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GW150914

„O naturze grawitacji,
teleskopach grawitacyjnych
i pierwszej w historii ludzkości
bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych“.

Prof.Kip Thorne powiedział: "Jest to najpotężniejszy wybuch jaki do tej
pory zarejestrowała ludzkość z wyjątkiem Wielkiego Wybuchu".

GW150914 (14 września 2015r.godz.9:50:45UT+~0,2s)
GW150914 -->
fale grawitacyjne
dotarły do
detektorów gdzieś z
południowej półkuli
nieba ...

1. Historia poszukiwań fal grawitacyjnych.
●

●

●

●

XVII wiek – Newton po publikacji "Principia" Newton odmówił
wyjaśnienia w jaki sposób grawitacja jest przekazywana pomiędzy
ciałami w próżni. Odpowiedział wręcz: "Nie tworzę hipotez".
1915r. - Albert Einstein publikuje Ogólną Teorię Względności, w
której
grawitacja
jest
wyjaśniona
jako
odkształcenie
czasoprzestrzeni spowodowane przez masę lub energię.
1916r. - Einstein przewiduje, że wirujące w pewien sposób
masywne obiekty będą generowały zmarszczki w czasoprzestrzeni,
czyli fale grawitacyjne.
1936r. – Einstein powtórnie przemyślał i dowodzi w materiale
przesłanym do czasopisma naukowego "The Physical Review", że
fale grawitacyjne nie istnieją. Ale recenzent zauważył błąd.

1. Historia poszukiwań fal grawitacyjnych.
●

1915-1936r...

T.j. spolszczona wersja slajdu z http://webs.um.es/bussons/GW_lecture_KG.pdf

1. Historia poszukiwań fal grawitacyjnych.
●

1957 - 1958– większa część środowiska fizyków uwierzyła w
realność fal grawitacyjnych po :
●

●

konferencji w Chapel Hill (USA) - Felix Pirani ,
eksperymentach myślowych w
(ang."sticky bead") Feynmann'a:

stylu

"koralika

na

kiju"

"Ponieważ wiemy, że cząstki poruszają się dlatego wyobraźmy
sobie kij, na którym położyliśmy trochę koralików. Gdy fale
mijają kij, to koraliki będą się poruszały tam i z powrotem. Ale
kij pozostanie sztywny, ponieważ siły elektromagnetyczne w
kiju będą starały się utrzymyć atomy i elektrony w tych samych
położeniach jak dotychczas. Dlatego koraliki będą się poruszały
po kiju i przy tym będzie się wydzielała energia tarcia. I ta
energia musi pochodzić z fal grawitacyjnych. Stąd wnioskuję,
że te fale posiadają energię".
●

oraz opartych na podobnym toku rozumowania publikacjach
naukowych Bondi'ego oraz Webera & Wheelera.

1. Historia poszukiwań fal grawitacyjnych.
1969 – Amerykański fizyk Joseph Weber twierdzi, że zarejestrował
fale grawitacyjne za pomocą detektora zbudowanego z masywnych
aluminiowych cylindrów, pracujących w temperaturze pokojowej
(bez chłodzenia). Nikomu nie udało się potwierdzić tych
obserwacji.
1972 – Rainer Weiss z MIT (Massachusetts Institute of Technology)
w USA zaproponował optyczną metodę detekcji fal grawitacyjnych
1974 – Astronomowie Hulse i Taylor odkryli pulsara orbitującego
wokół gwiazdy neutronowej (PSR 1913+16), którego orbita się
zmniejsza w związku z emisją fal grawitacyjnych zgodnie z
przewidywaniami OTW. Za tą pracę w 1993 roku autorzy otrzymali
nagrodę Nobla.
1979 – NSF (National Science Foundation) dofinansowuje California
Institute of Technology i MIT w celu stworzenia projekt
interferometru do obserwacji fal grawitacyjnych LIGO.

