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ARTYKUŁY

Postępy Astronomii 

Tom XXXV (1987). Zeszyt 3

DETEKTORY PANORAMICZNE W ASTRONOMII 

A D A M  D O B R Z Y C K I  

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika (Warszawa)

nAHOPAMłTOECKHE .HETEKTOPU B ACTPOHOMHH 

A. A o C x h q k k

C o A e p j K a H n e

B CTaTbH npeflCTBBjieH O  CTpoeHHe, n p H H U n n  .neftcTBHH , bo3mojkhocth h 

nepcneKTHBu acTpoHOMimecKHx npHMeHeHHtł fleTeKTopoB CCD.

PANORAMIC DETECTORS IN ASTRONOMY 

S u m m a r y

In the article the structure, principle of activity, possibilities and per
spectives of astronomical applications of CCD detectors are described.

1. WSTĘP

Na początku warto zwrócić uwagę na ważny fakt: dla astronomii obserwacyjnej 
dużo większe znaczenie ma rozwój detektorów, aparatury odbiorczej i systemów kom
puterowych niż budowa większych teleskopów. Dla przykładu: na początku lat trzy-
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148 A. Dobrzycki

dziestych XX w. największym teleskopem na świecie był 2.5-metrowy teleskop Hooke- 
ra na Mt. Wilson. Znakomity na owe czasy spektrograf coudć, w który teleskop ten 

był wyposażony, rejestrował 1 foton z każdych 10000, które osiągały zwierciadło 
główne teleskopu. Obecnie używane liczniki fotonów zwiększają tę proporcję ok. 
200 razy, detektor CCD dodaje jeszcze czynnik 4-5, co razem daje ulepszenie nie
mal 1000-krotne (inaczej 7.5 wielkości gwiazdowej). Natomiast podłączenie wspom
nianego spektrografu do największych współczesnych teleskopów, 5-metrowego tele
skopu Hale’a na Mt. Palomar i 6-metrowego teleskopu na Kaukazie, dałoby ulepsze
nie co najwyżej 2 lub 2.5-krotne (czyli o 1 wielkość gwiazdową). Można by zapytać, 
dlaczego wydajność teleskopu rośnie jak średnica zwierciadła głównego, a nie jak 
jego powierzchnia? Poczynionych jest tu kilka założeń np. skoro chcemy porównać 
wzrost wydajności przy tym samym spektrografie, musimy zakładać tę samą światłosi- 
łę teleskopu.

Najszerzej dotychczas stosowanym detektorem panoramicznym była klisza fotogra
ficzna. W większości materiałów fotograficznych używanych w astronomii rolę czyn
nika światłoczułego pełnią kryształki bromku srebra (czasem jodku srebra) zanurzo

ne w żelatynie, która dobrze ustala położenie kryształków, a jednocześnie umożli
wia dostęp chemikaliom niezbędnym do wywołania obrazu. Fotoelektrony są wybijane 
z pasma walencyjnego do pasma przewodzenia, skąd mogą albo zrekombinować z powro
tem do pasma walencyjnego, albo zostać złapane przez wady sieci krystalicznej. 
Niektóre ze złapanych zostają przyłączone do jonów srebra tworząc neutralny atom. 
Potrzebne jest kilka atomów srebra w pojedynczym ziarnie, by przy wywoływaniu 
ziarno to zaczerniło się.

Typowy rozmiar ziarna w kliszach starszych typów jest rzędu jednego mikrona i 
kilka razy mniejszy w nowszych. Średnia droga swobodna fotonu w emulsji, zanim zo
stanie zaabsorbowany, jest ok. 10 razy większa od rozmiarów ziaren, zatem roz
dzielczość jest zawsze znacznie gorsza niż rozmiary ziaren.

Wydajność kwantowa kliszy fotograficznej (tzn. stosunek ilości zarejestrowa

nych fotonów do ilości fotonów osiągających kliszę.) jest wyznaczona przez nas
tępujące ograniczenia:

1) Odbicie i przepuszczenie. Tylko ok. 40% nadchodzącego światła jest absor
bowane przez kliszę, reszta zostaje odbita lub przepuszczona. By zmniejszyć stra
ty spowodowane przepuszczaniem światła, klisze są zazwyczaj powlekane grubą war

stwą emulsji.
2) Efektywność kwantowa czynnika światłoczułego. Dla bromku srebra jest ona 

wysoka - ok. 70% fotonów wybija elektrony z pasma walencyjnego.
3) Rekombinacja. Jest to najsłabszy punkt materiałów fotograficznych. Zaled

wie jeden fotoelektron z każdych sżeściu jest złapany przez sieć krystaliczną; po
zostałe rekombinują.
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4) „Skwantowanie" zaczernienia ziaren. Efekt ten ogranicza zakres czasów na
świetlania, przy których wydajność kwantowa jest wysoka. Przy dużych czasach na
świetlania wydajność kwantowa kliszy gwałtownie spada. Każde ziarnko może być bo
wiem albo zaczernione, albo nie. Gdy już jest, dodatkowo złapane przez nie foto- 
elektrony nic nie zmieniają. Efekt ten zmniejsza wydajność kwantową kliszy o ok. 
65%.

5) Przypadkowe położenia kryształków w emulsji. Ziarna w emulsji są rozłożone 
przypadkowo, mogą zatem na siebie zachodzić. Ogranicza to wydajność kwantową kli
szy o ok. 70%.

6) Różne rozmiary ziaren. Różne rozmiary ziaren mają duży, sięgający 30%, 
wpływ na wydajność kwantową kliszy. Spowodowane jest to tym, że wszystkie sposoby 
mierzenia zaczernienia kliszy niejednakowo traktują ziarna o różnych rozmiarach.
W nowych kliszach Kodaka, by zmniejszyć wpływ tego efektu, ziarna mają mniej wię
cej ujednolicone rozmiary, rzędu 0.2 mikrona.

Warto zwrócić uwagę, że klisze o większych ziarnach zaczerniają się szybciej, 
ale nie zmienia to ich wydajności kwantowej.

Po wymnożeniu wszystkich powyższych czynników otrzymujemy globalną wydajność 

kwantową kliszy fotograficznej mniejszą od 1%. Istnieje wiele sposobów uczulania 
klisz, np. odparowywanie, przypiekanie itp. Najlepsze klisze mogą osiągnąć wydaj
ność kwantową rzędu 2-3% (H o a g 1978). Taka wydajność kwantowa, niestety, nie 
może zaspokoić rosnących potrzeb astronomii obserwacyjnej.

Szersze omówienie problemów fotografii astronomicznej można znaleźć np. w pra

cy D a i n t y ’e g o  i S h a w a  (1974).
Od większości z powyższych wad wolne są liczniki fotonów, wykorzystujące jako 

podstawę działania efekt fotoelektryczny. Najpoważniejszym problemem technologicz
nym, którego rozwiązanie umożliwiłoby zastąpienie klisz przez urządzenia tak 
działające, było skonstruowanie detektora panoramicznego o dobrej rozdzielczości 
- decydującej o użyteczności takiego detektora w astronomii obserwacyjnej. Urzą
dzenia CCD, wynalezione na początku lat siedemdziesiątych, są właśnie takimi de

tektorami.

2. DETEKTOR CCD

CCD jest skrótem od angielskiej nazwy "Charge-Coupled Device", co można pró
bować przetłumaczyć jako „urządzenie wykorzystujące sprzęganie ładunków" (p. ni
żej). Popularny opis budowy i zasady działania można znaj^źć w artykułach A m e 
l i o  (1974) oraz K r i s t i a n a  i B l o u k  e’a (1982); bardziej zaawan

sowany w artykule M a c k a y a (1986).
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Budowa detektora CCD pokazana jest na rys. 1. Jego „sercem" jest płaska płyt
ka krzemowa, pokryta systemem elektrod izolowanych od niej i od siebie. W wyniku

płytka 
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elektrody granica kanaTu

kanałzjesirouy
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Rys. 1. Budowa trójfazowego detektora CCD. Liczby 1, 2, 3 na kolejnych trójkach 
elektrod pokazują kierunek transferu ładunków

absorpcji fotonu w krzemie powstaje para elektron-dziura. Elektrony dyfundują w 
stronę elektrod o najwyższych potencjałach. W tzw. detektorach trójfazowych co 
trzecia elektroda ma w czasie naświetlania wyższy potencjał od pozostałych; pod
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Rys. 2. Zasada transferu ładunków w trójfazowym detektorze CCD. Liczby pokazują 
przykładowe wartości potencjałów w elektrodach

nimi właśnie gromadzą się nośniki. Trzy elektrody tworzą tzw. kolumnę detektora. 
Poprzecznie do elektrod płytka „poprzecinana" jest „granicami kanałów" ("channel 
stops"). Są to silnie domieszkowane bardzo wąskie obszary typu p, których ujemny 
ładunek odpycha elektrony i w konsekwencji nie pozwala im na poruszanie się wzdłuż 
elektrod. W ten sposób zapamiętywane jest położenie padającego fotonu.
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Jeden element obrazu (tzw. "pixel" - od "picture element1') utworzony jest za
tem na skrzyżowaniu jednego kanału i trzech elektrod.

