Dlaczego satelity nie spadają.
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naszej orbicie.
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Korekta błędnych sądów związanych z
nieważkością
• Wbrew rozpowszechnionym opiniom
nieważkość nie jest stanem, w którym na ciało
nie oddziałują siły grawitacji.
• Nieważkość nie jest także stanem, gdy
wszystkie działające na ciało siły grawitacji się
równoważą.

Nieważkość
Stan, w którym działające na
układ ciał siły zewnętrzne nie
wywołują wzajemnych ciśnień
(nacisków) części układu na
siebie, a wewnętrzne
oddziaływania grawitacyjne są
pomijalne. Rzadziej używany
jest także termin nieciężkość.
W szczególności nieważkość
występuje, gdy na ciało działa
tylko siła grawitacji. Jest to
równoważne z tym, że obiekty
będący w stanie nieważkości
nie posiada ciężaru, choć ich
masa jest stała.

Co jest istotą odczucia ciężkości i ew. nieważkości
Zwykle na Ziemi odczuwamy nasz ciężar, bo
grawitacja dociska nas do podłoża - krzesła, podłogi
itp. My opieramy się o to podłoże i czujemy w ten
sposób swój ciężar. Ale gdyby tego podłoża nie było,
albo gdyby spadało ono razem z nami (np. też w
wyniku działania grawitacji), „uciekałoby nam spod
nóg”, to znajdowalibyśmy się właśnie w stanie
nieważkości!
Nieważkość odczuwa się także w jakimkolwiek
układzie zamkniętym podczas swobodnego spadania
– np. w windzie, która się urwała, a także w
samolocie podczas tzw. lotu parabolicznego.
Podobna sytuacja zachodzi dla kosmonautów na
stacji kosmicznej. Grawitacja w obszarze stacji jest o
kilka procent mniejsza niż na Ziemi (zmniejsza się o
1% co 30 km). W końcu to dzięki tej grawitacji stacja
utrzymuje się na orbicie kołowej i satelita okrąża
Ziemię, a nie ucieka gdzieś w kosmos.

By lepiej zrozumieć stan nieważkości

Stajemy na wysokiej górze i
rzucamy kamień w kierunku
poziomym.
Pomijamy opory powietrza.
Powiedzmy, że stoimy na tak
wysokiej górze, która sięga
ponad atmosferę. Załóżmy też
dla uproszczenia, że tutaj
Ziemia nie obraca się wokół
własnej osi.

Grafika: Isaac Newton (Principia mathematica, księga III)

By lepiej zrozumieć stan nieważkości
Nadaliśmy kamieniowi ruch w kierunku równoległym do powierzchni Ziemi w
punkcie w którym stoimy. Ale na kamień działa też siła przyciągania ziemskiego w
kierunku środka Ziemi. Tor kamienia będzie wyglądał tak: na początku ma on
prędkość w kierunku, w którym go rzuciliśmy. Ale przyciąganie nadaje mu
przyspieszenie w dół (tzn. do środka Ziemi). Następuje zmiana kierunku prędkości
(ma ona teraz kierunek ukośny w stosunku do tego pierwotnego). Ziemia wciąż
nadaje kamieniowi przyspieszenie w kierunku jej środka. Więc prędkość kamienia
wciąż się zmienia - jego tor wciąż się zakrzywia.
Jeżeli prędkość startowa jest mała, to kamień upadnie na Ziemię. Jeśli jednak jest
ona wystarczająco duża, to kamień nie zdąży upaść, bo Ziemia pod nim "się
skończy". Będzie więc wciąż zakrzywiał swój tor w kierunku jej środka, ale nie zdoła
na nią upaść. Dlatego, że jego prędkość w kierunku stycznym do powierzchni Ziemi
będzie zbyt duża. Nim zdąży spotkać się z powierzchnią Ziemi, już nad nią przeleci.
Stworzyliśmy właśnie sztucznego satelitę.
Nieprawdą jest więc, że satelity krążą i nie spadają. One spadają. Wciąż spadają.
Tylko nie nadążają upaść na powierzchnię Ziemi.