1. Historia poszukiwań fal grawitacyjnych.
1987 – Podczas wybuchu supernowej SN1987A (odległość 50kpc) w
lutym 1987 roku były działające tylko dwa teleskopy grawitacyjne
GEOGRAV (w Rzymie) i Maryland o kiepskich parametrach (bez
chłodzenia). Supernowa SN1987A była ofiarą sukcesu z 1986 roku,
gdy trzy najczulsze (chłodzone prawie do zera absolutnego)
teleskopy
grawitacyjne
z
masą
rezonansową
wykonały
jednocześnie ciąg obserwacji przez około 50 godzin. W 1987 roku
ww. teleskopy grawitacyjne podlegały pracom modernizacyjnym.
1990 - NSF zgadza się na finansowanie kwotą 250 millionów
dolarów budowy teleskopu grawitacyjnego LIGO.
1992 – Stany Washington i Louisiana (USA) zostały wybrane jako
miejsce lokalizacji teleskopu LIGO. Budowa ruszyła 2 lata później.
1996 – Rusza budowa teleskopu grawitacyjnego VIRGO
Włoszech, który rozpoczął zbieranie danych w 2007 roku.

we

1. Historia poszukiwań fal grawitacyjnych.
2002–2010 – Praca LIGO w wersji początkowej (initial LIGO: 20022007r., enhanced / eLIGO: 2009-2010r.). W tym czasie nie odkryto
żadnych fal grawitacyjnych.
2007 – Zespoły LIGO i VIRGO uzgodniły współdzielenie się danymi.
Tym samym powstała globalna sieć teleskopów grawitacyjnych.
Polscy naukowcy współpracują z VIRGO.
2010–2015 – Projekt LIGO otrzymał kolejne dofinansowanie w
kwocie 205 milionów dolarów na unowocześnienie.
2015 – Nowa wersja teleskopu grawitacyjnego LIGO (aLIGO =
Advanced LIGO) rozpoczęła pracę we wrześniu 2015 roku.
2016 – W dniu 11 lutego NSF i zespół LIGO oficjalnie ogłasza
informację o pierwszej pomyślnej detekcji fal grawitacyjnych
(GW150914).

2. Natura fal grawitacyjnych według OTW.
Fale grawitacyjne:
● rozchodzą się z prędkością światła;
● podlegają przesunięciom w skali częstotliwości w związku z efektem
dopplerowskim, grawitacyjnym i kosmologicznym;
● oddziałują na układ ciał masywnych poprzez siły pływowe;
● generowane przez przyspieszenie momentu kwadrupolowego rozkładu
masy (wielkoskalowe ruchy materii);
● zwykle źróda fal nie są duże w porównaniu λ (nie można zrobić zdjęcia).

Metryka – przepis na mierzenie odległości w danej przestrzeni.

2. Natura fal grawitacyjnych według OTW.
To samo źródło fal widoczne w zakresie …
fal elektromagnetycznych
(długość fali << rozmiary źródła)

fal grawitacyjnych
(długość fali >> rozmiary źródła)

Uwagi:
1. Koalescencja dwóch czarnych dziur w pustej przestrzeni powoduje
minimalny efekt (zerowy?) w zakresie emisji fal elektromagnetycznych.
2. Koalescencja dwóch gwiazd neutronowych powoduje zarówno silne
promieniowanie elektromagnetyczne jak i grawitacyjne!

2. Natura fal grawitacyjnych według OTW.
To samo źródło fal widoczne w zakresie (wersja b.realna dla GW150914) …
fal elektromagnetycznych
(długość fali << rozmiary źródła)

fal grawitacyjnych
(długość fali >> rozmiary źródła)

Uwagi:
1. Koalescencja dwóch czarnych dziur w pustej przestrzeni powoduje
minimalny efekt (zerowy?) w zakresie emisji fal elektromagnetycznych.
2. Koalescencja dwóch gwiazd neutronowych powoduje zarówno silne
promieniowanie elektromagnetyczne jak i grawitacyjne!