Ładunek zgromadzony pod elektrodą może zostać przesunięty pod sąsiednią elek
trodę, gdy potencjał tej drugiej zostanie podwyższony, a potencjał pierwszej ob
niżony. 0 transferze ładunków więcej od kilku stron tekstu powie przestudiowanie 
rys. 2. Taka procedura nazywa się „sprzęganiem ładunków" (stąd nazwa detektorów). 
Na brzegu płytki, prostopadle do kanałów detektora, umieszcza się osobny kanał 
zwany rejestrem. Ładunki zgromadzone w poszczególnych elementach obrazu są równo
cześnie przesuwane do rejestru i tam kolejno przesuwane na wejście wzmacniacza, 
rejestrującego i przetwarzającego je do postaci cyfrowej. W ten sposób zapamięty
wana jest kolejno zawartość wszystkich elementów obrazu.

Rozróżniamy detektory CCD z „powierzchniowymi" lub „wgłębnymi" kanałami ("sur
face-" lub "buried-channel"). W astronomii stosowane są praktycznie tylko te dru
gie. Obszar magazynowania i transferu ładunków został w nich odsunięty od brzegu 
detektora (gdzie przede wszystkim znajdują się niedoskonałości sieci krystalicz
nej) dzięki cienkiej warstwie domieszkowej położonej na powierzchni. Poprawia to 
zdecydowanie efektywność transferu ładunków podczas odczytywania obrazu; CCD z po
wierzchniowymi kanałami mają wtetiy za duże straty. Wadą detektorów z wgłębnymi ka
nałami jest za to mniejsza pojemność obszaru magazynowania ładunków, czyli mniej
szy zakres dynamiczny rejestrowanych sygnałów. Inną wadą jest niemożność redukcji 
termoemisji elektronów poniżej pewnego poziomu (spowodowana spadkiem wydajności 
kwantowej przy chłodzeniu), a co za tym idzie ograniczenie stosowalności takich 
detektorów do obserwacji o krótkich czasach naświetlania. Jeszcze inna wada to, 
niestety, wyższa cena związana z trudniejszą technologią produkcji.

Sposób, w jaki detektory są naświetlane, ma decydujący wpływ na ich czułość 
na różne zakresy widma. CCD mogą być naświetlane dwojako: „od przodu" - poprzez 
elektrody i „od tyłu" - poprzez podłoże. Problem związany z naświetlaniem od przo
du to duża absorpcja i efekty interferencyjne na eleiktrodach oraz nieczułość na 

niebieską część widma. Naświetlanie od tyłu, wolne od tych wad, wiąże się nato

miast z koniecznością stosowania cienkiego podłoża, co jest dużym problemem tech
nologicznym (detektory naświetlane od tyłu są, w związku z tym, droższe).

3. DETEKTORY UŻYWANE OBECNIE 

3.1. Starsze detektory

Tabela 1 przedstawia zwięźle parametry najpowszechniej obecnie używanych detekto
rów, produkowanych przez General Electric Corporation (GEC), Radio Corporation of
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America (RCA) oraz Texas Instruments (TI). W tabeli tej zamieszczone są również 

dane wchodzących obecnie do użytku detektorów firmy Tektronix, które omówione bę

dą osobno.

Detektory TI były produkowane dla potrzeb teleskopu kosmicznego, gdzie jeden 

z przyrządów obserwacyjnych, Wide Field/Planetary Camera, jest mozaiką czterech 

takich detektorów. Kilka takich CCD zainstalowanych jest również przy teleskopach 

naziemnych, np. na Mt. Palomar. RCA zakończyło już produkcję swoich detektorów.

T a b e l a  1

Charakterystyki najpowszechniej używanych detektorów CCD (wg L a t h a m a

i G e a r  y ’e g o 1986)

Producent GEC RCA TI 512 TEK 2048

Kol. x rz. 385x576 320x512 800x800 512x512 2048x2048

Pixel [pmj 22x22 30x30 15x15 27x27

Rozmiar [mm] 8.4x12.7 9.6x15.4 12.0x12.0 13.8x13.8 55.3x55.3

Transfer dobry lOOOe dobry 99.999%

Naświetlanie przód tył tył przód lub tył

Wyd. kw. (0.4 pm) 0 40 40 40

[%] (0.7 pm) 40 80 65 50

„płaskość" dobra dobra dobra - dobra

Detektory GEC, jako naświetlane od przodu, są nieczułe na niebieską część wi

dma, a i w części czerwonej nie są najlepsze. Detektory RCA i TI, o cienkim podło

żu i naświetlane od tyłu, nie mają tych problemów, pojawiają się natomiast proble

my z płaskością. Detektory RCA są montowane na szklanym podłożu, detektory TI są 

natomiast rozciągane w podtrzymującej je ramce. W związku z tym detektory RCA są 

dość płaskie, natomiast detektory TI mają z tym pewne kłopoty, zwłaszcza gdy ogni

skowa teleskopu jest krótka - głębokość płaszczyzny ogniskowej może być wtedy 

mniejsza od nierówności detektora.

Detektory RCA mają doskonałą wydajność kwantową, jednak słabą ich stroną jest 

występowanie kłopotów z odczytywaniem obrazu, gdy w elementach jest mniej niż ok. 

1000 elektronów. Powoduje to ograniczenie stosowalności tych detektorów w spektro

skopii.
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3.2. Detektory firmy Tektronix (Tek)

Amerykańska firma Tektronix rozpoczęła kilka lat temu badania mające na celu 
wprowadzenie do produkcji detektorów CCD nowej generacji. Głównym celem było zwię
kszenie rozmiarów detektorów przy zachowaniu rozdzielczości.

Detektory produkowane będę w dwóch podstawowych konfiguracjach: 512 rz. x 512 
kol. i 2048 rz. >c 2048 kol. oraz z grubym i cienkim podłożem. Parametry detekto
rów przedstawione sę w tab. 1. Dane dotyczące wydajności kwantowej dotyczą oczy
wiście detektorów naświetlanych od tyłu i są pesymistycznymi szacunkami dolnych 
granic.

Wydajność kwantowa podczas odczytywania obrazu ma kluczowe znaczenie dla ja
kości detektora. Przy wydajności rzędu 99.95*%, charakterystycznej dla detektorów z 
kanałami powierzchniowymi, z najdalszego elementu obrazu do wzmacniacza wejścio
wego po 4096 przesunięciach dotarłoby tylko ok. 13% ładunku. W wypadku CCD z wgłę
bnymi kanałami, gdzie wydajność transferu jest rzędu 99.999%, do wzmacniacza doj

dzie 96% początkowego ładunku. Nadal nie jest to wielkość wystarczająca. Widać, 

że duże detektory znajdą zastosowanie astronomiczne pod warunkiem poprawienia efe
ktywności transferu ładunku.

Pierwsze detektory Tektronix weszły już do użytku (D’O d o r i c o  1987).

4. PODSUMOWANIE

4.1. Zalety detektorów CCD

Podstawowymi zaletami detektorów CCD są ich rozdzielczość i wydajność kwanto
wa. Rysunek 3 przedstawia schematycznie porównanie zależności wydajności kwanto-

Rys. 3. Schematyczne porównanie wydajności kwantowej ludzkiego oka, kliszy 
fotograficznej i detektora CCD
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wej ludzkiego oka, kliszy fotograficznej i detektora CCD od długości fali. Bardzo 
ważną zaletę jest również stabilność wymiarów geometrycznych, kluczowa przy spe

ktroskopii o dużej rozdzielczości.
Przy użyciu nowych detektorów w spektroskopii można będzie uzyskiwać widma 

obiektów, pokrywajęce praktycznie cały obserwowalny zakres długości fal, zachowu- 
jęc rozdzielczość rzędu 5 km/s. Stosowanie dużych detektorów w teleskopach o du
żych polach widzenia umożliwi dokonywanie szybkich przeglądów nieba oraz doskona
łej fotometrii obiektów rozciągłych.

0 perspektywach stosowania detektorów CCD w astronomii mówi artykuł L a t h a- 

m a i G e a r  y’e g o (1986).

kliszy fotograficznej kosztuje ok. 1 centa). Istotną wadą detektorów CCD jest nie- 
równomierność czułości i poziomu tła. Korygowanie tej wady wymaga stosowania spe
cjalnych procedur kalibracyjnych, co podwyższa wciąż jeszcze wysokie koszty syste
mów komputerowych i oprogramowania. Koszt systemu komputerowego stanowi obecnie 
znaczną część nakładów niezbędnych na wyposażenie teleskopu w detektor CCD. Można 
mieć nadzieję, że koszty te będą maleć w miarę dalszego ulepszania technologii,

4.2. Wady

2 2 Ocenia się, że 1 cm detektora CCD kosztuje ok. 5000$ (dla porównania 1 cm

Gfc □  
RCA £
T I

Tek 2MB

Rys. 4. Wielkości detektorów CCD (w skali 1:2)

jednakże powiększanie wymiarów detektorów oraz doskonalenie jakości samych obser
wacji będą i w przyszłości wymagać coraz to lepszych komputerów.
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Na koniec niech mi wolno będzie użyć argumentu trochę demagogicznego, który, 
mam nadzieję, przekona Czytelnika, że fotografii astronomicznej w pewnych dzie
dzinach długo jeszcze nie grozi poważna konkurencja ze strony detektorów CCD: Na 
rys. 4. przedstawione są, w skali 1:2, wielkości omówionych w artykule detektorów. 