Gdzie się podziała siła odśrodkowa?
Siła dośrodkowa to siła przyciągania ziemskiego. Działa na satelitę zawsze w
kierunku środka Ziemi. Siły odśrodkowej po prostu tam niema.
Do wyjaśnienia zjawiska posłużmy się przykładem:

Wyobraźmy sobie karuzele do treningu kosmonautów. Jest to kabina
"satelity" , w środku siedzi nie przypięty pasami kosmonauta. Kabina
przyczepiona jest liną do środka karuzeli. Ustawiamy kabinę tak, że lina jest
napięta. Silnie popychamy kabinę w bok, prostopadle do napiętej liny. Nasza
kabina chciałaby poruszać na bok, lecz lina jej na to nie pozwala. Ściąga ją w
kierunku środka karuzeli. Kabina popchnięta w bok zaczyna na napiętej linie
kręcić się wokół środka.
Siłę dośrodkową już zidentyfikowaliśmy: wywiera ją napięta lina. Wywiera ją
na kabinę. A co z kosmonautą w środku? Siedzi nie przypięty pasami i
wyraźnie czuje, że coś przyciska go do ściany kabiny. Czuje siłę odśrodkową.

Gdzie się podziała siła odśrodkowa?
Kosmonauta odczuwa dociskanie do ściany kabiny jako
siłę odśrodkową. Lecz jest to siła pozorna, bo w
rzeczywistości to nie on jest przyciągany do ściany, lecz
ściana kierowana siłą dośrodkową przybliża się do
niego – usiłując poruszać się swobodnie po prostej.
Co by było, gdyby samego kosmonautę też przypiąć liną
do środka karuzeli, np. za skafander? Czułby, że jego
skafander „ciągnie” go do środka, lecz zawartość
skafandra - a więc ciało kosmonauty - usiłowałoby
wciąż poruszać się po prostej, w bok od karuzeli.
Odczuwałby więc również siłę odśrodkową.

Przenieśmy się teraz do prawdziwego
satelity na orbicie.
Każdy atom pojazdu satelity jest „niby przywiązany niewidoczną linką” do środka
Ziemi. W kabinie satelity siedzi kosmonauta. Czy odczuwa on siłę odśrodkową? Nie.
Każdy bowiem atom jego ciała jest również „przywiązany niewidzialną linką do środka
Ziemi”. To zupełnie inaczej, niż na karuzeli. Tutaj wszystko, absolutnie cała zawartość
pojazdu oraz sam pojazd - jednocześnie i w taki sam sposób - spadają w kierunku
Ziemi.
Można powiedzieć inaczej: kosmonaucie w kabinie wydaje się, że nie działa na niego
żadna siła, gdyż wszystko wokół niego porusza się tak samo dzięki sile grawitacji.
Porównując to z sytuacją na karuzeli, kosmonauta może powiedzieć: Nic mnie nie
pcha na ścianę, a przecież na karuzeli "coś" mnie pchało i nazwałem to siłą
odśrodkową. Wiem, że moja kabina teraz i na karuzeli jest ciągnięta w stronę
"środka", wokół którego się obraca. Mogę więc powiedzieć, że skoro teraz nie
odczuwam siły odśrodkowej, to znaczy, że nie tylko moja kabina, ale też ja cały jestem
ciągnięty przez przyciąganie ziemskie. To inaczej niż na karuzeli, gdzie siła dośrodkowa
działała bezpośrednio tylko na kabinę. Można więc powiedzieć, że z tego punktu
widzenia siła ciężkości równoważy siłę odśrodkową, która "powinna" przyciskać
kosmonautę do ściany. Ale to tylko z punktu widzenia wnętrza kabiny!

Podsumowanie
Dlatego w kabinach swobodnie orbitujących satelitów kosmonauci odczuwają stan
nieważkości. Czują, jakby nie działały na nich żadne zewnętrzne siły. Choć to
nieprawda, bo siła przyciągania Ziemi wciąż działa. Lecz tego nie da się zauważyć,
bo spadają z takim samym przyspieszeniem, jak reszta pojazdu.

Uściślając: Występowanie siły odśrodkowej zależy od tego, z jakiego punktu
widzenia rozpatrujemy zagadnienie nieważkości. Gdy patrzymy z punktu widzenia
układu inercjalnego (np. z powierzchni nieporuszającej się ziemi), to na satelitę
działa tylko siła grawitacji.
Natomiast gdyby rozpatrywać ruch satelity z jej wnętrza, a więc w układzie
nieinercjalnym, to można sytuację w kabinie interpretować tak, że pozorna siła
odśrodkowa i dośrodkowa się równoważą. Czyli nas, znajdujących się w kabinie,
siła bezwładności nie pcha na ścianę, gdyż w przeciwną stronę ku Ziemi działa na
nas siła grawitacji. Ale trzeba pamiętać, że jest to opis tylko z punktu widzenia
obserwatora poruszającego się po zakrzywionym torze razem z satelitą.