2. Natura fal grawitacyjnych według OTW.
Polaryzacja fal grawitacyjnych i odkształcenie spowodowane
siłami pływowymi:
h+(t)
h(t)
hx(t)

L
polaryzacja '+'

polaryzacja 'x'

Odkształcenie(ang. strain):

h = √(h+2+ hx2 ),
h=∆L/L
Odkształcenie jest miarą działania sił
pływowych
związanych
z
falą
grawitacyjną.

2. Natura fal grawitacyjnych według OTW.
Polaryzacja fal grawitacyjnych – animacje:
Polaryzacja h+

Polaryzacja eliptyczna

2. Natura fal grawitacyjnych według OTW.

3. Teleskopy grawitacyjne.
Fala grawitacyjna oddziaływuje na otoczenie poprzez przyspieszenia o
charakterze pływowym. Dlatego jakikolwiek detektor fal grawitacyjnych musi być
rozciągły przestrzennie. Stwarza to dwie możliwości budowy odbiorników fal
grawitacyjnych ("teleskopów grawitacyjnych"):
●

●

teleskopy grawitacyjne ze swobodną masą (interferometry), np. LIGO:
Hanford/Livingston USA

teleskopy grawitacyjne bez swobodnej masy
rezonansową), np.
(*) antena sferyczna M.Schenberg (Brazylia)
(*) cylinder Nautilius (Włochy).

(detektory

z

masą

3. Teleskopy grawitacyjne.
Uproszczony schemat interferometru grawitacyjnego aLIGO
Składa się z dwóch podobnych zestawów obserwacyjnych H1 (Hanford) i L1
(Livingston) odległych od siebie o 3002 km/10ms świetlnych.

Animacja (h=∆L/L) ...

Interferencja
konstruktywna
(fotodetektor rejestruje
fotony)

Interferencja destruktywna–
domyślne ustawienie interferometru
(fotodetektor nie rejestruje fotonów)

3. Teleskopy grawitacyjne.
Mapa świata z zaznaczoną pozycją teleskopów grawitacyjnych
●

interferometry (zielone kropki),

●

detektorów z masą rezonansową (czerwone kropki).

LCGT od końca 2011 roku jest określany skrótem KAGRA. Natomiast
uproszczona wersja LISA (czyli eLISA) ma być interferometrem, który
zostanie umieszczony w przestrzeni kosmicznej około 2034 roku.

3. Teleskopy grawitacyjne.
Globalna sieć interferometrów do detekcji fal grawitacyjnych około 2022 r.
Strzałka Hanford → LIGO-India symbolizuje, że detektor z teleskopu grawitacyjnego
w Hanford trafi do LIGO-India. Nie uniemożliwi to pracy aLIGO w Hanford, gdyż
posiada on dwa zestawy detektorów.

3. Teleskopy grawitacyjne.
Polska grupa Virgo-POLGRAW
Polscy naukowcy uczestniczą w pracach
nad rozwojem aVIRGO w ramach
grupy Virgo-POLGRAW.

Niektórzy z członkowie polskiej grupy Virgo-POLGRAW: Paweł Ciecieląg, Magdalena
Sieniawska, Orest Dorosh, Izabela Kowalska-Leszczyńska, Dorota Rosińska, Adam
Zadrożny, Michał Bejger, Andrzej Królak, Piotr Jaranowski, Tomasz Buli

3. Teleskopy grawitacyjne.
Fluktuacje gradientu pola grawitacyjnego na powierzchni Ziemi
●

Uniemożliwiają obserwacje fal grawitacyjnych < 1 Hz z Ziemi !!!

●

Interferometrem umieszczonym na głębokości ~150 m prawdopodobnie można
obserwować fale grawitacyjne o częstotliwości do 1 Hz,

●

Najniższe częstotliwości fal grawitacyjnych obserwowane przez aLIGO –
kilkadziesiąt Hz (patrz następny slajd ...)

Poniżej pokazano mechanizm powstawania fluktuacji pola grawitacyjnego na zawieszoną
masę (np. zwierciadło w interferometrze aLIGO) w związku z przejściem fali
powierzchniowej na powierzchni Ziemi (strzałka w prawo).