Dla porównania: w tej samej skali klisze Atlasu Palomarskiego są w przybliżeniu 
rozmiarów rozłożonego zeszytu Postępów Astronomii (i wielokrotnie tańsze od naj
mniejszego z detektorów CCD).

Autor pragnie podziękować dr. Davidowi L a t h a m o w i ,  którego znakomity 
wykład podczas Watykańskiej Letniej Szkoły Astronomii Obserwacyjnej i Astrofizy
ki’ 86 był źródłem dużej części informacji zawartych w tym artykule. Dziękuję tak
że dr. Zygmuntowi T u r 1 e za cenne uwagi i Magdzie Z b y s z e w s k i e j  
za uważne przeczytanie rękopisu.
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PROBLEMY PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW DANYCH OBSERWACYJNYCH 

C E C Y L I A  I W A N I S Z E W S K A  

Instytut Astronomii UMK (Toruń)

nPOBJiEMH XPAHEHHH MH05KECTB HAEJUQHATEJIbHNX MHHHX 

U.  H B a H H m e B C K a  

C o f l e p a c a H H e
B CTaTbH 06cy*^eH0 npoSjieMM Kacaioąne opraHH3aitHH apxHBOB a c ip o -  

HOMHuecKHx Ha6jiiofleHn8 u aBT0MaTH3ai^HH nepe.na'iH HH<J>opMamin H3 6aHKOB 
f l a H H b l X .

PROBLEMS OF STORAGE OF OBSERVATIONAL DATA FILES 

S u m m a r y

In the article the problems of the organization of astronomical observation 
archives and automatization of data transfer from data banks are discussed.

1. NIECO DEFINICJI

Wprowadźmy najpierw kilka określeń. O b s e r w a c j a  - to wykrycie sy
gnału pochodzącego z określonego miejsca i czasu, odebranego określonym instrumen
tem, dla wyraźnie określonego celu. Aby obserwacja była użyteczna, musi być udo
kumentowana . D a n e  a s t r o n o m i c z n e  - to parametry wyprowadzone z 
obserwacji, zinterpretowane na podstawie modelu wynikającego z przyjętej teorii. 
Można wyróżnić następujące rodzaje danych: surowe, skalibrowane i zredukowane. 
D a n e  s u r o w e  - są to udokumentowane obserwacje, a więc odczyty instru
mentalne + informacje o instrumencie + informacje o warunkach pogody + informacje 
o czasie, miejscu wykonania i obserwatorze. D a n e  s k a l i b r o w a n e  
dane surowe + poprawka instrumentalna + poprawka błędów. D a n e  z r e d u k o -

[157]
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w a n e  - to dane skalibrowane wyrażone w jednostkach fizycznych lub astronomi

cznych. A r c h i w u m  d a n y c h  - uporządkowana kolekcja udokumentowa
nych danych astronomicznych, zorganizowana w sposób umożliwiający stałe zmagazyno
wanie i łatwy dostęp. Wreszcie p o d ł o ż e  - to materiał, na którym dane ob
serwacyjne są przechowywane; może to być papier, który przetrwał stulecia, mate
riał fotograficzny, używany od stu lat oraz taśma czy dysk magnetyczny, znane od 
dziesięciu lat.

Szerzej problemy te porusza Carlos J a s c h e k  w przygotowywanej obecnie 
książce "Data in Astronomy".

Zależnie od metody i celu, w jakim obserwacje są zbierane, można mówić o prze
chowywaniu danych astrometrycznych, fotometrycznych, uzyskiwanych z teleskopu 
Schmidta, radiowych i otrzymywanych spoza Ziemi.

2. PRZECHOWYWANIA OBSERWACJI ASTROMETRYCZNYCH

Ponieważ celem obserwacji astrometrycznych jest pomiar położeń obiektów w 
różnych epokach dla obliczenia orbit czy wyznaczenia prędkości transwersalnych, 

przeto niezbędne jest przechowywanie dobrze udokumentowanych obserwacji przez 
okres stu lat, a nawet dłużej. Przygotowywane obecnie katalogi położeń 
będą stanowiły materiał odniesienia za lat sto, zaś dawne obserwacje mogą być 
użyte obecnie jako materiał odniesienia j e ś l i  s ą  d o b r z e  p r z e 
c h o w y w a n e .  Wprawdzie czynione są obecnie przygotowania do mierzenia po
łożeń obiektów astronomicznych z dokładnością do tysięcznych części sekundy przez 
satelitę Hipparcos ok. 1990 r., ale dzięki niedokładnej znajomości ruchów włas
nych (związanych z tymi pomiarami) - dokładność położeń w 1995 r. wyniesie już 
tylko±0.01, zaś w 2010 r. tylko ±0.04, a więc tyle co obecnie. Potrzebne zatem 
byłoby wprowadzenie gdzieś na początku XXI w. następnego satelity, Hipparcos II.

Różnie dotychczas bywało z przechowywaniem danych potrzebnych do astrometrii.

W archeoastronomii, a raczej archeoastrometrii, są liczne przykłady, w których 
zjawisko dobrze określone w czasie może dostarczyć cennych danych do badania po
wolnych zmian pewnych parametrów. I tak np. zaćmienia Księżyca, zapisane z dokład
nością 4 minut przez Babilończyków na glinianych tabliczkach przechowywanych w 
Muzeum Brytyjskim, pozwoliły na dorzucenie paru punktów na krzywej zmian wieko
wych długości dnia, nie przekraczających zresztą 2 milisekund na wiek. Ale, oczy
wiście, aby te informacje uzyskać, trzeba było umieć odczytać pismo klinowe oraz 
przeliczyć kalendarz babiloński na kalendarz juliański, tzn. należało posiadane 

obserwacje dobrze udokumentować.
Biblioteka Aleksandryjska stanowiła zapewne p i e r w s z e  a r c h i w u m  

d a n y c h  g w i a z d o w y c h ,  na którego materiałach opierał się Hipparch
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wyprowadzając zjawisko precesji. Ale był to zarazem przykład jak niebezpieczne 
jest istnienie j e d n e g o  t y l k o  c e n t r u m  informacji, a także kruchości 
podłoża, które nie przetrwało pożaru Biblioteki Aleksandryjskiej. Ważne jest za
tem gromadzenie informacji w różnych centrach - ośrodkach pomocniczych, nie tylko 
w jednym archiwum.

Przejdźmy teraz do czasów nowszych. Astrometryści przygotowujący wielkie przed
sięwzięcie opracowania katalogu "Carte du Ciel" nie zastanawiali się wiele nad 
warunkami przechowywania zebranego materiału obserwacyjnego. Jeśli materiał ten 
miałby być powtórnie wykorzystany, to tylko niewiele z istniejących do dziś klisz 
będzie mogło być przemierzonych szybką automatyczną metodą, reszta klisz wymaga
łaby ręcznego przeglądania. Również współczesne archiwa klisz w obserwatoriach na 
ogół nie są prowadzone w sposób zadowalający, rzadko przestrzega się zwrotu klisz 
wypożyczonych do innych ośrodków. W wielu obserwatoriach istnieją jeszcze zapiski 
obserwacji wizualnych, zeszyty obserwacyjne, czy nawet luźne kartki nie zawsze 
uporządkowane. Wydawałoby się, że nie warto redukować tych danych lub przenosić 
ich na taśmy magnetyczne dla dalszego ich wykorzystywania. Ale, czy na pewno nie 

warto? A czy warto zachowywać katalogi pozycyjne, których ponad sto ukazało się 
już w XX w.? Są one w każdym razie dostępne w większych obserwatoriach, a metody 
obserwacji, redukcji i dyskusja błędów są w nich na ogół dokładnie opisane.

Szereg ośrodków astrometrycznych specjalizuje się obecnie w przechowywaniu 
pewnych typów danych obserwacyjnych. I tak: Astronomisches Rechen-Institut w Hei
delbergu i U.S. Naval Observatory zbierają dane dotyczące położeń i ruchów włas
nych gwiazd; Minor Planet Center w Cincinnati - położenia małych planet; Jet Pro

pulsion Laboratory - położenia planet; Naval Observatory i Obserwatorium w Brukse
li - odległości i rozdzielenie gwiazd podwójnych.