Pierwsza prędkość kosmiczna
Pierwsza prędkość kosmiczna to najmniejsza
pozioma prędkość, jaką należy nadać ciału
względem przyciągającego je ciała niebieskiego,
aby ciało to poruszało się po zamkniętej orbicie.
Ciało staje się wtedy satelitą ciała niebieskiego.

Pierwszą prędkość kosmiczną
można wyznaczyć
zauważając, że podczas ruchu
orbitalnego po orbicie
kołowej siła grawitacji
stanowi siłę dośrodkową.

Prawo powszechnego ciążenia
Między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca,
która działa na linii łączącej ich środki mas, a jej wartość rośnie z iloczynem
ich mas i maleje z kwadratem odległości.

Siła dośrodkowa - w fizyce siła powodująca
zakrzywianie toru ruchu ciała, skierowana wzdłuż
normalnej (prostopadle) do toru, w stronę środka
jego krzywizny. Wartość siły określa wzór:
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Niska orbita okołoziemska
(ang. low Earth orbit – LEO)
Jest orbitą dookoła Ziemi, przebiegającą między powierzchnią Ziemi a Pasami Van Allena, czyli na
wysokości od 200 do 2000 kilometrów nad Ziemią. Nad nią znajdują się średnia orbita
okołoziemska i orbita geostacjonarna.
Obiekty znajdujące się w niskiej orbicie okołoziemskiej napotykają na gazy atmosferyczne w
wysokich warstwach atmosfery.
Większość lotów załogowych odbyło się w niskiej orbicie okołoziemskiej, w tym loty
wahadłowców kosmicznych.
Sztuczne satelity poruszające się po niskiej orbicie okołoziemskiej, mają prędkość około 27 400
km/h (8 km/s), robiąc pełen obrót w ciągu około 90 minut. Umieszczenie satelity w niskiej orbicie
okołoziemskiej, w stosunku do orbity geostacjonarnej, wymaga mniej energii, a satelita jako
znajdujący się bliżej powierzchni Ziemi wymaga nadajników o mniejszej mocy do transmisji,
dlatego ta część przestrzeni kosmicznej używana jest także w celach komunikacyjnych.
Środowisko niskiej orbity okołoziemskiej jest coraz bardziej zanieczyszczone kosmicznymi
śmieciami i staje się to coraz większym problemem, ponieważ uderzenia przy orbitalnych
prędkościach są bardzo destruktywne.

Średnia orbita okołoziemska (ang.:
Medium Earth Orbit, MEO
Fragment przestrzeni okołoziemskiej powyżej niskiej orbity
okołoziemskiej (2000 km) i poniżej orbity geostacjonarnej
(35786 km).
Satelity w tej części przestrzeni są najczęściej
wykorzystywane w nawigacji, np. GPS (20200 km) i
GLONASS (19100 km).
Czas obiegu dla satelitów na orbitach MEO waha się od 2
do prawie 24 godzin.
W przeciwieństwie do LEO systemy klasy MEO umożliwiają
większe pokrycie terenu wiązkami transponderów.

Orbita geostacjonarna
Orbita geostacjonarna to orbita okołoziemska,
która zapewnia krążącemu po niej satelicie
zachowanie stałej pozycji nad wybranym punktem
równika Ziemi. Orbita geostacjonarna jest orbitą

kołową zawartą w płaszczyźnie równika. Przebiega
na wysokości 35 786 km nad równikiem (42 160
km od środka Ziemi). Prędkość ciała na orbicie

geostacjonarnej wynosi około 3,08 km/s, a czas
okrążenia przez niego Ziemi jest równy 23 godziny
56 minut i 4 sekundy, czyli dokładnie tyle, ile trwa
doba gwiazdowa.