3. Teleskopy grawitacyjne.
LIGO (ang. Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory
/ Laserowe Interferometryczne Obserwatorium Fal Grawitacyjnych)
od momentu rozpoczęcia obserwacji w 2002 roku stopniowo są udoskonalane
parametry interferometru w ramach kolejnych aktualizacji wersji:
(*) initial LIGO (23 lipca 2002 – 2007 r. - sesje obserwacyjne: S1 ... S5)
(*) enhanced / eLIGO (lipiec 2009 – październik 2010 r., sesja obserwacyjna S6)
(*) advanced / aLIGO (od września 2015r., sesja obserwacyjna: O1, ... )
(a) Główne źródła szumów w interferometrze do detekcji fal grawitacyjnyc (b) Przykładowe krzywe czułości
interferometru LIGO w kolejnych sesjach obserwacyjnych począwszy od roku 2002

Materiał źródłowy: http://users.camk.edu.pl/bejger/falegrawitacyjne.odp

3. Teleskopy grawitacyjne.
Czułość różnych systemów do obserwacji fal grawitacyjnych, które już działały (np.
Initial LIGO), działają (np. aLIGO, PTA), są w budowie (np. SKA) są w sferze planów
(ET, eLISA, DECIGO, BBO).
Zamiast interferometru kosmicznego LISA (NASA+ESA) jest planowany skromniejszy
eLISA (tylko ESA-2034r.).

Pokazano również
czułości teleskopów
grawitacyjnych z
masą rezonansową
Auriga/Allegro/
Nautilius.
Na rysunku zakres
cząstotliwości widma
fal grawitacyjnych
obejmuje 13 rzędów
wielkości

3. Teleskopy grawitacyjne.
Inne możliwych metodach detekcji fal grawitacyjnych takie jak:
●

●

monitoring pozycji statków kosmicznych (ang. spacecraft tracking),

monitoring okresowości pulsarów
(ang. pulsar timing),
Materiał źródłowy: NASA

Materiał źródłowy: http://nanograv.org
●

obserwacje zaburzeń w rozkładzie
temperatury mikrofalowego/
polaryzacji promieniowania tła – takie
obserwacje wykonuje seria teleskopów
BICEP/Keck na Antarktydzie.
Materiał źródłowy: http://bicepkeck.org/faq.html

3. Teleskopy grawitacyjne.
eLISA (Evolved Laser Interferometer Space Antenna) – interferometr
orbitalny. Finansowanie: ESA. Ramię interferometru 1 mln km.

3. Teleskopy grawitacyjne.
Mogą pozwolić zaobserwować fale grawitacyjne z 1 sekundy po Wielkim Wybuchu
(Teraz jesteśmy w stanie zaobserwować Wszechświat 380tys.lat po Wielkim Wybuchu
– promieniowanie mikrofalowe tła)

3. Teleskopy grawitacyjne.
Obszar Wszechświata, z którego aLIGO może obserwować
źródła promieniowania grawitacyjnego ...

Materiał źródłowy: Portal LIGO Scientific Collaboration - http://www.ligo.org

3. Teleskopy grawitacyjne.
PTA (ang. Pulsar Timing Array)
Fale grawitacyjne generują pewnego rodzaju współczynnik refrakcji dla fal
grawitacyjnych, powodując fluktuacje momentu obserwacji pulsarowego pulsu.
IPTA (skrót od ang. International Pulsar Timing Array) obejmujące zasięgiem prawie
wszystkich zainteresowanych, które stanowi połączenie trzech aktywnych grup
obserwacyjnych PTA:
PPTA
(Parkes Pulsar Timing
Array),
NANOgrav (North American
Nanohertz Observatory
for Gravitational Waves),
EPTA (European Pulsar
Timing Array)
EPTA korzysta z pięciu
europejskich radioteleskopów:
Westerbork Synthesis Radio
Telescope,
Effelsberg Radio Telescope,
Lovell Telescope,
Nançay Radio Telescope
i Sardinia Radio Telescope.