Współczesnym podstawowym katalogiem 180 tys. gwiazd stanowiącym system odnie
sienia jest AGK3, szeroko propagowany na taśmach magnetycznych. Dobrze przechowy
wane klisze wykonane do tego katalogu będą mogły pozwolić na nową redukcję. W Na

val Observatory prowadzone są obecnie prace nad uzyskaniem nowych dokładnych ru
chów własnych dla 2 min gwiazd do llm z "Astrographic Catalogue" i umieszczeniem 
tych danych na taśmach magnetycznych. Praca ta ma potrwać pięć lat. Położenia dla 
30 min gwiazd do 15m uzyskane z dokładnością 0"5-l!'0 to plony trzyletniej (1982- 
1985) pracy teleskopów Schmidta z Mount Palomar i Siding Spring (Australia). Wy
niki otrzymane z 1600 klisz przechowywane są na 6400 taśmach magnetycznych. Kata
log gwiazd odniesienia z tego programu (położenia i jasności) ma być zawarty na 
dysku o 256 MB, lecz nie jest jeszcze jasne, jakie będą możliwości szerszego udo
stępniania tych danych, bardzo użytecznych do automatycznego nastawiania telesko
pów na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej. Satelita Hipparcos będzie dostarczał da
nych obserwacyjnych w tempie 100 taśm magnetycznych miesięcznie przez czas trwa-
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nia misji. Należałoby znaleźć metodę właściwego przechowywania danych surowych z 
tego przedsięwzięcia.

Jakie wnioski można wyciągnąć z powyższego przeglądu? A więc przede wszystkim 
trzeba zdawać sobie sprawę z szybkiego zwiększania się ilości danych, które nale
ży przechowywać. W ciągu ostatnich 20 lat ilość ta wzrosła od 10 do 100 razy. Po 
drugie, należy dobrze przebadać używane podłoża i ich trwałość, a coraz powszech
niej stosowane taśmy magnetyczne muszą być okresowo przeglądane i „czyszczone". 
Po trzecie, konieczne jest szerokie rozpowszechnianie zbiorów obserwacyjnych w 
większych placówkach astronomicznych.

3. PRZECHOWYWANIE OBSERWACJI F0T0METRYCZNYCH

Przez dane fotometryczne rozumieć tu należy obserwacje fotoelektryczne, obser
wacje gwiazd zmiennych oraz obserwacje fotograficzne. Dla udokumentowania obser
wacji fotoelektrycznych konieczne jest podawanie danych o instrumencie (typy fo
tokomórki, filtrów, diafragmy) oraz o standaryzacji (gwiazdy standardowe, reduk
cja). Te ostatnie informacje są szczególnie ważne dla nawiązywania różnych syste
mów obserwacji, dla których wspólne są właśnie gwiazdy standardowe. Na ogół dane 
surowe nie są przechowywane, lecz Instytut Astronomii Uniwersytetu w Lozannie roz
począł niedawno we współpracy z Centrum Danych Gwiazdowych (CDS) w Strasburgu 

zbieranie obserwacji fotoelektrycznych w 70 systemach.
Obserwacje gwiazd zmiennych dostarczają innego typu danych: długich list jas

ności dla jednej gwiazdy otrzymanych w ciągu dłuższego okresu czasu. Zbieraniem 
„Archiwum nieopublikowanych danych" dla gwiazd zmiennych zajęła się Komisja 27 
„Gwiazdy Zmienne" Międzynarodowej Unii Astronomicznej pod kierunkiem Michała Bre- 
gera. Nie istnieją jeszcze zbiory obserwacji fotometrycznych gwiazd zmiennych, na
wet dla cefeid czy gwiazd typu RR Lyrae, ale możliwe jest uzyskanie tego typu ma

teriału przez CDS.
Dane fotograficzne dotyczą zazwyczaj specyficznych pól, np. obszarów wzdłuż 

Drogi Mlecznej, w pobliżu biegunów, czy gromad gwiazd. Dotychczas nie istnie
ją archiwa fotometrii fotograficznej dla gwiazd z pól, ale istnieją ta

kowe dla gwiazd z gromad. Dla gromad kulistych jest to jednak rodzaj kompilacji 
„pasywnej", nie umożliwiającej łączenia kilku katalogów. Natomiast „aktywne" zbie
ranie danych prowadzone jest w Lozannie, gdzie istnieje zbiór zredukowanych da
nych z różnych opracowań fotografirznych obejmujący ponad 52 tys. gwiazd z gromad 

otwartych.
Powstaje tu wszakże problem co należy przechowywać? Czy uzyskane z obserwacji 

klisze fotograficzne, czy też ich zapis numeryczny na taśmie lub dysku? Oto jak 

przedstawiają się zalety kliszy:
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- duże rozmiary pola, np. 6° x 6° dla teleskopu Schmidta,
- możliwość zarejetsrowania zjawisk zmieniających się w czasie, np. blasku gwiazd 

zmiennych, lub zmieniających się w przestrzeni, jak np. ruchy własne gwiazd,
- możliwość ustalania systemu odniesienia dla badań podstawowych (np. astrometry- 
cznych) po upławie kilkudziesięciu, a nawet 100 lat,

- duże zagęszczenie informacji na niewielkiej przestrzeni, porównywalne ty]ko z 
możliwościami optycznego dysku numerycznego, gdy ta technika się rozwinie, gdyż 
jedna klisza z teleskopu Schmidta o boku 35 cm „zamiatania" krokiem 1 mikrona

9
odpowiada 10 elementem obrazu, co można zmieścić na obu stronach optycznego dy
sku numerycznego.
A zalety przechowywania danych numerycznych można przedstawić w następujący 

sposób:
- utworzony już atlas numeryczny może być wykorzystywany przez kilku użytkowników.
- do przebadania kliszoteki potrzebny jest szybki densytometr, nie zawszez dostę

pny,
- ustawianie kliszy celem zmierzenia jej, regulacja przyrządu, kalibracja - wszy
stkie te czynności zabierają sporo czasu,

- czas ten wzrasta, jeśli zachodzi potrzeba zmierzenia dużych klisz z teleskopu 
Schmidta, np. do pracy wykonywanej dla kilku pól gwiazdowych w kilku systemach 
fotometrycznych,

- zapis numeryczny może być przesyłany na duże odległości, np. za pośrednictwem 
baz danych, sieci informatycznych, a więc znacznie łatwiej niż same klisze fo
tograficzne,

- przechowywanie klisz wymaga przestrzegania rygorystycznych warunków dotyczących 
temperatury, wilgotności i zanieczyszczenia atmosferycznego, zaś wykonanie du
plikatu kliszy jest znacznie bardziej skomplikowane niż uzyskanie duplikatu taś
my czy dysku magnetycznego; dokładne duplikaty klisz uzyskuje się obecnie jedy
nie w 2-3 laboratoriach na świecie.

Problem co przechowywać można zatem rozstrzygnąć rozsądnie w sposób następu
jący: jeśli dane numeryczne są używane t y l k o  j e d e n  r a z ,  przez jedną 
ekipę astronomów, do jednego ściśle określonego celu - to nie muszą być koniecz
nie przechowywane. Jeśli natomiast zapisy numeryczne danych z kliszy mają być 

w i e l o k r o t n i e  u ż y t k o w a n e ,  np. zapisy obszernych przeglądów 
nieba - to należy je przechowywać w ośrodkach wyspecjalizowanych w udostępnianiu 
danych, np. w CDS.
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4. PRZECHOWYWANIE DANYCH UZYSKANYCH Z TELESKOPU SCHMIDTA

Przez przechowywanie kliszy fotograficznej należy rozumieć jej należytą k o n- 
s e r w a c j ę ,  d o k u m e n t a c j ę  i u d o s t ę p n i a n i e ,  a po
nieważ cele te niekiedy są ze sobą w sprzeczności, należy dążyć do rozsądnego kom
promisu. Konserwacja winna odbywać się w pomieszczeniu o temperaturze 15°-20GC, 
wilgotności 30-50%, pomalowanym farbą antykurzową schnącą kilka miesięcy. Szafy 
winny być chemicznie obojętne, nie drewniane (należy zwracać baczną uwagę na ro
dzaj farby i kleju), raczej metalowe, emaliowane typu medycznego. Koperty do 
klisz najlepsze są z włókna syntetycznego (typ TYVEK), stosunkowo sztywne, przy 
czym należy zwracać uwagę na ewentualne zagięcia i fałdy. Ustawione pionowo kli
sze, przechowywane w ciemności, nie powinny być dostępne dla osób nieupoważnio

nych.
Dokumentacja kliszy powinna zawierać następujące informacje:

- Nr kliszy,
- datę i godzinę środka ekspozycji w czasie uniwersalnym,
- współrzędne równikowe środka pola na epokę 1950,

- czas trwania ekspozycji,
- rodzaj emulsji na kliszy,
- rodzaj użytego filtru,
- informacje o specjalnym uczuleniu kliszy,
- temperaturę panującą w pawilonie w czasie ekspozycji,
- ciśnienie atmosferyczne,
- szybkość i kierunek wiatru,
- nazwisko obserwatora,
- jakość kliszy (średnica i kształt obrazów, jakość zdjęcia),

- ogólna jakość kliszy w zakodowanej formie,
- uwagi dodatkowe,
- nr programu obserwacyjnego.