Schemat orbity geostacjonarnej
A - Ziemia; czerwony punkt to
miejsce, nad którym stale znajduje
się satelita
B - satelita
C - orbita satelity

Porównanie orbit satelitów GPS, GLONASS, Compass i Galileo z orbitami satelitów Iridium,
Teleskopu Hubble'a i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Grafika -Cmglee, Geo Swan
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Pas Van Allena (pas radiacyjny)
Obszar intensywnego promieniowania korpuskularnego, otaczającego
Ziemię. Składa się on z naładowanych cząstek o wielkiej energii (głównie
elektronów i protonów), schwytanych w pułapkę przez ziemskie pole
magnetyczne, w którym poruszają się one po trajektoriach zbliżonych do
helis, których osie są równoległe do linii pola magnetycznego, łączących
obydwa ziemskie bieguny magnetyczne. Cząstki te mogą powodować
uszkodzenia komponentów elektronicznych satelity, przebywającego przez
dłuższy czas w strefie oddziaływania pasów Van Allena.

Pierwsze sztuczne satelity Ziemi
Sputnik 1 (ros. „towarzysz podróży”) – pierwszy sztuczny satelita Ziemi.
Wystrzelony przez ZSRR 4 października 1957 roku. Wraz z 3 innymi
satelitami serii Sputnik, był radzieckim wkładem w Międzynarodowy Rok
Geofizyki. Wyniesienie Sputnika 1 na orbitę stało się początkiem wyścigu
kosmicznego między ZSRR a USA.

Do momentu spłonięcia w
atmosferze, Sputnik 1 zdążył
okrążyć Ziemię 1400 razy, co
oznacza, że przebył łącznie ok. 70
milionów kilometrów.

Explorer 1
Explorer 1 – pierwszy
amerykański sztuczny satelita
Ziemi. Pierwszy na świecie
satelita naukowy. Zapoczątkował
serię satelitów badawczych
Explorer. Explorer 1 odkrył
schwytane w ziemskim polu
magnetycznym promieniowanie,
nazwane później pasami Van
Allena, na cześć głównego
naukowca zajmującego się
analizą danych promieniowania
kosmicznego – Jamesa A. Van
Allena. Misja Explorera 1 miała
pokazać, że USA włączają się do
wyścigu o podbój Kosmosu i
przetestować pierwsze użyte
rozwiązania techniczne w
sztucznych satelitach.

Ile satelitów krąży wokół ziemi
Wokół Ziemi krąży
około 4000
satelitów, aktywnych
jest 1 300, ilość
kosmicznych śmieci
szacowana jest na
300 000.

Podział satelitów ze względu na
przeznaczenie:
• satelita badawczy (naukowy)
-satelita astronomiczny (np. Kosmiczny Teleskop Hubble'a.)
-satelita biologiczny
-satelita geodezyjny
-satelita geofizyczny
-satelita jonosferyczny
-satelita oceanograficzny
• satelita meteorologiczny
• satelita nawigacyjny
• satelita technologiczny (techniczny, doświadczalny)
• satelita telekomunikacyjny (komunikacyjny, łącznościowy, przekaźnikowy)
• satelita rozpoznawczy (szpiegowski, satelita-szpieg)
• stacja orbitalna

Kosmiczny Teleskop Hubble’a
Kosmiczny Teleskop Hubble'a (ang. Hubble
Space Telescope, HST) – teleskop kosmiczny
poruszający się po orbicie okołoziemskiej,
nazwany na cześć amerykańskiego astronoma
Edwina Hubble'a. 24 kwietnia 1990 roku został
wyniesiony na orbitę przez prom kosmiczny
Discovery.
Od momentu wystrzelenia w 1990 roku
teleskop stał się jednym z najważniejszych
przyrządów w historii astronomii. HST jest
efektem
współpracy
NASA(National
Aeronautics and Space Administration) (pl.
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni
Kosmicznej)i ESA( European Space Agency)
(pl.Europejska Agencja Kosmiczna).

