
  

Radiowy Kosmos

FALE RADIOWE

Światło widzialne stanowi złożenie wielu fal
o różnych długościach. Każdej długości fali odpo- 
wiada określona barwa. Zakres długości fal re- 
jestrowanych przez ludzkie oko zawiera się 
pomiędzy 400 a 700 nanometrów. 400 nm widzimy 
jako barwę niebieską, a 700 nm jako czerwoną. Są 
również takie długości fali, których nasze oko nie 
dostrzega – mniejsze niż dla światła niebieskiego 
bądź większe niż dla czerwonego. Fale radiowe są 
falami dłuższymi niż fale z zakresu widzialnego. 
Ich długości sięgają od kilku milimetrów do wielu 
kilometrów, jednak przez atmosferę ziemską prze- 
nikają jedynie fale o długościach od kilku mm do 
około 20 m.

© Stowarzyszenie Astronomia Nova. Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Źródła rysunków w kolejności od góry do dołu, od lewej do prawej strony: rys. 
własny; www.genius.edu.pl/zastosowanie-widm-fal-elektromagnetycznych.php; http://www.wykop.pl/link/1251303/plamy-na-sloncu/; NRAO/AUI; Mark A. Garlick/space-art.co.uk; courtesy of 
the NAIC - Arecibo Observatory, a facility of the NSF; http://arkhiz.com/eng/amateurs/amateurs.htm; VLA/NRL/N. Kassim; NRAO/AUI; MPIfR. (Foto: Peter Sondermann, 
VisKom/City-Luftbilder); dzięki uprzejmości dr Mariana Soidy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; http://www.mpe.mpg.de/~hcs/Cen-A/cen-a-pictures.html; baza 
danych NVSS; baza danych FIRST; http://scienzagiovane.unibo.it/English/radio-window/9_Instruments.html; NRAO/AUI; Tae-Hyun, Jung (MPIfR, 2004); Alex A. Kecskes; 
http://wolnemedia.net/nauka/spektr-r-rosyjska-odpowiedz-na-teleskop-hubblea;  tło: NRAO/AUI/NSF

Jądro Drogi Mlecznej było pierwszym zaobserwowanym 
radioźródłem (Karl Jansky, 1932 r.). Otrzymało ono nazwę 
Sagittarius A. Ma złożoną strukturę, w której można wyodrębnić 
trzy zasadnicze składniki: radioźródło  Sagittarius A East – 
pozostałość po supernowej, Sagittarius A  West oraz Sagittarius A* 
– przypuszczalnie supermasywną czarną dziurę.

RADIOŹRÓDŁA WE WSZECHŚWIECIE

Słońce jest jednym z najbliższych radioźródeł. Większość jego 
emisji radiowej pochodzi z korony, warstwy leżącej ponad 
fotosferą, gdzie występują duże ilości cząstek naładowanych, 
tworzących to, co określamy jako plazmę. Silnym źródłem fal 
radiowych mogą być również burze magnetyczne, które widać
w postaci plam na powierzchni Słońca.

Radiogalaktyki
 
Niektóre galaktyki wykazują bardzo silną emisję radiową. Są to 
tzw. radiogalaktyki, które w swoich centrach posiadają aktywne 
jądra galaktyczne. Typowa radiogalaktyka składa się z centralnego 
jądra, dwóch dżetów radiowych skierowanych w przeciwne strony, 
które są wąskimi strugami naładowanych cząstek poruszających 
się z relatywistycznymi prędkościami w polu magnetycznym, 
często na bardzo duże odległości poza galaktykę macierzystą. Na 
skutek oddziaływania tych cząstek z otaczającym ośrodkiem 
tworzą się tzw. gorące plamy oraz loby radiowe.  

8-śmio metrowy japoński 
radioteleskop kosmiczny

Pulsary to szybko wirujące gwiazdy neutronowe (bardzo gęste, 
małe – kilkunasto kilometrowe gwiazdy). Emitują one m. in. 
promieniowanie radiowe w wąskich stożkach, które wraz
z obrotem pulsara mogą „omiatać” Ziemię (podobnie jak latarnia 
morska). Regularność docierających do Ziemi pulsów jest 
porównywalna z dokładnością zegarów atomowych. W naszej 
Galaktyce zaobserwowano prawie 2500 pulsarów, a w całym 
Wszechświecie są ich miliardy.

Słońce w świetle widzialnym (po lewej), Słońce obserwowane na 
falach radiowych przez VLA na 1.4 GHz (fala o długości 21 cm) – 
po prawej. W pobliżu równika widać plamy słoneczne będące 
miejscami silnej emisji radiowej. 

Radiogalaktyka Cygnus A. 

Mapa nieba na częstotliwości 408 MHz (fala o długości 73 cm). 
W środku znajduje się centrum Drogi Mlecznej – najjaśniejszy 
punkt. Emisja radiowa z dysku naszej Galaktyki odpowiada 
niebieskiej barwie.

Centrum Drogi Mlecznej obserwowane na fali o długości 90 cm. 

Schemat budowy pulsara. W środ- 
ku znajduje się bardzo gęsta, mała
i szybko rotująca gwiazda neutro- 
nowa. Wytwarza ona bardzo silne 
pole magnetyczne. Oś obrotu gwia- 
zdy nie pokrywa się z osią łączącą 
bieguny magnetyczne. Najsilniej- 
sza emisja radiowa takiego obiektu 
odbywa się wzdłuż osi magnety- 
cznej, ściślej w dwa wąskie stożki 
wychodzące z biegunów magnety- 
cznych gwiazdy. 

Radioteleskop w Arecibo na wyspie 
Portoryko o średnicy nieruchomej 
czaszy 305 m. 