The

3. Teleskopy grawitacyjne.
BICEP (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization) oraz Keck.
Począwszy od roku 2006 funkcjonowały kolejno instrumenty rejestrujące obszar
nieba wokół południowego bieguna nieba w zakresie mikrofalowym:
BICEP1 (2006-2008r., częstotliwość 100/150 GHz),
BICEP2 (2010-2012r., częstotliwość 150 GHz, apertura 26cm, FOV~20º),
Keck (2011r. - ?, częstotliwość 150/100 GHz),
BICEP3 (2013r. - ?, częstotliwość 95 GHz, apertura 68cm, FOV~28º)

BICEP2 o wschodzie Słońca,
co na Biegunie Południowym
zdarza się tylko dwa razy w roku.

3. Teleskopy grawitacyjne.
2014 rok: BICEP2
(nieudana
próba
detekcji
pierwotnych fal grawitacyjnych
przez BICEP2).
RYSUNEK OBOK →
Obserwacje
satelity
Planck
obszaru (kwadrat 60º x 60º)
wokół południowego bieguna
nieba.
Kropkowaną linią zaznaczono
obszar, gdzie teleskop BICEP2
zaobserwował
polaryzację
promieniowania mikrofalowego
Po szczegółowych analizach
okazało się, że głównym źródłem
tej polaryzacji jest pył Drogi
Mlecznej !!!
Przepiękny,
impresjonistyczny
pejzaż astronomiczny ...

4. Źródła fal grawitacyjnych
Fale grawitacyjne w warunkach laboratoryjnych:
●

Machanie rękami dwa razy na sekundę - można wyemitować kompletnie
niemierzalną liczbę 10^-16 grawitonów na sekundę o częstotliwości 2Hz (~3
grawitony na 1 miliard lat, λ~150 000km),

●

2-tonowe hantle (2M) wirujące w odległości 2L=10m z częstotliwością 60Hz względna zmianę długości mierzonego odcinka ∆L/L~h~10^-43 w odległości
10000 km (~ długość fali grawitacyjnej).
Teleskop LIGO wykrywa zmiany h > 10^-21!!!

4. Źródła fal grawitacyjnych
●

Układy podwójne – zakres częstotliwości emisji fal grawitacyjnych (fgw=2*forbitalna):
dolny zakres – nieokreślony,
górny zakres / gwiazdy ciągu głównego: 0,001 - 0,000001 Hz,
górny zakres / białe karły: 0,1 – 10 Hz,
górny zakres / gwiazdy neutronowe: 1000-2000 Hz,
górny zakres / czarne dziury: 2200 Hz * (Mʘ/M).

●

Ciągłe źródła promieniowania grawitacyjnego o określonej częstotliwości np. pulsar w Krabie < 7% energii spowalniania rotacji jest emitowana w postaci fal
grawitacyjnych. (słuchaj przy zmianie tego sladu...)

●

Wybuchy :
Supernowa – kolaps jądra masywnej gwiazdy, fala grawitacyjna ~10^-10 całkowitej
energii wybuchu,
np.wybuch supernowej II-go typu w odl.~10kpc → h~10^-20, częstotliwość~1000 Hz.

●

Statystyczne źródła promieniowania grawitacyjnego – np. 100 milionów układów
podwójnych z białymi karłami w Drodze Mlecznej o częstotliwościach > 0,0001 Hz
(źródła w zasięgu eLISA).

