Spektroskopia w astronomii
Obserwacje astronomiczne dzieli się w zasadzie na trzy
rodzaje: astrometryczne, fotometryczne i spektrometryczne.
W astrometrii chodzi o ścisłe ustalanie kierunków ku
ciałom niebieskim. Fotometria zajmuje się wyznaczaniem
blasku ciał niebieskich. Obserwacje spektrometryczne
pozwalają określać skład widmowy docierającego promieniowania i dostarczają badaczom bardzo szczegółowych
informacji, zarówno o źródłach emisji promieniowania
elektromagnetycznego jak i o właściwościach ośrodka
przenikanego przez promieniowanie po drodze do obserwatora.

Gdyby docierające do obserwatora promieniowanie ciał
niebieskich chcieć przyrównać do ciężarówki ze żwirem,
przybywającej na plac budowy, to obserwacjom astrometrycznym odpowiadałoby ustalenie skąd przyjechała ciężarówka; obserwacjom fotometrycznym odpowiadałoby
ustalenie masy przywiezionego żwiru; obserwacjom spektroskopowym, natomiast, odpowiadałoby ustalenie mas
wszystkich frakcji kamyków w przywiezionym żwirze.
Żeby to ustalić, można by posłużyć się układem odpowiednich sit. Wyobraźmy sobie 150 sit, ułożonych jedno
nad drugim, przy czym sito o oczkach najmniejszych
(powiedzmy jedno milimetrowych) byłoby najniżej, trochę
wyżej sito z oczkami dwu milimetrowymi, i tak dalej, aż do
najwyżej ustawionego sita, o rozmiarze oczek 150 mm.
Gdyby żwir przesiać przez taki układ sit, to pod najniższym
sitem byłyby kamyczki mniejsze od milimetra. Na pierwszym od dołu sicie zebrałyby się kamyki mniejsze od
dwóch milimetrów, ale większe od jednego. Na drugim od
dołu sicie byłyby kamyczki mniejsze od trzech milimetrów,
ale większe od dwóch. Na najwyższym sicie zostałyby
najgrubsze kamienie, o rozmiarze większym niż 150 mm.
Po takim zabiegu sortującym moglibyśmy każdą frakcję
zebrać do innego pudła i zważyć. Potem zrobić wykres
(można go sobie nazwać widmem) masy frakcji kamyków
w zależności od rozmiarów. Trzeba przyznać, że ilość
informacji o żwirze, po takiej zabawie w przesiewanie,
byłaby istotnie większa od informacji przed przesianiem.
Co innego jest wiedzieć, jaka jest łączna masa 150
składników, a co innego znać masy wszystkich poszczególnych składników.

Rysunek ilustruje propagację światła od źródła do obserwatora. Źródłem emisji
ciągłej (A) jest tu rozgrzana do tysięcy stopni fotosfera gwiazdy (czerwona plamka).
Gdyby rozszczepić światło opuszczające fotosferę otrzymalibyśmy w świetle
widzialnym tęczowy obrazek źródła. Fotosfera otoczona jest chłodniejszą warstwą
atmosfery gwiazdy (niebieska obwódka przylegająca do czerwonej plamki). W tej
warstwie powstają gwiazdowe linie absorpcyjne, nazywane liniami Fraunhofera.
Światło biegnąc dalej może napotkać otoczkę okołogwiazdową (B) (chłodny gaz
i pył). Tu ulega kolejnej modyfikacji. W dalszej kolejności światło przemierza
chłodny ośrodek międzygwiazdowy (D), zawierający obłoki zimnej materii (C). Jeśli
obserwacji dokonujemy z powierzchni Ziemi, to światło jeszcze musi przeniknąć
atmosferę ziemską (E), zanim trafi do spektrografu (SP), który daje widmo
(spektrum) obserwowanej gwiazdy. Wprawny obserwator, analizując widmo, potrafi
rozdzielić znajdowane struktury ze względu na miejsce, w którym powstały. Może
wnioskować na temat każdego z ośrodków: A, B, C, D, E.

