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Słońce widoczne w różnych zakresach fal elektromagnetycznych:

Zakres widzialny                          X                    radiowy (1.4 GHz)            (4.6 GHz)
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a) jeśli ciało ma T>0K, to emituje energię w postaci fal elektroma-    
gnetycznych na wszystkich długościach (częstotliwościach) fal,
b) tym więcej energii emitowanej, im temperatura wyższa,
c) im wyższa temperatura, tym maksimum emitowanej
energii wystąpi na krótszych falach (prawo Wiena).
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Ciało doskonale czarne (ang. black body) (idealny absorber i idealny emiter) 
opisane jest rozkładem Plancka.
B - jasność (W m-2 Hz-1rad-2)
h – stała Plancka 6,63*10-34 Js
k – stała Boltzmanna 1,38*10-23 J K-1

B
ν
= 2hν3/c2 * [exp(hν/kT)-1]-1
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Przykłady ciał niebieskich wysyłających promieniowanie termiczne:
 
- prom. gamma: T>108K – tzw. źródła gamma (produkcja 
promieniowania w reakcjach nuklearnych),
- prom. X: 106-108K – gaz w gromadach galaktyk, pozostałości po
supernowych, korona słoneczna, 
- UV: 105-106K – pozostałości po supernowych, gorące gwiazdy,
- zakres widzialny: 103-105K – większość gwiazd,
- IR: 10-103K – zimne obłoki gazu i pyłu, planety, satelity,
- fale radiowe: T<10K, ciemne obłoki pyłu. 
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Widmo elektromagnetyczne
c=ν.λ

całkowity zakres długości fal EM: 1km/0,1nm ~ 1013

zakres widzialny to tylko:  700nm/400nm ~ 2



7.12.2018. Wydział Fizyki, Astronomii i Inormatyki 
Stosowanej UMK

7

Jak poznawać Wszechświat?
Astronomia optyczna i radioastronomia wykorzystują dwa
okna atmosfery ziemskiej.

0.4-0.8 µm                      ok.1cm – ok.10m
                                       nawet 1mm-150m

Problemy obserwacyjne występują w obu zakresach.
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Radioastronomia - dziedzina astronomii badająca 
Wszechświat w zakresie fal radiowych. Doprowadziła 
do odkrycia nowych klas obiektów, 
np. 
radiogalaktyki, 
kwazary, 
pulsary, 
masery kosmiczne, 
reliktowego promieniowania tła (CMB).
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Radioastronomia używa radioteleskopów do odbioru 
promieniowania radiowego wytwarzanego bądź odbitego 
przez obiekty niebieskie. Fale radiowe to szeroki zakres 
promieniowania EM:
   od mm do dziesiątek m => różnorodność odbiorników
na poszczególne zakresy.
Kosmiczne promieniowanie radiowe, które dochodzi do Ziemi 
jest bardzo słabe w porównaniu z sygnałami radiowymi 
pochodzenia ziemskiego. Sygnał z telefonu komórkowego jest 
1012 razy silniejszy. => bardzo dobra czułość odbiorników 
połączona z duża powierzchnią zbierającą czaszy 
oraz potrzeba wykluczenia zakłóceń pochodzenia 
ziemskiego (m.in. strefa ciszy radiowej).

 
Antena radiowa                                                              
na 433 MHz                                                                                                                                   Antena radiowa 

                                                                  na fale rzędu GHz
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Promieniowanie EM między 5 kHz a 300 GHz to
fale radiowe. Dzieli się je na pasma:
L (30-15 cm) (1-2 GHz)
S (15-7.5 cm) (2-4 GHz)
C (7.5-3.75 cm) (4-8 GHz)
X (3.75-2.4 cm) (8-12 GHz)
K (2.4-0.75 cm) (12-40 GHz)
Q (6-7.1mm) (42-50 GHz)
...