Wszystkie powyższe informacje powinny być zakodowane - np. dla scharakteryzo
wania obrazów gwiazd na kliszy można stosować następujący zapis: dla średnic obra
zów od 175 do 310 oceny od 0 do 4, zaś dla kształtów obrazów od kołowych do bar
dzo wydłużonych - również oceny od 0 do 4. Szczegółowy wykaz klisz winien być wpi
sany do pamięci komputera, stąd dialog z kliszoteką może być zaprojektowany w for

mie programu dla potencjalnych użytkowników zbioru klisz.
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5. PRZECHOWYWANIE OBSERWACJI RADIOWYCH

Obserwacje radiowe mogą być wykorzystywane do badania ruchów, ekspansji pozo
stałości po supernowych, rozprzestrzeniania się okolic HII, otoczek gwiazdowych, 
wyznaczania paralaks statystycznych oraz wiatrów gwiazdowych młodych obiektów. 
Wszystkie te pomiary wymagają starannej kalibracji wykonanych obserwacji oraz za
kładania banków danych radiowych. W wielu obserwatoriach wykonywane są przeglądy 
nieba na falach radiowych, ale nie ma zwyczaju udostępniania wykazów obserwacji, 
lub też odpowiedniego systemu przechowywania wyników obserwacji. Zwyczajowo taśmy 
magnetyczne bywają przechowywane przez okres 6 mies.

6. PRZECHOWYWANIE OBSERWACJI WYKONANYCH POZA ZIEMIĄ

Przygotowując metody przechowywania tego typu danych obserwacyjnych należy 
rozważyć następujące problemy: ograniczeń wynikających ze specyfiki tych danych, 
tworzenia banków obserwacji, budowy sieci informatycznej dla przekazywania obser
wacji. Przez ograniczenie należy tu rozumieć niemożność wprowadzenia wykonywania 
dodatkowych pomiarów już po rozpoczęciu eksperymentu, a tymczasem niekiedy trud
no przewidzieć z góry wszystkie zastosowania naukowe danych pomocniczych. Nie zaw
sze też wyraźnie są określone prawa autorskie do wykonywanych obserwacji; na ogół 
autorem jest przyjezdny obserwator, czy zespół projektantów danego typu ekspery
mentu, ale prawa autorskie wygasają po pewnym czasie. Powinno się więc wyraźnie 

ustalać przed rozpoczęciem eksperymentu gdzie będą gromadzone obserwacje po jego 
zakończeniu. Dobrym przykładem był tu International Ultraviolet Explorer (IUE), 
którego dane obserwacyjne były udostępniane społeczności astronomicznej na taś
mach magnetycznych poprzez trzy banki danych po wygaśnięciu sześciomiesięcznego 
okresu praw autorskich. Dla usprawnienia przekazywania danych ważne jest utworze
nie odpowiedniej sieci informatycznej. Wstępna sieć europejska powinna obejmować 
istniejące już banki danych, jak Villafranca (VILSPA) w Hiszpanii z obserwacjami 
z satelity IUE, ESOC w Darmstadt (RFN) z danymi z satelity EX0SAT, bank danych 
ze Space Telescope w Garching (RFN) oraz wspomniane już CDS w Strasburgu (Fran
cja).

Należałoby wprowadzić następujące zalecenia dla wszystkich projektowanych eks
perymentów kosmicznych:
- żaden projekt nie powinien być zatwierdzony zanim nie zostanie ustalony dokład
nie sposób przechowywania i udostępniania wykonanych obserwacji,

- czas wyłączności wykorzystania obserwacji przez autora powinien być skrócony do 
minimum,
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- lista standardów winna być możliwie obszerna, a dane z kalibracji - udostępnio

ne zainteresowanym,
- przed zakończeniem eksperymentu należałoby zaplanować wprowadzenie uzyskanych 
danych obserwacyjnych na najlepsze i najbardziej nowoczesne podłoża,

- po zakończeniu eksperymentu bank danych powinien być w dalszym ciągu utrzymywa

ny i udostępniany społeczności astronomicznej.

7. PRZYKŁADY PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW DANYCH OBSERWACYJNYCH 

7.1. Europejskie Obserwatorium Południowe (ESP)

Tworzenie archiwum danych obserwacyjnych otrzymywanych z teleskopów ESO dzia

łających w La Silla (Chile) ma służyć następującym celom:
- przechowywaniu danych numerycznych przez czas dłuższy niż kilkuletni „czas ży
cia" taśm magnetycznych; rozważane są też możliwości stosowania optycznych dys

ków numerycznych,
- wprowadzeniu systemu automatycznego udostępniania danych, np. do badania zjawis

ka zmieniającego się w dłuższym okresie czasu,
- zapobieganiu tworzenia niepotrzebnych duplikatów obserwacji, zwłaszcza długich 

ekspozycji dużymi teleskopami,
- kontrolowaniu pracy teleskopów.

Zebrany obecnie materiał obserwacyjny składa się z: 6000 klisz z teleskopu 
Schmidta przechowywanych w Garching (RFN), 30 000 klisz spektroskopowych, 1000 
taśm magnetycznych po 1600 bpi formatu IHAP przechowywanych w La Silla. Każda 
obserwacja zawarta w archiwum winna zawierać następujące dane:
- lokalizację w czasie i przestrzeni, tj. położenie teleskopu, datę i czas ekspo

zycji,
- charakterystyki instrumentalne i kalibrację,

- nazwisko obserwatora i cel wykonania obserwacji.
Można również dołączyć do zapisu obserwacji dodatkowe uwagi o jakości obserwa

cji ocenione później oraz listę publikacji wykonanych na podstawie tych obserwa

cji.
Przy dużych ilościach danych obserwacyjnych gromadzonych w a r c h i w u m  

wydzielone są w nim dwie części: o b s e r w a c y j n a  z wszystkimi informa
cjami podanymi wyżej, zamieszczonymi na trwałym podłożu, oraz k a t a l o g  o b 
s e r w a c j i  organizowany jako bank danych, zawierający nie tylko informacje 
o obserwacjach (jak wyżej), ale również o tym samym obiekcie pochodzące z innych 
źródeł. Katalog archiwum może mieć przyrost-roczny rzędu 40 000 zapisów. System
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porozumiewania się z archiwum w Garching opracowany dla użytkowników nosi nazwę 
STARCAT (ST Archive and CATalogue).

7.2. Obserwatorium na La Palma

Obserwatorium del Roque de los Muchados na La Palma (Wyspy Kanaryjskie) jest 
efektem współpracy Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii i Irlandii. Działają 
tam teleskop Jakuba Kapteyna o średnicy 1.0 m, teleskop Izaaka Newtona - 2.0 m 
oraz instalowany w 1986 r. teleskop Wilhelma Herschela o średnicy 4.2 m. System 
przechowywania danych, zaprojektowany przez partnera holenderskiego, wykonuje na
stępujące operacje:

- zbiera i organizuje dane surowe otrzymane przy teleskopie,
- przenqsi dane do wciągnięcia do archiwum,
- ładuje dane do pamięci komputera, tworząc katalog obserwacji oraz indeks archi
wum,

- umożliwia sprawdzenie zawartości katalogu i archiwum,
- udostępnia dane w postaci zapisu na taśmie lub dysku.

W systemie przechowywania można wyróżnić trzy etapy:
1) Zbieranie danych przy teleskopach na La Palma
Wszystkie trzy teleskopy pracują w systemie ADAM (Astronomical jJata Acquisi

tion Monitor) stosowanym obecnie również przez Obserwatorium w Edynburgu dla te
leskopów na Hawajach, przez Obserwatorium Anglo-Australijskie, a także w angiel
skiej sieci informatycznej STARLINK. Do każdej wykonanej obserwacji należy dołą
czyć podsystemy albo pakiety danych; np. dla obserwacji spektroskopowej wykonanej 
przy użyciu CCD należy załączyć:

- pakiet obserwacyjny - obserwator, obiekt, położenie na niebie,
- pakiet teleskopowy - wyposażenie teleskopu w czasie wykonywania obserwacji,
- pakiet meteorologiczny - odczyty instrumentów otrzymane w czasie obserwacji,

- pakiet spektrografu - wyposażenie tego instrumentu,
- pakiet CCD.

Wszystkie zebrane w ten sposób obserwacje powinny być zapisane dwukrotnie, dla 
obserwatora i dla archiwum.

2) Ładowanie danych do archiwum w Obserwatorium Greenwich
Przekazywane z La Palma taśmy są podstawą do utworzenia trzech odrębnych zbio

rów: zbioru taśm archiwalnych, katalogu obserwacyjnego oraz indeksu archiwalnego.
W katalogu zawarte są następujące informacje:
- współrzędne obiektu i wysokość teleskopu,
- nazwa i typ obiektu *
- rodzaj obserwacji,
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- nazwa obserwatorium, teleskopu i dodatkowych instrumentów,
- obserwator i czas wyłączności wykorzystywania przez niego obserwacji,
- data, czas obserwacji i czas ekspozycji,
- jakość nieba, widoczność,
- dodatkowe informacje obserwacyjne, jak długość fali, dyspersja, zdolność roz
dzielcza, rozmiary pola, rozmiary obrazów, rodzaj emulsji, system fotometrycz- 

ny, rodzaj użytych filtrów.
3) Udostępnianie
Na zlecenie użytkownika wykonywane są kopie katalogów i indeksów archiwum. 