Z powierzchni gwiazdy emitowane jest tzw. ciągłe widmo światła –
występują w nim wszystkie barwy. Jeśli światło przejdzie przez chłodny gaz
(np. przez atmosferę gwiazdy lub półprzezroczysty obłok międzygwiazdowy) w widmie ciągłym pojawiają się linie absorpcyjne – atomy
gazu pochłaniają światło o konkretnych barwach. Jeśli jednak nie patrzymy
bezpośrednio na źródło światła tylko wprost na chmuręŚrodek
gazumasy
oświetlaną
przez to źródło, wówczas widzimy, że gaz oddaje pochłoniętą energię –
emituje konkretną barwę światła. Obserwujemy wtedy tzw. widmo
+
emisyjne.

Ilustracja widma światła widzialnego bezpośrednio po wyjściu z fotosfery gwiazdy
(A). Poszczególnym barwom odpowiadają inne długości fali (tu wyrażone
w nanometrach [nm]).

Ilustracja widma światła widzialnego po przejściu przez obłok wodoru (C). Atomy
wodoru, pochłaniając z wiązki światła fotony o ustalonych energiach, zostały
wzbudzone (wzrosły ich energie wewnętrzne). Każdy pierwiastek (cząsteczka) ma
inny zestaw charakterystycznych energii wzbudzenia, zatem i inny układ linii
widmowych. Tak jak układ linii papilarnych pozwala ustalić tożsamość człowieka,
tak obserwowany układ linii widmowych, pozwala ustalić, jakie pierwiastki
(cząsteczki) są odpowiedzialne za ich powstanie.

Promieniowanie elektromagnetyczne, w tym światło
widzialne, wysyłane przez ciała niebieskie jest mieszaniną
fal o różnych długościach. Można równie dobrze powiedzieć, że jest mieszaniną fotonów o różnych energiach.
Sortowanie fotonów przeprowadza się z użyciem pryzmatów lub siatek dyfrakcyjnych. Gdy promieniowanie
przepuści się przez pryzmat, albo siatkę dyfrakcyjną, ulega
ono rozszczepieniu, fotony zostają rozseparowane ze
względu na energię, powstaje widmo promieniowania.

Przykład widma gwiazdy HD 149757, zilustrowanego w postaci wykresu.
Na osi pionowej odłożono natężenie (znormalizowane do jedności)
promieniowania (odzwierciedlającego ilość fotonów w danym, wąskim,
przedziale długości fali). Przyjęto, że w przypadku braku absorpcji fotonów
po drodze od źródła do obserwatora, całe widmo utrzymywałoby się na
poziomie 1. Na osi poziomej odłożono długość fali promieniowania
w angstremach (1 angstrem to 10-10 metra). W tym obszarze widma
odnajdujemy bardzo silną i szeroką gwiazdową linię absorpcyjną (prawa
strona) oraz wąskie linie międzygwiazdowe cząsteczek CN oraz CH.

Dwa widma (kolorowe) tej samej gwiazdy, przysłanianej przez obłok
materii międzygwiazdowej, oraz widmo gwiazdy porównania, nieprzesłanianej przez obłoki międzygwiazdowe (pierwsze od góry). Przerywane
pionowe linie wskazują położenia zaobserwowanych linii międzygwiazdowych. Linia w okolicy 5850 angstremów jest stosunkowo silna. Pomiar
jej natężenia pozwala wnioskować o ilości materii międzygwiazdowej po
drodze do gwiazdy.

Przykład widma słonecznego w świetle widzialnym. Każda czarna struktura
odpowiada jakiejś silnej linii absorpcyjnej, powstałej w atmosferze Słońca.
Analizując takie widma, ustala się skład pierwiastkowy Słońca i innych gwiazd.
Wykorzystanie rozszczepienia światła w astronomii po raz pierwszy było
wykorzystane przy obserwacjach Słońca. Niemiecki optyk, Joseph Fraunhofer,
zauważył w widmie Słońca około 600 ciemnych linii (linii absorpcyjnych) –
nazywanych dzisiaj liniami Fraunhofera. Później stwierdzono, że powodują je
pierwiastki i związki chemiczne występujące w atmosferze Słońca.
Tęcza, naturalne widmo światła słonecznego, wynik rozszczepienia na kropelkach deszczu.

Spektroskopia światła widzialnego rozwinęła się, jako
pierwsza. Dzisiaj astronomowie prowadzą badania spektroskopowe w całym zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Dokładna znajomość rozkładu promie- niowania
z długością fali pozwala w sposób najbardziej wiarygodny
wnioskować o procesach rozgrywających się we Wszechświecie. Dlatego spektrografy są współcześnie najpotężniejszymi narzędziami dla przenikania tajemnic Kosmosu.