7.12.2018. Wydział Fizyki, Astronomii i Inormatyki 
Stosowanej UMK

12

 Trochę historii:

Do 1931 roku astronomia oznaczała poznawanie ciał 
niebieskich w zakresie widzialnym podczas nocnych 
obserwacji nieba przy użyciu teleskopów.
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Wilhelm Roentgen zbudował maszynę produkującą promieniowanie 
X w 1895 roku (fale o wyższej energii niż światło, czyli krótsze). 
Fale dłuższe niż widzialne – podczerwień zostały zidentyfikowane 
jako ciepło w odpowiednich warunkach (William Herschel). 

W 1888 roku Heinrich Hertz jako pierwszy wyprodukował fale 
radiowe o długości kilku cm, aby tym zapoczątkować radio, TV i 
telefon.

James C.Maxwell (1861) zebrał prawa elektrodynamiki w cztery 
równania opisujące również falę EM. 

Jednak nikt nie przypuszczał, że miliardy ciał niebieskich 
wypromieniowują promieniowanie nie tylko z zakresu widzialnego, 
ale m.in. i radiowe, które dociera do Ziemi. Żeby je odebrać 
potrzeba było odpowiednich „oczu” - odbiorników. 
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Karl G.Jansky (1905-1950)

Pracował w Bell Telephone Laboratories w Holmdel (New Jersey) 
jako inżynier w zakresie radiologii. W 1931 miał badać zakłócenia 
burz na falach 'krótkich' 10-20 m (interferencję atmosfery i 
jonosfery) transmisji radiofonicznych poprzez Atlantyk, by móc 
zaprojektować odpowiednią antenę nadającą przez ocean. 
Zbudował oryginalną konstrukcję w pełni obrotową w azymucie, 
która odbierała fale 14,6 m (tj. 20,5 MHz) (antena kierunkowa o 
długości 30m, wiązka 30o). Była połączona z odbiornikiem i sygnał 
wyjściowy był zapisywany analogowo (papier i długopis).
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Obrotowa antena którą Karl G.Jansky po raz pierwszy
odebrał fale radiowe spoza Ziemi (replika w NRAO, USA).
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Przez wiele miesięcy Jansky zbierał sygnały. 
Przykład z dnia 24.02.1932:

 
Niektóre sygnały zostały zidentyfikowane od pobliskich
i dalszych burz, ale niektóre (słabe) “miały nieznane 
pochodzenie”. 

“... a steady hiss type static of unknown origin. It produces a hiss
in the phones that can hardly be distinguished from the hiss caused by set noise.”
K.Jansky 1932, Proc. of the Institute of Radio Engineers 
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Sygnały wydawały się być skorelowane z obrotem Ziemi. 
Karl Jansky nie był astronomem, ale po kolejnych 
pomiarach wykluczył Słońce jako źródło promieniowania, 
bo zauważył, iż co dzień promieniowanie radiowe wykazuje 
maksimum o 4 minuty wcześniej (okres 23h56m). 
Lokalizacja sygnałów zdawała się być poza Układem 
Słonecznym,  promieniowanie pochodzi z dalszych części 
Kosmosu. 
Podał współrzędne: RA=18h i Dec=10OS. 

Późniejsze badania wykazały, że pochodziło z Drogi 
Mlecznej, najsilniejsze z jej centrum (Jansky 1935).
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Pomimo odkrycia Jansky'ego astronomowie nie zwrócili 
uwagi na przedstawione wyniki. Sam Karl Jansky zrozumiał, 
że rozwój radioastronomii będzie wymagał większych anten
i to anten kierunkowych (o mniejszej wiązce). Zaproponował
paraboliczną antenę 30 m na odbiór metrowych fal, 
jednak nie otrzymał finansowania. 

W 1937 Grote Reber (inżynier z zakresu radiowego) 
zauważył wyniki Jansky'ego i zbudował prototyp 
nowoczesnej anteny  (9 m) w swoim ogrodzie w 
Wheaton, Illinois. Antena sterowalna jedynie w deklinacji 
(tzw. tranzytowa).
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Zbudował odbiorniki na fale krótsze zakładając, że będą 
silniejsze i łatwiejsze do detekcji (prawo Plancka, B∞ν2). 
Jednak nie miał zbyt dużo szczęścia. Nic nie zobaczył na 
9,1 cm, ani na 33 cm. Zmodyfikował odbiorniki na dłuższe  
fale 1.87 m. Znalazł silną emisję wzdłuż płaszczyzny 
Drogi Mlecznej (Reber 1940a,b).