7.3. Instytut Astronomii Maksa Plancka w Heidelbergu

W Obserwatorium Landessternwarte w Konigstuhl koło Heidelbergu zbierano mate
riały fotograficzne od 1087 r. Zdjęcia wykonywano początkowo 6-calowym astrogra- 
fem, potem podwójnym astrografem Bruce’a i 72-centymetrowym refraktorem Waltza. 
Zebrany w ten sposób materiał obserwacyjny liczy odpowiednio 8293, 9756 i 5199 
klisz. Są one przechowywane w archiwum Landessternwarte. W 1969 r.~ utworzono In

stytut Astronomii Maksa Plancka, którego stacja obserwacyjna znajduje się w Calar 
Alto w Hiszpanii. Pracują tam cztery teleskopy: o średnicach 3.5 m, 2.2 m, 1.2 m 
oraz przeniesiony z Hamburg-Bergedorf teleskop Schmidta, wykorzystywane w 50% 
przez pracowników Instytutu w Heidelbergu i w 50% przez gości. 0 ile klisze foto
graficzne uzyskane przez własnych pracowników utarło się przechowywać przez dwa 
lata, o tyle bardzo trudno jest odzyskać materiał zebrany i zabrany-przez przyjez
dnych gości. Wszystkie informacje zawarte na kliszach są przechowywane w formie 
czytelnej dla komputera. Istnieje też program komputerowy pozwalający na szybkie 
zorientowanie się w całym zebranym materiale.

8. OPTYCZNY DYSK NUMERYCZNY

Wobec szybkiego zwiększania się ilości informacji, które należy przechowywać, 

istotne jest wprowadzenie nowej techniki, jaką stanowią optyczne dyski numeryczne 
o 10-krotnie większej gęstości powierzchniowej od dysków magnetycznych. Istnieją 

obecnie trzy rodzaje takich dysków:
- 0R0M = Optical Read Only Memory, dyski wyciskane matrycą raz na zawsze; wśród 
tej kategorii są np. dyski CD-ROM = £ompact Disk - Ftead Only Memory, wyprowadzo

ne bezpośrednio z techniki płyty dźwiękowej,
- WORM = Write Once Read Many, znane od ok. dwóch lat; nie ma tu matrycy, ale ope
racja zapisu jest nieodwracalna, jedynie czytanie może być ponawiane; trwałość 

dysku wynosi ok. 10 lat.
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- WMRA = Write Many Read Always, dysk w stadium badań prototypowych, o trwałości 
przypuszczalnie ok. trzech lat, co jest zbyt krótko jak na potrzeby przechowy
wania obserwacji astronomicznych.
Wymienione dyski są produkowane w formatach 3.5, 5.25, 8.12 cali o pojemności 

600 min oktetów na 5.25 cala. Na razie wydaje się, że dyski WORM stanowiłyby isto
tnie bardziej nowoczesne rozwiązanie przy przechowywaniu obserwacji, w każdym ra
zie dopóki badania nad dyskami WMRA nie będą ukończone.

9. AUTOMATYZACJA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

W miarę powstawania ośrodków gromadzących dane obserwacyjne, tzw. banków da
nych obserwacyjnych, konieczne staje się wprowadzenie metod uzyskiwania automaty
cznych połączeń z tymi ośrodkami. W wielu krajach istnieją już sieci informatycz
ne, stąd mają one spore doświadczenie w wykorzystaniu tych środków informacji. 
Europejska Fundacja Nauki (European Science Foundation) w Strasburgu, koordynują
ca współpracę akademii 18 krajów zachodnioeuropejskich w wielu dziedzinach, była 
organizatorem w latach 1985 i 1986 konferencji dotyczących europejskich sieci in
formatycznych.

Ważne było zdanie sobie sprawy z tego, że w wielu krajach nie istnieją jesz
cze i długo nie będą istnieć sieci informatyczne, więc tym bardziej trzeba się 
orientować w tym, co dzieje się gdzie indziej. W dodatku, trzeba to zaznaczyć, 
sieci informatyczne agencji kosmicznych nie zawsze odpowiadają potrzebom astrono
mów. Wszak „czysta" astronomia zajmuje tylko ok. 10% działalności agencji kosmi
cznych. Zatem jeśli astronomowie decydują się na korzystanie z istniejących już 
sieci agencji kosmicznych, to muszą bardzo dokładnie określić swoje potrzeby i ce
le o różnym stopniu trudności i skomplikowania.

Sieć informatyczna może być np. jak gdyby „pasywna", przekazująca rozkazy i 
proste pytania i odpowiedzi, w rodzaju prośby o przekazanie katalogu z banku da
nych. Komplikacje mogłyby oczywiście wyniknąć przy dużej objętości żądanego kata
logu. Inny typ sieci może przekazywać dane obserwacyjne i dane zredukowane, jesz
cze inny - dane archiwalne, a więc np. „wyczyszczone" widomo gwiazdy Alfa Lyrae 
otrzymane przez satelitę ultrafioletowego IUE. Wreszcie, przy pomocy sieci infor
matycznej, można skierować prośbę do banku danych, np. CDS, o przekazanie wszyst
kich znanych danych fizycznych i bibliografii dla żądanego obiektu lub też wykazu 
wszystkich obiektów na niebie znajdujących się w promieniu 5’ od podanych współ
rzędnych równikowych.

Istniejące obecnie europejskie sieci informatyczne, to: STARLINK w Wielkiej 

Brytanii z siedzibą w Rutherford Laboratory, ASTRONET we Włoszecl\ z siedzibą w 
Trieście, SUNET w Szwecji - międzyuniwersyteckie połączenie komputerowe, SIMBAD
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we Francji, umożliwiający połączenie automatyczne z CDS w Strasburgu, SPAN =_Space 
Physics Analysis Network wprowadzane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do 
Europy, HEANET = Higher Education Authority w Irlandii z centrum w ośrodku obli
czeniowym uniwersytetu w Dublinie itp. Zadania jakie mają spełniać takie sieci są 

następujące:
- elektroniczne przesyłanie poczty,
- przesyłanie danych do archiwum,
- zdalne wprowadzanie danych,
- zdalne opracowywanie danych.

Ułatwieniem pracy wielu astronomów europejskich byłoby utworzenie jednej sie
ci informatycznej na wzór istniejącej już sieci RARE = Reseaux ̂ ssociśs pour la 

Recherche Europśenne z sekretariatem w Amsterdamie.
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METAFLATION?

S u m m a r y

The authors discuss the difficulties in reconciling the inflationary model of 
the Universe with astronomical evidence. These are e.g.: observed energy density

♦Artykuł wydrukowany w Astronomy 15 nr 2, 6 (1987) został przetłumaczony z 
preprintu Uniwersytetu w Cape Town nr 85/18 za zgodą Autorów i Wydawcy. (The arti
cle published in Astronomy 15 no 2 (1987) was translated from the University of 
Cape Town preprint no. 85/18 with the permission of the Authors and the Editors).
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being only 10% of the critical one, the age of the Universe being equal to the 
age of some globular clusters if the missing 90% of density is made up for by 
relativistic GUT particles (so far unobserved), and the "cosmological constant 
conundrum" which arises if the constant is invoked to solve the aforementioned 
"age problem" (why is the constant so close to zero?). The conclusion is that the 
arguments for inflation are based on theoretical prejudice rather than on observa
tion, and so the theory should be part of metaphysics rather than of physics.

1. ETYMOLOGIA PODSUMOWUJE 0NT0L0GIĘ

Fizyka i metafizyka. Natura i poza naturą. W takim znaczeniu terminy te są 
zwykle używane. Fizyka jest naukę; zajmuje się ona kwestiami, które mogą być roz
strzygnięte przez obserwacje i eksperyment. Metafizyka zajmuje się zagadnieniami, 
w których przyznanie się do porażki nie następuje tak łatwo: istnieniem Boga, za
wartością duszy. W dwudziestym wieku uczeni szczycą się utrzymywaniem rozróżnie
nia między nimi. Oak przebiegał Wielki Wybuch jest pytaniem, na które próbują od
powiedzieć kosmologowie; dlaczego Wielki Wybuch nastąpił, nie jest takim pytaniem.

Terminy fizyka i metafizyka, tak jak ich przed chwilą użyliśmy, mogłyby suge

rować zestawienie nauki z religią. Nie chcemy wywoływać takiego wrażenia. Słowo 
„fizyka" pochodzi od greckiego physika^ co dosłownie znaczy „rzeczy natury". „Me
tafizyka" pochodzi od meta ta physika, dosłownie „po rzeczach natury". 0 ile nam 
wiadomo, termin ten został po raz pierwszy użyty przez helleńskich wydawców Ary
stotelesa dla określenia tekstów, które następowały po jego książkach o fizyce. 
Średniowieczni teologowie nabrali przekonania, że teksty te następowały „po rze
czach natury", ponieważ omawiane w nich tematy były bardziej oddalone od bezpośre
dniego postrzegania niż tematy z fizyki. Od tamtego czasu „metafizyka" oznacza za
wsze coś, co przewyższa fizykę i od czasów Kanta przybrała swoje zwykłe znaczenie 
- rozważanie pytań, na które nie można odpowiedzieć twierdząco lub przecząco za 
pomocą eksperymentów naukowych. Będziemy używali tego terminu w takim znaczeniu, 
chociaż Czytelnicy mogą woleć złośliwą charakteryzację daną przez H. L. Menckena: 
„Metafizyka jest prawie zawsze próbą udowodnienia niewiarygodnego przez odwołanie 
się do niezrozumiałego".