Historia Kosmicznego Teleskopu
Hubble
Historia Kosmicznego Teleskopu Hubble ma swój początek w 1946 roku, kiedy astronom Lyman Spitzer
napisał referat zatytułowany „Zalety pozaziemskiego obserwatorium astronomicznego”. Autor rozważał
w nim praktyczną wyższość obserwatoriów pozaziemskich nad umieszczonymi na powierzchni planety.
Rozdzielczość kątowa miała być ograniczona jedynie przez dyfrakcję i wolna od efektów turbulencji w
atmosferze powodujących migotanie gwiazd. (Wówczas teleskopy naziemne miały rozdzielczość 0,5-1,0
sekundy kątowej, przy czym teoretycznie teleskop ze zwierciadłem o średnicy 2,5 m powinien osiągać
rozdzielczość rzędu 0,05 sekundy kątowej.)
Teleskop umieszczony w przestrzeni kosmicznej mógłby obserwować w podczerwieni i ultrafiolecie,
czyli pasmach silnie absorbowanych przez atmosferę ziemską.
Astronomia oparta na badaniach z przestrzeni kosmicznej rozpoczęła się na niewielką skalę podczas II
wojny światowej, kiedy naukowcy zaczęli wykorzystywać coraz bardziej rozwijającą się technologię
rakietową. Pierwsze zdjęcie Słońca w ultrafiolecie zostało zrobione w 1946 roku. Orbitujący teleskop
słoneczny został wystrzelony w 1962 roku przez Wielką Brytanię jako część programu kosmicznego
Ariel, a w 1966 NASA przeprowadziła pierwszą misję w ramach Orbitalnych Obserwatoriów
Astronomicznych.
Misje te ukazały, jak ważną rolę w astronomii mogą odgrywać obserwatoria pozaziemskie. W 1968
NASA zaplanowała umieszczenie w przestrzeni kosmicznej 3-metrowej średnicy teleskopu
zwierciadlanego, nazwanego prowizorycznie Wielkim Teleskopem Kosmicznym (LST), z datą startu
szacowaną na rok 1979. Plany te wzmocniły nacisk na potrzebę załogowych misji remontowych, aby
zapewnić długie funkcjonowanie bardzo drogiego programu.

Historia Kosmicznego Teleskopu
Hubble
Głównym problemem NASA stało się znalezienie funduszy na
realizację projektu, wielokrotnie przewyższającego koszty teleskopu
naziemnego. Kongres Stanów Zjednoczonych zakwestionował wiele
punktów proponowanego budżetu i wymusił cięcia kosztów
przygotowań, skupiających się w owym czasie na doborze
przyrządów i narzędzi dla teleskopu.
Redukcja środków pieniężnych doprowadziła do zmniejszenia skali
projektu. Ze względu na cięcia budżetowe, średnica zwierciadła
została zmniejszona z zakładanych 3 metrów do 2,4. Planowane
wystrzelenie prototypu z 1,5-metrowym zwierciadłem do
przetestowania systemów użytych w głównym projekcie zostało
zaniechane, kwestie pieniężne zadecydowały również o współpracy
z Europejską Agencją Kosmiczną. Na początku lat 80. teleskop został
nazwany nazwiskiem Edwina Hubble'a, który dokonał jednego z
największych odkryć XX wieku, polegającym na stwierdzeniu, że
wszechświat się rozszerza.

Konstruowanie
teleskopu
Praca nad programem została przydzielona wielu instytucjom. Centrum Lotów Kosmicznych imienia
George'a C. Marshalla zleciło firmie optycznej Perkin-Elmer zaprojektowanie i wyprodukowanie
zwierciadło wraz z systemami optycznymi (Optical Telescope Assembly OTA). Lockheed został
upoważniony do skonstruowania statku kosmicznego w którym będzie ulokowany teleskop.
Teleskopy optyczne mają zazwyczaj zwierciadła wypolerowane z dokładnością do dziesiątej części
długości fali świetlnej, lecz ze względu na szerokie spektrum wykonywanych obserwacji (od
ultrafioletu aż po podczerwień) zwierciadło Hubble'a musiało być wykonane z dokładnością do 10
nanometrów (około 1/65 długości światła czerwonego).
Firma Perkin-Elmer korzystała przy polerowaniu z systemów komputerowego wspomagania
wytwarzania, jednak na wypadek problemów z najnowocześniejszą technologią NASA zażądała od
tej firmy zlecenia firmie Kodak wykonania zapasowego zwierciadła przy użyciu tradycyjnych technik
polerowania (Zespół złożony z firm Kodak i Itek również składał swoją ofertę pierwotnego
polerowania. Wymagała ona zaangażowania dwóch firm, w celu podwójnego sprawdzenia finalnego
produktu, co z dużym prawdopodobieństwem przyczyniłoby się do znalezienia wady, która
spowodowała późniejsze problemy teleskopu).