Zapis sygnałów odebranych 
przez antenę Webera, zakłócenia 
pochodzą od silników aut,
szersze sygnały od Centrum 
Galaktyki i Słońca.  
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Kontynuował pracę w latach 40. i opublikował 
pierwszą radiową mapę nieba w Astrophysical Journal. 
(a good paper rejected was a greater evil than a poor paper accepted 
– dr Otto Struve, edytor ApJ)
Wyniki te dotarły do obserwatorium w Lejdzie (NL) do 
Prof. Jana H. Oorta. Ten założył, że emisja odebrana przez
Jansky'ego i Rebera to tzw. kontinuum radiowe (promieniowanie 
w szerokim widmie, w zakresie fal od <1m do kilku m).

Mapy konturowe
znalezionej emisji.
Maksima to Centrum 
Galaktyki, 
Łabędź (Cygnus),
Kasjopeja.
Rozdzielczość 10o
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Do końca II wojny światowej Reber był jedynym radioastronomem 
na świecie. W czasie wojny brytyjskie radary odebrały 
promieniowanie Słońca w zakresie radiowym.
Oort zainteresował się widmem radiowym i emisją 
monochromatyczną. Młodszy kolega dr Hendrick van de Hulst 
przewidział istnienie linii neutralnego wodoru na 21cm (??? MHz). 

Po wojnie radioastronomia rozkwitła jako gałąź astronomii
pomagająca w poznaniu naszego Wszechświata: 
25.03.1951 Ewen i Purcell z Harvard University zarejestrowali 
linię emisyjną. Muller i Oort oraz kolejne zespoły potwierdzili 
odkrycie; powstały mapy nieba na 1420 MHz.
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66m antena paraboliczna w Jodrell Bank (UK)
(1947)

Harvard Univ. “horn antenna” 1951
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Następnie rozwija się interferometria w Anglii: Martin Ryle i 
Francis Graham Smith używają powojennych radarów 7,5m
i wyznaczają pozycję źródła w Łabędziu (Cygnus A). Obserwacje 
optyczne (Baade używa 5m teleskop na Mount Palomar) 
wskazują na odległą galaktykę.

Dziś wiemy, że jej odległość to 600 Mly i moc promieniowania
Galaktyki w zakresie radiowym to 1038 W,
tzw. RADIOGALAKTYKA
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Radioteleskop – jak to działa?

Fale radiowe mogą zostać odbite przez niektóre 
powierzchnie w podobny sposób jak promienie świetlne
zostają odbite przez lustro. Kąt odbicia fali radiowej od 
gładkiej powierzchni metalowej będzie równy kątowi 
padania na tę powierzchnię.

Zasadę tę stosuje się przy projektowaniu anten, by zebrać
padające promieniowanie w wąską wiązkę (ang.beam) 
i doprowadzić do odbiornika.
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Fale radiowe z zakresu kilku mm do ok. 100 m przenikają
przez ziemską atmosferę. Mimo, że nie mają wpływu na
ludzkie oko czy kliszę fotograficzną, to indukują bardzo
słaby prąd elektryczny w przewodnikach takich jak 
anteny.
Większość nowoczesnych radioteleskopów to tzw.
w pełni sterowalne anteny, które mogą skierować się
w dowolny punkt nieba. Zbierają promieniowanie, 
by następnie odbić je do ogniska pierwotnego. Słaby prąd
w ognisku może zostać wzmocniony przez odbiornik 
radiowy i staje się możliwy do zmierzenia i rejestracji.

radioźródło

radioteleskop

Elektronika, system komputerowy

Happy User
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25m antena w Dwingeloo (NL)            76m antena Jodrell Bank (UK)
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?
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100m antena w Effelsbergu, Niemcy 

32m antena w Piwnicach (CA UMK) 
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Nowy teleskop w Green Bank (GBT)  100m x 110m
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Historia toruńskiej radioastronomii:

W połowie lat 50. XX w. współzałożycielka OA UMK
prof. Wilhelmina Iwanowska zainteresowała się nową gałęzią
astronomii – radioastronomią. Pierwszy instrument: 
Interferometr na 127 MHz mający za zadanie obserwacje Słońca 
(badań nie udało się zrealizować). 
Kolejna antena – paraboloid o śr. 12 m wykonała zadanie 
i w 1958 r. wzięła udział w programie Międzynarodowego 
Roku Geofizycznego.
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Interferometr na 127 MHz (obserwacje Słońca)
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Kolejna antena – paraboloid o śr.12m
Obserwacje Słońca od 1958 r. 
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Historia toruńskiej radioastronomii c.d.:

Projekt z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika – pięć 
anten 25m. Realizacja części – 1978r. budowa 15 m anteny 
RT-3. Była to pierwsza antena z czaszą o litej powierzchni 
i mogła odbierać fale krótsze – do 10 GHz. Montaż równikowy.
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Powstanie RT-4:

W latach 80. XX w. złożono projekt budowy 32m anteny
i dzięki poparciu KBN i władz UMK antena powstała w ciągu
6 lat. Konstuktorzy teleskopu: mgr inż. Z.Bujakowski oraz
inż.S. Drwięga (Gliwice), budową i wytworzeniem konstrukcji
zajęło się 59 polskich firm. 
22.10.1994. prof.Iwanowska nadała radioteleskopowi 
imię Mikołaja Kopernika.
Jesienią '94 prowadzono pierwsze testy obserwacyjne, zaś
systematyczne obserwacje rozpoczęły się w styczniu '96 po 
uruchomieniu czułych, chłodzonych helem odbiorników.
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Parametry RT-4:

- montaż horyzontalny (A-H),
- średnica zwierciadła głównego 32 m,
336 aluminiowych paneli (dokładność 0,4mm),
- zwierciadło wtórne hiperboliczne 3,2m,
- cztery podwójne (przeciwsobne) układy napędowe w azymucie
i dwa w osi wysokości (precyzyjne śledzenie obiektów bez 
wahań anteny),
- sterowanie – komputer główny (nadzorujący), sterowniki,
kontrolery mikroprocesorowe, zespoły napędowe,
- niskoszumowe odbiorniki, układy przetwarzania i rejestracji 
sygnału. Pasma: 1,4 GHz, 1,6 GHz, 5 GHz, 6,8 GHz, 22GHz, 
30GHz,
- maser wodorowy – wzorzec częstotliwości (dokładność 10-14s),
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Dlaczego radioteleskopy posiadają czasze 
o dużych rozmiarach?

- Czułość

- Rozdzielczość

Θ = 1,22 λ/ D
[rad] = [m/m]

100 m w Effelsberg, Green Bank, 
300 m w Arecibo, 

500 m FAST
i …?
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RT-4 w wielkobazowej sieci interferometrycznej.



7.12.2018. Wydział Fizyki, Astronomii i Inormatyki 
Stosowanej UMK

42

eVLA w Nowym Meksyku, USA
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www.almaobservatory.org
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Square Kilometre Array SKA
www.skatelescope.org
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www.astronarium.pl

Odcinek 1 – historia radioastronomii w Krakowie,
                    32M antena Centrum Astronomii UMK RT4,
                    interferometria.
Odcinek 8 – ALMA: postdoc dr Tomasz Kamiński
Odcinek 28 – radioteleskop LOFAR
Odcinek  35 – badania neutralnego wodoru w Galaktyce

Facebook fanpage: @rt4live

http://www.astronarium.pl/
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Sieć LOFAR (układ radioteleskopów do obserwacji niskich częstotliwości
rzędu 10-90 MHz i 110-250 MHz) 
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Sieć LOFAR (układ radioteleskopów do obserwacji niskich częstotliwości
rzędu 10-90 MHz i 110-250 MHz) 
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Częściowe zaćmienie Słońca widoczne na falach radiowych 20 marca 2015r. widoczne z Holandii 
radiointerferometrem LOFAR w zakresie 115 – 170 MHz.