W przeszłości uczeni nie zgodziliby się z Menckenem. Newton nie czuł żadnych 
oporów postulując z jednej strony: że siła grawitacji spełnia prawo odwrotności 
kwadratu, a z drugiej strony stwierdzając, że Bóg był potrzebny, aby uchronić 
Wszechświat przed zapadnięciem się wskutek działania tego samego prawa. Pierwsze 
stwierdzenie jest testowalną hipotezą, drugie nie jest. Wielu uczonych siedemna
stego i osiemnastego wieku, łącznie z wielkim Christiaanem Huygensem, wierzyło, że
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kosmos jest wypełniony zamieszkałymi światami, ponieważ takie wyobrażenie o • 

Wszechświecie było bardziej godne nieskończonego Stwórcy niż Wszechświat, w któ

rym miejsce zajmuje samotna Ziemia.

Niemniej jednak, mechanika Newtona i jej następczynie odniosły taki sukces w 

eliminowaniu Boga i podobnych nietestowalnych hipotez z objaśnienia naukowego, źe 

trzysta lat później nauka mówi zupełnie innym głosem. Steven Weinberg w Pierw

szych Trzech Minutach mówi: „Im bardziej Wszechświat wydaje się zrozumiały, tym 

bardziej wydaje się przy tym bezcelowy".

W tym eseju mamy zamiar przedyskutować teorię kosmologiczną, o której Czytel

nicy prawdopodobnie już słyszeli - inflancję - lecz przedyskutujemy ją mając na 

myśli następujące pytania: Czy dwudziestowieczne rozróżnienie między fizyką i 

metafizyką jest nadal słuszne? Czy kosmologia powróciła do stadium teologicznego, 

w którym czyni nietestowalne przewidywania? Czy założenia, na których opiera się 

kosmologia są sprawdzalne? Czy dzisiejsza kosmologia powinna być nazywana kosmo

logią czy metakosmologią?

2. ZAGADKI

W tej serii artykułów* dyskutowaliśmy często standardowy model Wielkiego Wy

buchu i jego sukcesy. Do naszych obecnych celów potrzebujemy jedynie kilka szcze

gółów. Standardowy modeł Wielkiego Wybuchu (albo model FLRW na cześć Friedmana, 

Lemaitre’a, Robertsona i Walkera) zakłada, że Wszechświat zaczął rozszerzać się w 

pewnej skończonej chwili w przeszłości; uważa się, że nastąpiło to między dziesię

cioma a dwudziestoma miliardami lat temu. Świat FLRW jest także jednorodny i izo

tropowy. Izotropowy znaczy, że Wszechświat wydaje się nam taki sam we wszystkich 

kierunkach. Jednorodny znaczy, że gdybyśmy odbyli podróż daleko od Ziemi do jakie

gokolwiek punktu w przestrzeni, to Wszechświat wyglądałby tam tak samo, jak wyglą

da w naszym sąsiedztwie. Jednorodny i izotropowy Wszechświat nie zawiera żadnych 

nieregularności, które mogłyby odróżnić jedno położenie od drugiego. Zakłada się, 

że materia jest rozłożona wszędzie w abolutnie jednostajny sposób. Z tego powodu 

trudno jest wyobrazić sobie prostszy Wszechświat niż w standardowym modelu Wiel

kiego Wybuchu. Jest ważne aby pamiętać, źe obserwacje wskazują na tak dokładną 

izotropię rzeczywistego Wszechświata, gdy patrzymy nań w dostatecznie dużej skali, 

lecz nie możemy sprawdzić, że Wszechświat jest jednorodny, ponieważ nie możemy po

dróżować bardzo daleko od Ziemi w sensie wzorców kosmologicznych.

♦Mowa o serii preprintów wydawanej przez Uniwersytet w Cape Town, w której ni
niejszy artykuł ukazał się po raz pierwszy (przyp. tłum.).
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Jeżeli gęstość materii w modelu FLRW przekracza tzw. „gęstość krytyczną" rów- 
-29 3ną ok. 2-10 g/cm , Wszechświat zatrzyma w końcu swoją ekspansję i zapadnie się 

z powrotem. W tym przypadku model nazywa się zwykle „zamkniętym". Jeśli gęstość 

materii jest mniejsza od wartości krytycznej, Wszechświat będzie kontynuował roz

szerzanie się zawsze. Taki model określa się zwykle jako „otwarty". Jeśli gęs

tość materii jest dokładnie krytyczna, Wszechświat jest nazywany marginalnie zwią

zanym" albo „płaskim". Dwoma najsławniejszymi triumfami standardowego modelu Wiel
kiego Wybuchu są jego przepowiednie obserwowanych zawartości helu i deuteru w ko

smicznym ośrodku i istnienia kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła.

W naszych przeglądach kosmologii* wspomnieliśmy także o kilku niepowodzeniach 

modelu standardowego. Najpoważniejszą trudnością fizyczną jest istnienie osobli

wości w momencie Wielkiego Wybuchu, tzn. chwili, w której ciśnienie, gęstość i 

temperatura stają się wszystkie nieskończone i znane prawa fizyki załamują się zu

pełnie. Czasoprzestrzeń, a właściwie sama fizyka, rozpoczynają istnienie w tej chwi

li. Poważną trudnością filozoficzną jest zrozumienie, dlaczego Wszechświat miałby 

zacząć się jako dokładnie izotropowy wszędzie, a zarazem dokładnie jednostajny, 

co zakłada model standardowy. (Więcej szczegółów o modelach kosmologicznych - 

patrz „Ogród rozkoszy kosmologicznych" w czasopiśmie Analog, numer z maja 1985).

Jak się okazuje, model standardowy ma inne problemy, które trzymaliśmy dotąd 

w ukryciu przed naszymi Czytelnikami. Rozwiązania tych właśnie zagadek podjął się 

Alan Guth za pomocą swojego scenariusza „Wszechświata inflacyjnego" w swojej sław

nej pracy z Physical Review z roku 1981. Robiąc to, Guth stworzył sam nieco infla

cji - przemysł, który wyprodukował setki prac i nie przerwał produkcji do chwili 

obecnej.

Pierwsza zagadka, ku której zwrócił się Guth, została wskazana w ciągu poprze

dniej dekady przez Roberta Dickego i Jima Peeblesa z Uniwersytetu w Princeton i 

jest teraz znana jako „problem płaskości". Źródłem problemu płaskości jest fakt, 

że gęstość materii mierzona przez astronomów w rzeczywistym Wszechświecie różni 

się od gęstości krytycznej o czynnik ok. 10. Możemy wypowiedzieć nawet mocniejsze 

stwierdzenie: większość studiów obserwacyjnych i teoretycznych, jeśli nie wszyst

kie, wskazuje, że gęstość materii barionowej (gęstość neutronów i protonów) jest 

zawarta pomiędzy ok. 4 a 10% wartości kry-tycznej. W zasadzie gęstość materii mo

głaby być miliard razy mniejsza albo miliard razy większa niż krytyczna. Nie ist

nieje zasadniczy powód inny niż Zasada Antrooiczna*, dla którego nie powinno 

tak być. A jednak tak się składa, że według obserwacji rzeczywisty Wszechświat 

różni się od płaskiego o czynnik ]0.

♦Patrz poprzednią uwagę.
♦Patrz: Postępy Fizyki, 37 (1986), nr 3, str. 213 oraz J. Barrow i F. Tipler 

"The antrophic principle in cosmology", Oxford University Press 1981 (przyp. tłum.)
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Mogłaby to być koincydencja, lecz fizycy czują się nieswojo z koincydencjami 
i szukają przyczyn tkwiących u ich podstaw. Co istotniejsze, nie jest trudno poka

zać, że jeśli obecnie Wszechświat różni się od płaskiego o czynnik 10, to w 1 s 
po Wielkim Wybuchu, na początku tworzenia pierwiastków, musiał być płaski z do
kładnością do ok. 1 części na 10 A w lO-”55 s, w sławnej epoce Wielkiej Uni
fikacji, Wszechświat musiał być płaski z dokładnością do ok. 1 części na 10"^. 
Tak subtelne dostrojenie uderza wielu fizyków jako rzecz wymagająca wyjaśnienia. 
Inni fizycy wskazują, że w standardowym modelu Wszechświat jest dokładnie płaski 
w momencie Wielkiego Wybuchu, a więc nie jest dziwne, że jest dostrojony z dokład
nością 1:10^ po 10 s. Dla sceptyków istnieje szereg alternatywnych sposobów 
wysłowienia problemu płaskości. Podamy jeden z nich teraz, chociaż Czytelnicy bę
dą musieli uwierzyć nam na słowo, że jest to stwierdzenie tego samego problemu.