4. Źródła fal grawitacyjnych
●

Układy podwójne / Ciągłe źródła promieniowania grawitacyjnego – PRZYKŁADY:

4. Źródła fal grawitacyjnych
Supernowa – kolaps jądra masywnej gwiazdy
K.Thorne - 3 mechanizmy wybuchu supernowej:
(a) Emisja neutrin – w ciągu zaledwie 1 sekundy konwekcja z jądra protogwiazdy
neutronowo-protonowej wyciąga 10^52 ergów energii w postaci neutrin, które w sporej ilości
(~10^51 ergów) zostają pochłonięte przez opadającą otoczkę. W tym modelu konwekcja
generuje fale grawitacyjne o charakterze statystycznym/szumowym.
(słuchaj przy zmianie tego sladu...)
(b) Emisja fal dźwiękowch – po 300 ms (milisekundach) od powstania protogwiazdy,
turbulencja konwekcyjna wywołuje drgania o charakterze dipolowym i kwadrupolowym w
całej objętości protogwiazdy. Oscylacje generują fale dźwiękowe, które przechodzą aż do
otoczki, gdzie zmieniają się w fale uderzeniowe i odrzucaja otoczkę. W tym modelu drgania
generują fale grawitacyjne quasi-periodyczne.
(c) Mechanizm magnetyczno-rotacyjny – (verte...)

4. Źródła fal grawitacyjnych
Supernowa – kolaps jądra masywnej gwiazdy
K.Thorne - 3 mechanizmy prowadzące do wybuchu supernowej:
(c) Mechanizm magnetyczno-rotacyjny - jądro gwiazdy-progenitora supernowej obraca się
szybko (~1 obrót/sek). Jej kolaps zostaje zatrzymany przez siłę odśrodkową (~1000
obrotów/sek). Następuje gwałtowne odbice. Pojawia się niestabilność "tumbling cigars"
(zdeformowany kształy elipsoidy trójosiowej) o okresie około 50ms spowowodowana
różnicową rotacją protogwiazdy. Różnicowa rotacja rozciąga linie sił pola magnetycznego i je
wzmacnia. Pole magnetyczne generuje biegunowe wypływy (dżety).
Podczas odbicia się fali uderzeniowej generuje sie ostry wybuch promieniowania
grawitacyjnego.
(słuchaj przy zmianie tego sladu...)
Podczas wibracji elipsoidalnej protogwiazdy generują się wąskopasmowe periodyczne fale
grawitacyjne w dwóch modach.

5. Czternasty września 2015r. - pierwsza
bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych.
Trzy fazy połączenia się dwóch czarnych dziur:

5. Czternasty września 2015r. - pierwsza
bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych.
Oznaczenie LIGO:

GW150914
Połączenie się
czarnych dziur
o masach
36 Mʘ i 29 Mʘ.
W wyniku
koalescencji
powstała czarna
dziura o masie
62 Mʘ, a 3Mʘ
zamieniły się w ciągu
0,2 sekundy w falę
grawitacyjną.
Po zmianie slajdu
odtwarza się
dźwięk ...

5. Czternasty września 2015r. - pierwsza
bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych.
Oznaczenie LIGO:

GW150914
Połączenie się
czarnych dziur
o masach
36 Mʘ i 29 Mʘ.
W wyniku
koalescencji
powstała czarna
dziura o masie
62 Mʘ, a 3Mʘ
zamieniły się w ciągu
0,2 sekundy w falę
grawitacyjną.
Po zmianie slajdu
odtwarza się
dźwięk ...

5. Czternasty września 2015r. - pierwsza
bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych.
Algortym poszukiwania źródeł fal grawitacyjnych w szumie zbieranym
przez detektor fal grawitacyjnych :
Przy analizie sygnału GW150914 pracowało 10 superkomputerów (sprawdzono 250
tys. szablonów wzorcowych zjawisk koalescencji).
Analogiczne przetwarzanie danych z pomocą domowego PC-ta wymagałoby 5000 lat
ciągłej pracy ...

6. Jak powstają układy podwójne z
masywnymi gwiazdowymi czarnymi dziurami
Standardowa ścieżka ewolucji układów podwójnych prowadząca do powstania dwóch
masywnych czarnych dziur i ich koalescencji w czasie krótszym od wieku Wszechświata.