Dzięki badaniom spektroskopowym znamy skład pierwiastkowy i cząsteczkowy gwiazd oraz materii międzygwiazdowej. Widma gwiazd i innych ciał niebieskich pozwalają
(dzięki efektowi Dopplera) wyznaczać prędkości tych
obiektów względem obserwatora. Umożliwiają odkrywanie
gwiazd podwójnych oraz pozasłonecznych układów planetarnych. Nawet wyznaczanie odległości do gwiazd i galaktyk jest możliwe w oparciu o obserwacje spektroskopowe.
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Jeśli jakieś ciało niebieskie porusza się względem obserwatora (oddala się albo
przybliża), jego widmo ulega przesunięciu (efekt Dopplera). Najlepiej jest to
widoczne na liniach widmowych. Obserwator patrzący na oddalający się obiekt
widzi przesunięcie linii w kierunku dłuższych fal (ku czerwieni). W przypadku
obiektu zbliżającego się, występuje przesunięcie w kierunku krótszych fal (ku
błękitowi). Im większą prędkość względem obserwatora ma obserwowany obiekt
tym większe widzimy przesunięcie linii widmowych. Zjawisko to występuje
praktycznie dla wszystkich ciał niebieskich – wszystkie ciała we Wszechświecie
poruszają się względem siebie. Rysunek przedstawia widmo ciągłe światła
z widocznymi liniami absorpcyjnymi wodoru. U góry dla źródła nie poruszającego
się względem obserwatora; w środku dla źródła oddalającego się od obserwatora
z prędkością 30000 km/s; na dole dla źródła zbliżającego się z prędkością 30000
km/s. Pomiar przesunięć linii widmowych pozwala ustalić prędkość (radialną)
źródła względem obserwatora.

Znormalizowane widma gwiazdy omicron Persei sporządzone w dwie
kolejne noce tym samym spektrografem. Łatwo zauważyć, że nie wszystkie
linie pokrywają się. Coś się zmieniło w gwieździe z nocy na noc. Linie
FeIII (jon żelaza) oraz D3 na dolnym widmie są wyraźnie przesunięte
w prawo. Pozostałe linie na obu widmach znajdują się w tym samym
miejscu, ich położenie na osi poziomej jest identyczne. Wzdłuż osi
pionowej widma zostały specjalnie rozsunięte, dla lepszej przejrzystości
rysunku. Astronomowie interpretują takie widmo w sposób następujący:
(a) linie stacjonarne (D1, D2, 5850, 5797 i 5850) pochodzą od materii
międzygwiazdowej, a linie zmieniające położenie (FeIII i D3) są pochodzenia gwiazdowego, (2) skoro linie gwiazdowe zmieniają położenie, to
mamy do czynienia z gwiazdą spektroskopowo podwójną – dwie gwiazdy
obiegają środek masy, raz pierwsza się zbliża do nas, a druga oddala, innym
razem odwrotnie; „taniec” gwiazd, w związku z efektem Dopplera,
przekłada się na zmiany w położeniu linii gwiazdowych w widmie (w przypadku omicron Persei, okres obiegu składników dookoła siebie wynosi
około cztery doby). Bardzo silne linie D1 i D2 pochodzą od neutralnego
międzygwiazdowego sodu (znany z doświadczeń szkolnych dublet sodu).
Linia D3, odkryta najpierw w widmie Słońca, była z początku niewiadomego pochodzenia. W laboratoriach żaden ze znanych wówczas
pierwiastków nie dawał linii w tym miejscu widma. Uznano, że w Słońcu
jest jakiś specjalny, nieznany na Ziemi, pierwiastek. Nazwano go helium.
Z czasem odkryto hel także na Ziemi. Dobrze tu widoczne linie międzygwiazdowe (5780, 5797 i 5850), pierwszy raz odkryte w 1920 roku, są
niewiadomego pochodzenia. Stanowią najdłużej nierozwiązaną zagadkę
spektroskopii. Astronomowie przypuszczają, że linie te mogą pochodzić od
wieloatomowych cząsteczek organicznych; nie wykluczone, że istotnych do
powstania życia we Wszechświecie.