7.12.2018. Wydział Fizyki, Astronomii i Inormatyki 
Stosowanej UMK

49

Mgławica Krab widziana przez:
 
(po lewej) VLT w Chile, 
(w środku) satelitę Chandra – zakres promieniowania X 
oraz 
(po prawej) radioteleskop (profil pulsu).

Źródło: http://pulsar.ca.astro.it/pulsar/PSR.html 
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Pulsar – obiekt, jako powstaje po wybuchu supernowej (tak masywna gwiazda kończy swój
żywot po wypaleniu paliwa z jądra). Zewnętrzne warstwy gwiazdy zostają odrzucone, pozostaje
gwiazda neutronowa o średnicy ok. 10 km, która zaczyna bardzo szybko rotować emitując wiązkę
promieniowania radiowego.
Pierwszy pulsar został zaobserwowany przez Jocelyn Bell w 1967 z Cambridge University 
(promotorem pracy doktorskiej był Anthony Hewish odznaczony Nagrodą Nobla w 1974).

Animacje: http://pulsar.ca.astro.it/pulsar/PSR.html
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Nature 355, 145 - 147 (09 January 1992)

A planetary system around the millisecond 

pulsar PSR1257+12

A. Wolszczan* & D. A. Frail†
*National Astronomy and Ionosphere Center, Arecibo Observatory, Arecibo, Puerto Rico 00613, USA

†National Radio Astronomy Observatory, Socorro, New Mexico 87801, USA

MILLISECOND radio pulsars, which are old (~10^9yr), rapidly rotating neutron stars believed to 
be spun up by accretion of matter from their stellar companions, are usually found in binary 
systems with other degenerate stars. Using the 305-m Arecibo radiotelescope to make precise 
timing measurements of pulses from the recently discovered 6.2-ms pulsar PSR1257 +12, we 
demonstrate that, rather than being associated with a stellar object, the pulsar is orbited by 
two or more planet-sized bodies. The planets detected so far have masses of at least 2.8 
M and 3.4 M where M is the mass of the Earth. Their respective distances from the pulsar 
are 0.47 AU and 0.36 AU, and they move in almost circular orbits with periods of 98.2 and 
66.6 days. Observations indicate that at least one more planet may be present in this system. 
The detection of a planetary system around a nearby (~500 pc), old neutron star, together with 
the recent report on a planetary companion to the pulsar PSR1829–10 raises the tantalizing 
possibility that a non-negligible fraction of neutron stars observable as radio pulsars may be 
orbited by planet-like bodies.

Planety pulsara PSR 1257+12 (wizja artysty). Żródło; wikipedia

http://pl.wikipedia.org/wiki/PSR_1257%2B12
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Soczewka grawitacyjna zarejestrowana

na falach radiowych.

Obiekt: MG J0751+2716. 

Instrument: global VLBI (18hrs).

Źródło: John McKean, ASTRON, NL
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Ekspansja supernowej 1993j w M81.

Supernowa 1993J została odkryta 

w 1993r. Na obrazku widać 

zwiększanie się rozmiarów

materii (pozostałości po wybuchu

supernowej) na przestrzeni siedmiu lat

zarejestrowanych sieciami VLBA, VLA.

 

NRAO/AUI/NSF and N. Bartel, M. Bietenholz, M. Rupen, et al. 
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Kwazar J1427+3312

Kwazary to quasi-stellar radio source, 
w rzeczywistości to aktywna galaktyka.
Mapa wykonana przy użyciu 10 anten EVN'u.
Kwazar wykazuje podwójną strukturę -
odległość między nimi to 480 lat świetlnych.
Obiekt bardzo odległy.
Jego charakterystyka wskazuje na b.młody
charakter obiektu, znajduje się on na granicy 
epoki rejonizacji (10% wieku Wszechświata 
teraz) – „baby quasar”.

"In historical analogy," explains Gurvits, 
"finding the astronomical lighthouse J1427+
3312 in such a young state at such an early 
cosmological epoch is like discovering one 
of the Seven Ancient Wonders, the Lighthouse 
of Alexandria, in perfect operational condition!" 