Użyte akronimy:
ZAMS: zero-age main sequence,
RLO: Roche-lobe overflow (transfer masy),
WR: gwiazda typu Wolfa Rayeta,
SN: Supernowa,
BH: black hole / czarna dziura,
HMXB: high-mass X-ray binary /
bardzo masywne układy podwójne
emitujące promieniowanie X,
CE: common envelope (wspólna otoczka).

6. Jak powstają układy podwójne z
masywnymi gwiazdowymi czarnymi dziurami
MOB (Massive Overcontact Binary)
Model ewolucji masywnych układów podwójnych ,
który prowadzi do koalescencji podwójnych
masywnych cz.dziur w czasie < wiek Wszechświata.
Na rysunku przykład ewolucji układu podwójnego o
metaliczności ok. Zʘ/50 (merger po 2,6mld lat):
●

Liczby koloru czerwonego – masy gwiazd,

●

Liczby koloru czarnego – okres orbitalny układu,

●

Faza kontaktu składników w pobliżu ZAMS
prowadzi do wymiany masy,

●

Użyte akronimy:
ZAMS: zero-age main sequence,
TASM: termination of hydrogen burning,
He-star: gwiazda helowa,
SN: Supernowa,
GRB: gamma-ray burst,
BH: black hole / czarna dziura.

aLIGO powinien rejestrować ok. 19 - 550
koalescencji / rok podwójnych układów masywnych
czarnych dziur, które powstały ścieżką MOB!

7. Podsumowanie
Wersja „zatomska“ ...

Czy fale grawitacyjne istnieją?
Prawie na pewno TAK.
(Narazie znamy jeden przykład
obserwacyjny GW150914, w
którym stosunek sygnału do
szumu wynosi 24)

7. Podsumowanie
Spolszczona wersja rysunku @daniel wiliams ...

8. Materiały źródłowe.
●

●

●

[1] Kip Thorne (2009) – cztery prezentacje w PDF-ach o astrofizyce
grawitacyjnej na kolokwium Ehrenfestii, University of Leiden https://www.lorentz.leidenuniv.nl/lorentzchair/thorne
[2] Główna strona LIGO z materiałami o detekcji fal grawitacyjnych w
dn. 14 września 2015r. - https://losc.ligo.org/events/GW150914
[3] P.Marchant, N.Langer, P.Podsiadlowski, T.Tauris, T.Moriya 2016, "A
new
route
towards
merging
massive
black
holes"
http://arxiv.org/abs/1601.03718v2

Polskie odnośniki:
[a]http://www.deltami.edu.pl/temat/astronomia/2016/02/21/Pierwsza_bezposrednia_detekcja_fal/
[b]http://www.crazynauka.pl/odkryto-fale-grawitacyjne-ostatni-brakujacy-element-teorii-wzglednosci-einsteina/
[c]

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408395,przelomowe-odkrycie-zaobserwowano-na-ziemi-zmarszczki-czasoprzestrzeni.ht

[d]http://news.astronet.pl/7752

8. Materiały źródłowe.

Polecam również
mój artykuł na ten temat
w najnowszej Proximie nr 24
(1 część)
pt. "Pierwsza bezpośrednia
detekcja fal grawitacyjnych
podczas koalscencji
masywnych czarnych dziur".
http://proxima.org.pl/index.php/download-biuletyn-proximamenu/item/15-proxima-kwiecien-2015

Zdjęcie na okładce:
teleskop BICEP2 na
terenie amerykańskiej stacji polarnej na
Biegunie Południowym o wschodzie Słońca –
co tutaj zdarza się dwa razy w roku.
W roku 2014 wielką sensację naukową i
medialną wywołało odkrycie pierwotnych fal
grawitacyjnych za pomocą tego teleskopu.
Jednak okazało się, że fluktuacje polaryzacji
mikrofalowego
promieniowania
tak
naprawdę
nie
pochodziły
od
fal
grawitacyjnych, ale od pyłu Drogi Mlecznej.
Fale
grawitacyjne
odkrył
interferometr LIGO w 2015 roku.
Źródło: http://bicepkeck.org

dopiero