Prace nad zwierciadłem
Prace nad zwierciadłem rozpoczęły
się w 1979 roku, kiedy Perkin-Elmer
otrzymała półfabrykat ze szkła. Aby
zredukować jego masę do minimum,
warstwy wierzchnia i spodnia o
grubości 1 cala, przykryły kratownicę
o strukturze plastra miodu. W celu
redukcji nakładów finansowych,
NASA zaniechała prac nad
zapasowym zwierciadłem i ustaliła
datę wystrzelenia na październik
1984. Pokrycie wierzchniej warstwy
65 nanometrowej grubości
refleksyjną powłoką aluminiową i 25
nanometrowa warstwą ochronną
fluorku magnezu zakończyło w 1981
roku prace nad zwierciadłem.

Polerowanie głównego zwierciadła teleskopu w firmie Perkin-Elmer,
w mieście Danbury w maju 1979 roku. Na zdjęciu widoczny jest
inżynier Martin Yellin.

Koszty misji
NASA kilkakrotnie przekładała datę startu teleskopu ze względu na
opóźnienia prac oraz katastrofę promu Challenger w 1986 roku.
Ostatecznie, po wznowieniu lotów wahadłowców w 1988 roku,
wystrzelenie teleskopu zostało zaplanowane na rok 1990. W ramach
przygotowań cały kurz, który osadził się na głównym zwierciadle, został
usunięty za pomocą dysz z azotem. W celu sprawdzenia pełnej
funkcjonalności systemów, zostały one poddane skrupulatnym testom.
Wreszcie, 24 kwietnia 1990 roku, misja STS-31 promu Discovery zakończyła
się sukcesem i teleskop został umieszczony na orbicie.
Początkowo program miał kosztować 400 mln dolarów, ostatecznie
skonstruowanie samego teleskopu pochłonęło 2,5 mld dolarów. Całkowity
koszt okazał się wielokrotnie wyższy, wydatki USA oszacowano na około
4,5 do 6 mld dolarów, europejskie na 593 miliony euro (dane na rok 1999).

Pierwsze światło
20 maja 1990 roku rozpoczęła się nowa era w dziejach astronomii. Teleskop
zarejestrował „pierwsze światło” – był to wielki dzień dla pracujących przy HST
inżynierów i astronomów. Jako pierwszy obiekt wybrano gromadę otwartą NGC
3532, a jako detektor użyto szerokokątną kamerę. Pod względem naukowym obraz
nie był porażający ale sam fakt, że teleskop działał, czynił go niezwykłym. Patrzący
na ekrany monitorów byli uradowani, tymczasem wśród ludzi, którzy pracowali,
aby przedstawić ten obraz, zapanował niepokój. Stwierdzono, że zwierciadło ma
niewłaściwy kształt. Okazało się, że problem polega na aberracji sferycznej,
wprowadzonej przez zwierciadło główne. Rozważano możliwość sprowadzenia
teleskopu na Ziemię. O wiele lepiej przedstawiała się opcja naprawy na orbicie.
Ostatecznie wybrano ten drugi wariant.
W 1993 wysłano pierwszą misję serwisową, która m.in. zainstalowała moduł
COSTAR korygujący obraz i niwelujący skutki wadliwego zwierciadła. Od tego czasu
teleskop stał się istotnym narzędziem obserwacyjnym dla astronomii.

Wyniki naukowe
Do końca 2011 roku na podstawie danych z Hubble'a napisano ponad 10 000
prac naukowych. Teleskop Hubble'a pomógł w rozwikłaniu długowiecznych
problemów astronomicznych, dostarczył również wiele danych, których
wyjaśnienie wymaga nowych teorii. Spośród nich głównymi celami misji był
dokładniejszy pomiar odległości do Cefeid, w wyniku czego stała Hubble'a, która
określa tempo rozszerzania się Wszechświata proporcjonalnie do jego wieku,
mogła być precyzyjniej oszacowana. Przed wystrzeleniem teleskopu błąd tego
oszacowania wynosił ponad 50%, wraz z wykonaniem pomiarów odległości do
cefeid w Gromadzie galaktyk w Pannie i innych dalekich gromad bład ten
zmniejszył się do 10%.

Wysokiej jakości zdjęcia dostarczone przez teleskop były doskonałe do
udowodnienia powszechnego występowania czarnych dziur w centrach sąsiednich
galaktyk. Podczas gdy we wczesnych latach 60. XX wieku istnienie tych obiektów
w centrach niektórych galaktyk było hipotezą, wraz z wytypowaniem w latach 80.
XX wieku potencjalnych kandydatów i obserwacjami przy pomocy teleskopu
stwierdzono, że czarne dziury są najprawdopodobniej częstym obiektem centr
wszystkich galaktyk.