Gurvits i in. 2008, A&A 
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Galaktyka Wir i supernowa SN2001dh 14.06.2011, 2 tygodnie po eksplozji. W powiększeniu
Przedstawiono mapę radiową z rozdzielczością 50000x lepszą niż na zdjęciu galaktyki 
© Optical image (large): Rod Pommier 2011, Pommier Observatory, Portland, OR, USA. 
Radio image (subpanel): I. Martí-Vidal and collaborators, Astronomy & Astrophysics, 2011. 
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Detekcja rozrzedzonego gazu
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                                                                                                  (Ando i in. 2015)
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Badania spektroskopowe 
w zakresie radiowym w CA UMK

Systematyczny przegląd na 6668,518 MHz w kierunku
płaszczyzny Galaktyki przy użyciu RT4 (32m anteny).
Ok.6000 h w latach 1998-2002. 
Odkrytych 100 nowych źródeł. Katalog widm. Obecnie 
monitoring źródeł.
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Mapy powyżej przestawiają kolejne przekroje obszaru emisji maserowej, 
oznaczonego G22.435-00.169. Obrazy wykonane zostały przy użyciu 
sieci EVN na częstotliwości 6.7 GHz, w tzw. modzie obserwacji spektral-
nych. Mod ten umożliwia rejestrowanie emisji z obszarów o różnej pręd-
kości względem obserwatora. Pozwala to badać trójwymiarową strukturę 
analizowanego obiektu. Prezentowane źródło znajduje się w naszej 
Galaktyce, w odległości przeszło 71 tysięcy lat świetlnych. Całkowita 
emisja rejestrowana z tego obszaru (obraz po prawej) ma rozmiary 
420x400 jednostek astronomicznych i jest dowodem na istnienie w 
pobliżu młodej masywnej gwiazdy, której światła jeszcze nie widać 
(Bartkiewicz, Szymczak i van Langevelde, 2016).

Obserwacje spektralne
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Kolejny krok to otrzymanie map przy użyciu interferometru 
wielkobazowego.
Kilka obiektów wykazało ciekawą, nieznaną do tej pory strukturę 
pierścieniową.

Bartkiewicz i in., 2005, 2014
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Ostatnie odkrycie z 
użyciem radioteleskopu RT4:

Aktualności z dnia 18.04.2016 
na umk.pl

Publikacja: 
Szymczak, Olech, Wolak,Bartkiewicz, 
Gawroński, Monthly Notices
of Royal Astronomical Society, 
2016, 459, L56

Okresowe i naprzemienne 
zmiany emisji metanolu i wody
w obszarze narodzin gwiazd
G107.298+5.639.
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Astrometria:
wyznaczanie odległości kpc(!) przy pomocy 

paralaksy trygonometrycznej
● Obłoki maserowej są zwarte (kilka AU)

● Interferometria wielkobazowa pozwalająca na wyznaczenie pozycji do 
milisekund łuku

● Rekord wyznaczenia odległości do obszaru narodzin gwiazd po drugiej 
stronie centrum Galaktyki: 
20.4 kpc (+/-10%)
Sanna et al. (2017).
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Emisja maserowa na THz!

● Herpin et al. (2017): 
pierwsza detekcja 
masera pary 
wodnej w zakresie 
THz w NGC7538-
IRS1 instrumentem 
SOFIA.
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Rozmiary obłoków maserowych: 
projekt RadioAstron - space-VLBI 

● Sobolev i in. (2018): OH oraz H2O są bardzo 
zwarte, rozmiary kątowe ok. 20-60 μas czyli 
wielkości Układu Słonecznego. 
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Podsumowanie:

- Odkrycie “niewidzialnego” przyniosło poznanie nowego,

- Do poznania Wszechświata potrzeba rejestracji fal z całego
zakresu promieniowania elektromagnetycznego,

- Potrzeba lepszych danych (lepsza rozdzielczość kątowa, 
czułość),

- Konieczna jest współpraca różnych grup astrofizycznych.
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