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Wizyta CWINT w Planetarium EC1 w Łodzi
W ubiegły tygodniu, 1 września w ramach Akademii Młodych Odkrywców CWINT gości-
liśmy w Planetarium i Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Duża, ponad 40-sto osobo-
wa  grupa dzieci i młodzieży mogła zweryfikować swoją wiedzę podczas dwóch specjalnie 
dla nas przygotowanych pokazów. Pierwszy interaktywny pokaz w Planetarium EC1 do-
tyczył konstelacji i obiektów  nocnego letniego  niebie, drugi miejsca  Ziemi w Kosmosie,  
a więc  naszego Układu Słonecznego i Galaktyki Drogi Mlecznej. Znajomość tematu naszych 
młodych odkrywców wzbudziła podziw i uznanie prowadzących. Młodzież wykazała się 
rzeczywiście doskonałą orientacją nie tylko w gwiazdozbiorach, gromadach gwiazd i aste-
ryzmach  nocnego nieba ale bezbłędnie  odpowiadała na liczne pytania w tym dotyczące  
miejsca  Układu Słonecznego w ramionach spiralnych  naszej galaktyki. W drugiej części 
mogliśmy zwiedzić część ekspozycji Centrum Nauki i Techniki, która oficjalnie zostanie od-
dana do zwiedzania w grudniu tego roku. Bardzo zależało nam na wejściu do tej niezmiernie 
ciekawej i edukacyjnej części EC1. Dzięki uprzejmości naszych kolegów w tym szefa pla-
netarium Tomka Kisiela mogliśmy zwiedzić kompleks dawnej elektrociepłowni i zapoznać 
się  praktycznie  m.in. z metodami pomiaru odległości w kosmosie. Była to doskonała lekcja 
techniki i astronomii. Naszym kolegom z EC1 bardzo dziękujemy za to wspaniałe przyjęcie  
i z pewnością już wkrótce ponownie ich odwiedzimy. Naprawdę warto!

Metody pomiaru odległości w kosmosie
Metoda radarowa/laserowa
Odległość do interesującego nas przedmiotu możemy wyznaczy, stosując radar. Fala 
radiowa wysyłana w stronę przedmiotu odbija się od niego i wraca do radaru. Znając 
prędkość przemieszczania się fali elektromagnetycznej (czyli prędkość światła) oraz 
czas, jaki upłynął od jej wysłania do powrotu, jesteśmy w stanie obliczyć, w jakiej 
odległości od nas ten przedmiot się znajduje. Metoda ta jest stosowana do wyzna-
czania odległości obiektów znajdujących się stosunkowo blisko Ziemi. Obecnie do 
pomiaru odległości używa się także lasery. Aby dodatkowo zwiększyć dokładność, 
czas jaki upłynął od wysłania wiązki do jej powrotu, mierzony jest za pomocą bardzo 
precyzyjnych zegarów atomowych. Dobrym przykładem zastosowania laserów jest 
pomiar odległości Ziemia-Księżyc. Na powierzchni Księżyca znajduje się szereg luster 
rozstawionych  między innymi podczas misji księżycowych Apollo 11, 14 i 15. Dzięki 
ogromnej dokładności tej metody, stwierdzono np. oddalanie się Księżyca od Ziemi  
w tempie 38 mm/rok!
Metoda paralaksy
Gdy obserwujemy jakiś przedmiot z różnych kierunków widzimy, że jego położenie 
zmienia się na tle innych obiektów położonych dużo dalej. Zjawisko to nazywane jest 
paralaksą. Znając odległość między punktami pomiaru (tzw. bazą) oraz mierząc kąt 
przesunięcia obiektu, możemy określić odległość między nami i tym obiektem. Im 
większa wartość mierzonego kąta, tym bliżej nas się on znajduje.
