = 1,

dashed curves show

µ = 0. 21cmFAST

simulations are made for 400 Mpc. Left

panel: Pop2 and Right panel: Pop3 stars are sources of reionization
Source: own work.

parametrized as a function of
LOS and

Θ=

r

and

µ = cos Θ,

where

Θ = 0◦ - along the
z is taken at the

90◦ - perpendicular to the LOS. Redshift

mid-point (in terms of comoving distance) of the two points. The mean

δ T̄b

at the appropriate redshifts has been subtracted from

δTb

at each

point. Results are shown in g. 3. The correlation is stronger for Pop3
stars model since in that case reionization occurs at a higher redshift and
is caused by rarer haloes. Number density of that haloes changes more
rapidly with redshift. Early in EoR

ξ

only the rare high-density regions.

Subsequently, density uctuations

is low, because ionization aects

enhance uctuations of ionization fraction what causes increase of
The 21 cm correlation function for comoving distance
is in agreement with theoretical prediction.

r =

ξ.

20 Mpc

We do not observe any

strong LOS anisotropy in the ionization uctuation for bigger values
of

r

(theoretically predicted).

The simulations with

400h−1

Mpc and full radiative transfer should

clearly decouple the inuence of the box size from the actual physics
eects.
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