Zdjęcia z teleskopu

•
•
•
•

Hubble'owi zawdzięczamy
również fotografie niewielkich
obszarów nieba, które są
najdalej sięgającymi
astronomicznie zdjęciami
jakie kiedykolwiek wykonano
w świetle widzialnym. Są to:
Głębokie Pole Hubble'a
Głębokie Południowe Pole
Hubble'a
Ultragłębokie Pole Hubble'a
Ekstremalnie Głębokie Pole
Hubble'a
Głębokie pole Hubble'a (Hubble Deep Field)

Polskie sztuczne satelity
PW-Sat – pierwszy polski sztuczny
satelita wyniesiony na orbitę 13 lutego
2012 roku. Zadaniem PW-Sat było
przetestowanie elastycznych ogniw
fotowoltaicznych i sprawdzenie systemu
deorbitacji.
PW-Sat jest satelitą typu CubeSat i
został zbudowany przez studentów
Politechniki Warszawskiej przy wsparciu
Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Po dotarciu na orbitę i rozłożeniu anten
do komunikacji z Ziemią miała rozpocząć
się właściwa część misji, czyli rozłożenie
eksperymentalnej konstrukcji – ogona o
długości jednego metra.

Fot. Andrzej Kotarba
www.pw-sat.pl

PW-Sat
Zadaniem ogona było zadziałanie niczym „kosmiczny hamulec”,
który miał doprowadzić do przyśpieszenia procesu deorbitacji, czyli
zejścia z orbity w atmosferę i całkowitego się w niej spalenia.
Eksperyment miał być demonstratorem technologii sprowadzania
niepotrzebnych obiektów kosmicznych z orbity do atmosfery
ziemskiej. Technologia taka pozwoliłaby na zmniejszenie liczby
niebezpiecznych kosmicznych śmieci, których na różnych orbitach z
każdym rokiem jest coraz więcej. Dodatkowo na ogonie zostały
zamontowane elastyczne panele fotowoltaiczne – PWSat miał
przetestować ich zastosowanie w przestrzeni kosmicznej.
Udany start, umieszczenie urządzenia na orbicie Ziemi, rozłożenie
anten i odebranie sygnału z satelity było już w ocenie autorów
projektu znaczącym sukcesem.
Jednak w pewnym momencie od zespołu z Politechniki
Warszawskiej odwróciło się szczęście. Okazało się, że satelita
rozładowuje swoje akumulatory znaczniej szybciej niż się
spodziewano, a odebranie poleceń z Ziemi uniemożliwia mu
prawdopodobnie wada konstrukcyjna modułu komunikacji.
Brak możliwości odebrania komend wysyłanych z Ziemi oznacza, że
nie można nakazać PWSatowi otworzenia ogona i rozpoczęcia
eksperymentu.

PW-Sat na orbicie - model poglądowy (autor: Paweł Sańczyk)
www.pw-sat.pl

Lem
Lem − drugi sztuczny satelita w całości zbudowany
(zintegrowany) w Polsce, oraz pierwszy polski satelita naukowy.
Stanowi część międzynarodowej konstelacji satelitów
astronomicznych BRITE. Nazwa „Lem” pochodzi od nazwiska
pisarza Stanisława Lema. Start satelity nastąpił 21 listopada
2013 roku z kosmodromu Dombarowskij na rakiecie Dniepr.

Satelita zaprojektowany w ramach programu BRITE (BRIght-star
Target Explorer), będącego kooperacją kanadyjsko-austriackopolską, będzie obserwować jaśniejsze i gorętsze od Słońca
gwiazdy. Polscy naukowcy mają nadzieję między innymi na
lepsze poznanie procesów konwekcyjnych, zachodzących we
wnętrzu masywnych gwiazd.
Satelity typu BRITE należą do tzw. nanosatelitów o wadze
nieprzekraczającej 10 kg. Jest już planowana misja drugiego
polskiego statelity typu BRITE o nazwie „Heweliusz”.
Przewidywana data startu została przełożona z końca 2013 roku
na lipiec 2014 w związku z awarią rakiety która ma wynieść
„Heweliusza”.

Polski satelita Heweliusz. Fot. BRITE-PL
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