10-cio metrowy rosyjski 
radioteleskop kosmiczny

WYKORZYSTANIE  FAL  RADIOWYCH NA ZIEMI

Na Ziemi fal radiowych używa się przede wszystkim do komunikacji, gdyż 
rozchodzą się one łatwo w atmosferze, a nawet pod wodą. Fale te obejmują szeroki 
zakres długości, od kilometrów do milimetrów. Ich propagacja silnie zależy od 
długości danej fali, co zostało wykorzystane do stworzenia bardzo złożonych
i zróżnicowanych systemów łączności.

Fale długie (1-10 km) rozchodzą się w postaci fal powierzchniowych, układając się 
wzdłuż krzywizny Ziemi. Przy dostatecznie dużej mocy nadajnika mogą dochodzić 
nawet na odległość 1000 km. Propagują się one także pod wodą, dlatego używa się 
ich do porozumiewania się z łodziami podwodnymi. 

ROZMIARY RADIOTELESKOPÓW

Parametrem odgrywającym istotną rolę przy obserwacjach nieba jest rozdziel- 
czość, czyli rozmiar najmniejszych detali, jakie da się zaobserwować za pomocą 
danego instrumentu. Im większej potrzebujemy precyzji, tym większego musimy 
użyć teleskopu. Problem z zapewnieniem odpowiedniej rozdzielczości zwiększa 
się wraz ze wzrostem długości fali. Instrumenty służące do obserwacji na falach 
radiowych dochodzą do kolosalnych rozmiarów (np. Radioteleskop w Arecibo ma 
średnicę 305 m). 

Największym interferometrem radiowym jest Very-long-baseline interferometer 
(VLBI). Jest on złożony z dużej liczby radioteleskopów rozsianych po całym 
globie prowadzących równoczesne, ściśle ze sobą zsynchronizowane obserwacje. 
W ten sposób pojedyncze anteny stają się składowymi dużego radioteleskopu 
mającego średnicę bliską średnicy Ziemi. Ze względów praktycznych, np. na 
skutek ograniczeń spowodowanych czasem widoczności źródła równocześnie we 
wszystkich obserwatoriach, celowe jest użycie mniejszej liczby anten. Dzięki tej 
technice obserwacji można uzyskać rozdzielczości obrazów radiowych sięga- 
jących nawet 0,0004 sekund łuku.

INTAERFEROMETRIA

Dużo lepsze rozdzielczości możemy uzyskać przy wykorzystaniu tzw. interferometru radiowego. Najprostszy interferometr składa się
z dwóch anten, które jednocześnie odbierają sygnały dochodzące ze źródła. Ponieważ wskutek obrotu Ziemi zmienia się różnica 
pomiędzy odległościami od radioźródła do każdej z anten (parametr „d” na obrazku) teleskopy będą odbierać sygnały raz w fazie raz
w przeciwfazie. Powoduje to utworzenie prążków interferencyjnych. W przypadku radiointerferometru o większej liczbie anten, dla 
każdej ich pary otrzymuje się inny rozkład prążków, co dostarcza dane pozwalające odtworzyć rzeczywisty obrazu źródła. Jest to tzw. 
synteza apertury.
W przeciwieństwie do obserwacji pojedynczą anteną w interferometrii rozdzielczość nie zależy od średnicy użytych radioteleskopów, 
lecz wyłącznie od odległości pomiędzy nimi. Oznacza to, że interferometr, w którym anteny oddalone są od siebie na odległość 1 km, 
daje równie dokładny obraz jak pojedyncza antena o średnicy 1km. 

Rosyjski radioteleskop RATAN na 
Kaukazie o średnicy 576 m (panele 
rozłożone tylko po obwodzie).

W pełni sterowalny 100-metrowy radioteleskop w Effelsbergu (Niemcy) oraz 
mapa radiowa galaktyki M99 wykonana w oparciu o obserwacje radiotele- 
skopem w Effelsbergu na fali 2.8 cm. Izolinie opisane są w jednostkach 
[mJy/rozmiar wiązki]. 

Obrazy radiowe radiogalaktyki 
J1158+2621. Po lewej stronie 
obraz o słabszej rozdzielczości, 
po prawej obraz o lepszej roz- 
dzielczości – widoczna jest bar- 
dziej złożona struktura emisji 
radiowej. Również źródło pun- 
ktowe znajdujące się w lewym 
górnym rogu okazuje się być 
podwójne.

Interferometr radiowy Very 
Large Array (VLA) w Nowym 
Meksyku. 27 ruchomych anten 
o średnicy 25 m każda daje 
obrazy radioźródeł o rozdziel- 
czości 1 sekundy łuku (dla 
długości fali 20 cm).

Fale krótkie (10-100 m) rozchodzą się 
poprzez odbicia od ziemskiej jonosfery. 
Oznacza to, że sygnał nadajnika krótkofalo- 
wego odbija się od jonosfery, a następnie 
wraca z powrotem ku Ziemi. Może docierać 
nadzwyczaj daleko, niekiedy, przy sprzyjają- 
cych warunkach panujących w jonosferze, 
nawet na antypody.

Fale ultrakrótkie (o długości poniżej metra) 
rozchodzą się od nadajnika po liniach 
prostych, niemal jak światło widzialne. Jest to 
obszar radiofonii UKF, telewizji, Wi-Fi, 
Bluetooth, itp. Fale te nie są zatrzymywane 
przez jonosferę, dlatego potrzebne są satelity, 
jeśli chcemy je przesyłać z powrotem ku 
Ziemi .

Sieć radioteleskopów VLBI jest sukcesywnie powiększana o radio- 
teleskopy na orbicie ziemskiej co daje możliwości jeszcze dokła- 
dniejszych obserwacji.
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