W astronomii paralaksa wykorzystywana jest do ustalania odległości do najbliższych 
gwiazd i innych ciał niebieskich znajdujących się stosunkowo blisko Ziemi. Tą metodą 
Frirdrich Bessel w 1838 roku zmierzył paralaksę gwiazdy 61 Cyg (zwana Gwiazdą 
Bessela), a kolejnego pomiaru dokonał Thomas Henderson mierząc odległość do alfa 
Cen. Najnowsze technologie satelitarne znacznie zwiększyły możliwości i zasięg tej 
metody. Dla przykładu, satelita Hipparcos (ang. High Precision Parallax Collecting 
Satellite lub Hipparcos Space Astrometry Mission) wyznaczył odległości do gwiazd, 
położonych w promieniu 150 parseków (490 lat świetlnych) od Ziemi. Nazwę tego 
projektu nadano na cześć starożytnego greckiego astronoma Hipparchosa z Nikei.  
W niektórych przypadkach okazało się, że pomiary są obarczone (w niektórych obsza-
rach nieba) błędem na poziomie 1 sekundy kątowej.
Pomiary paralaksy wykonywane są w odstępie półrocznym, gdy Ziemia znajduje się 
na przeciwnych stronach swojej orbity wokół Słońca. Mówimy wtedy o tzw. paralaksie 
heliocentrycznej (bo  Helios  po grecku znaczy „słońce”)

Metoda cefeid
Cefeidy to wyjątkowe gwiazdy, które bardzo regularnie pulsują, czyli zmieniają swoją 
jasność, rozmiary i temperaturę powierzchni. Zmiany te następują w odstępach od 
kilku dni do kilku miesięcy. Zwykle im wolniej pulsuje cefeida, tym jest jaśniejsza. 
Dzięki odkryciu amerykańskiej astronom Henrietty Leavittt wiemy, że jasność jest 
proporcjonalna do ich okresów zmienności. Znając jasność absolutną cefeidy (mierząc 
okres jej pulsowania), możemy porównać ją z jej jasnością obserwowalną. Powyższe 
informacje pozwalają nam wyznaczyć odległość, w jakiej znajduje się interesująca nas 
cefeida. Przy tych obliczeniach musimy także brać pod uwagę, że część energii emito-
wanej przez cefeidę nie dotrze do nas, ponieważ zostanie pochłonięta przez  materię 
międzygwiazdową znajdującą się w przestrzeni między gwiazdą a Ziemią. Metodę  
tę możemy stosować do wyznaczania odległości wewnątrz naszej galaktyki oraz bliż-
szych galaktyk, należących do tzw. Grupy Lokalnej. Nie możemy tej metody jednak 
stosować  do pomiarów  odległości bardziej odległych galaktyk, gdyż nie jesteśmy  
w stanie dostrzec w nich cefeid.
Metoda supernowych typu Ia (świece standardowe)
Eksplozje supernowych typu Ia związane są  z ciasnymi układami podwójnymi, zbu-
dowanymi z czerwonego olbrzyma i białego karła lub dwóch białych karłów.
W układach z czerwonym olbrzymem biały karzeł ściąga na siebie materię towarzysza, 
przez co rośnie jego masa. Gdy przekroczy ona tzw. granicę Chandrasekhara – pewną 
określoną wartość (nazywaną tak od nazwiska naukowca, który ją wyznaczył i zawie-
rającą się w przedziale od 1,37 do 1,44 mas Słońca), biały karzeł staje się niestabilny 
i eksploduje. W układach złożonych z dwóch białych karłów przekroczenie granicy 
Chandrasekhara następuje, gdy obie gwiazdy się zderzą.
Dzięki temu, że wybuch supernowej tego typu następuje po przekroczeniu podobnej 
wartości masy, ich absolutne jasności gwiazdowe są również zbliżone (w większości 
przypadków około – 19,3 magnitudo). Jeśli mamy w przestrzeni kosmicznej zjawiska, 
które dzieją się prawie identycznie, możemy traktować je jako tzw. „świece standar-
dowe” i wykorzystywać do porównań i pomiarów. Gdy zmierzymy ich jasność obser-
wowaną, jesteśmy w stanie wyznaczyć odległość galaktyki, w której ta supernowa 
wybuchła. Metodę tę ilustruje  w EC1 stanowisko doświadczalne Świeca standardowa, 
gdzie obserwujemy różną jasność identycznych źródeł światła. Powodem tych różnic 
jest różna odległość od oka obserwatora. Metodę supernowych  Ia można stosować na 
większych odległościach niż w przypadku cefeid. W tej metodzie jasność supernowych 
jest porównywalna z jasnością całej galaktyki. 
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