R7Oceniamy, że w obserwowalnym Wszechświecie jest ok. 10 fotonów. Liczba ta 
mogłaby wydawać się równie rozsądna jak każda inna, lecz ma ona dwa aspekty, któ
re wzięte razem martwią niektórych kosmologów. Po pierwsze, jest to bardzo duża 

liczba według zwykłych wzorców, a po drugie jest to liczba bez jedno
stek takich jak centymetry czy gramy. W fizyce większość naturalnie wy
stępujących liczb „bezwymiarowych" jest rzędu jedności. Myśląc naiwnie moż-

R7na by oczekiwać jednego fotonu we Wszechświecie zamiast 10 . Przyznaje
my, że byłby to bardzo ciemny Wszechświat, ale to inna historia. Czy
telnikowi o dobrej pamięci argument ten może przypomnieć argument związany z 
Wielkimi Liczbami Diraca dyskutowany w „Ogrodzie rozkoszy kosmologicznych". W tam
tym artykule domagaliśmy się wyjaśnienia liczby barionów w obserwowanym Wszech-

7R R7świecie, która wynosi z grubsza 10 . Ta liczba nie jest niezwiązana z 10 ; prze
ciwnie, związek jest wyjaśniony przez nowe Wielkie Teorie Unifikacji (GUTS)*. Za
tem prośba o wyjaśnienie problemu płaskości jest zasadniczo prośbą o wyjaśnienie 
Wielkich Liczb Diraca. Rozwiązanie Gutha jest z drugiej strony bardzo różne od 
rozwiązania Diraca. Niemniej jednak, jeśli Czytelnik ma skłonność uważać, że kwe
stia Wielkich Liczb Diraca jest pseudoproblemem, to jest tymczasowo uprawniony do 
odrzucenia problemu płaskości tym samym tchem. W ramach naszego tematu fizyki i 

netafizyki, oto pierwsza ważna sprawa: problem płaskości jest dylematem metafizy-
R7

cznym, a nie fizycznym. Powodem istnienia 10 fotonów we Wszechświecie są oczy
wiście słowa Boga „Niech stanie się światłość".

Druga zagadka, wyjaśniona pierwotnie przez Wolfganga Rindlera już w roku 1956, 
może zaintrygować Czytelnika jako bardziej istotna. Jest ona znana jako „problem 
horyzontu". Aby objaśnić problem horyzontu, musimy ostrożnie ujawnić pewien fakt 
dotyczący modelu standardowego, od którego próbuje trzymać się z daleka większość 
wykładów popularnych: istnieją dwa rozmiary Wszechświata. Pierwszy z nich to po

*Grand Unified Theories (przyp. tłum ).
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prostu wiek Wszechświata t pomnożony przez prędkość światła c. Oznaczymy tę odle

głość przez h = ct. Ponieważ żaden sygnał nie może poruszać się prędzej niż świa

tło, nie można w czasie t otrzymać informacji z odległości większej niż h. Lep

szym sposobem wyrażenia tego jest: nie możemy wiedzieć niczego o zdarzeniach za

chodzących poza naszym horyzontem. Odległość h jest trafnie nazwana odległością 

horyzontu.
Druga ważna miara odległości w modelu standardowym jest zwykle nazywana kosmi

cznym czynnikiem skali i jest oznaczana przez R. W przypadku modelu zamkniętego,

R można identyfikować z promieniem Wszechświata. W modelu otwartym identyfikacja 

ta nie jest ściśle poprawna (ponieważ przestrzenne rozmiary modelu otwartego są 

nieskończone), dla prostoty pojęciowej ograniczymy więc naszą uwagę do modeli 

zamkniętych. Model zamknięty można porównać do balonu o promieniu R, który może 

rozszerzyć się lub kurczyć. Jeśli balon rozszerza się, galaktyki czyli cząstki na

malowane na powierzchni będą oddalać się jedna od drugiej, lecz całkowita liczba 

galaktyk lub cząstek nie zmienia się. Przypuśćmy teraz, że w rzeczywistym Wszech-
0 7

świecie o promieniu R znajduje się 10 fotonów. Liczba ta nie zmienia się przy

rozszerzaniu lub kurczeniu. Jeśli R zmniejszy się o czynnik dwa, średnia odle-
87

głość między fotonami zmniejszy się także o czynnik dwa i 10 fotonów zawarte bę

dzie w objętości mniejszej od początkowej o czynnik osiem (ponieważ objętość zmie

nia się jak R5).

W związku z problemem horyzontu zbadajmy iloraz h/R. Okazuje się, że w ciągu

pierwszych ok. 100 000 lat po Wielkim Wybuchu, R jest proporcjonalne do pierwiast-
1 /2ka z wieku Wszechświata, R ~  t . Widzieliśmy już, że h ~ t. Zatem w miarę jak 

t maleje, h maleje szybciej niż R. Innym sposobem wyrażenia tego faktu jest 

stwierdzenie, że h/R ~  t1//2, więc w miarę jak t dąży do zera, h/R dąży też do ze

ra. Objętość zawarta w horyzoncie w porównaniu z objętością całego Wszechświata, 

h^/R"5, dąży do zera jeszcze szybciej (rys. 1).
Ten wynik ma prostą, ale zaskakującą interpretację. Mówi on, że w miarę zbli

żania się do Wielkiego Wybuchu cały Wszechświat - i wszystkie cząstki w nim -

znajdą się w końcu poza odległością horyzontu h. Aby zobaczyć to jaśniej załóżmy,
87że możemy obserwować wszystkie 10 fotonów we Wszechświecie. Oznacza to, że cały

Wszechświat leży wewnątrz naszego horyzontu, czyli że h = R i h/R =1. W i s  po

Wielkim Wybuchu, h/R było równe ok. 10  ̂ i h^/R^ było równe 10 ^  . Objętość hory-
?7zontu wynosiła tylko 10 całkowitej objętości, więc można było obserwować tyl

ko 10^ fotonów, nieznaczny ułamek 10®^. W chwili 10 ^  s h/R wynosiło ok. 10 ^ ,
— R 1 6

objętość horyzontu stanowiła tylko 10 całkowitej' objętości i tylko 10 fo

tonów można było znaleźć wewnątrz horyzontu. W chwili 10 ^  s w zasadzie żadne 

cząstki nie znajdowały się wewnątrz horyzontu.
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ę)

Rys. 1. Problem horyzontu. Dana cząstka może obserwować tylko te cząstki i od
działywać tylko z tymi, które leżą wewnątrz jej horyzontu h. Przypuśćmy, że wew-

87nątrz promienia Wszechświata R znajduje się 10 fotonów. Jeśli dzisiaj h = R, to 
możemy obserwować wszystkie te fotony. Sytuacja ta jest pokazana na rysunku (a).

Jednakże w ciągu pierwszych 100 000 lat po Wielkim Wybuchu iloraz h/R zmienia się
] /2jak t . Zatem h dąży do zera szybciej niż R. W 1 s po Wielkim Wybuchu (b) h/R

_9
wynosiło ok. 10 i objętość obserwowalnego Wszechświata była tylko ułamkiem

h^/R3^  10"27 całego Wszechświata. W rezultacie tylko 10"271087 = 1060 fotonów
znajdowało się wewnątrz horyzontu danej cząstki i mogło z nią oddziaływać. W chwili

-35 -27t = 10 s (c) h/R wynosiło ok. 10 , objętość horyzontu była znikomym ułamkiem

lO-^1 całości i tylko 106 fotonów było w kont3kcie przyczynowym. W chwili 10 43 s 
(nie pokazanej) nie było żadnych cząstek wewnątrz horyzontu, ale całe pojęcie cza
su może się załamać tutaj, tzn. w epoce grawitacji kwantowej. Wiemy, że Wszech
świat był gładki w ok. 1 s po Wielkim Wybuchu. Jak doszło do tego, jeśli tylko 

nieznaczny ułamek cząstek mógł oddziaływać ?

Ponieważ dana cząstka nie może wymieniać informacji z jakąkolwiek inną cząst

ką, która leży na zewnątrz jej horyzontu, widzimy, że we wczesnym Wszechświecie

właściwie wszystkie cząstki były starannie izolowane. W chwili 10”35 s dany fo

ton mógł oddziaływać tylko ze swoim najbliższym 10^ sąsiadów i nie wiedział nic o
87tym, co robiło pozostałe 10 fotonów we Wszechświecie. Czy powinno to nas marwtić?

Tak jak podkreślaliśmy tu i gdzie indziej, obserwacje pokazują, źe Wszech

świat jest wysoce izotropowy. Wielu kosmologów uważa to za rzecz nadzwyczaj nie

prawdopodobną, źe Wszechświat rozpoczął ewolucję w sposób całkowicie izotropowy. 

Wydaje im się daleko bardziej prawdopodobne, źe Wielki Wybuch nastąpił w sposób 

całkowicie chaotyczny i stopniowo izotropizował się, czyli stawał regularny. Ko-
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smologcwie, którzy skłaniają się ku temu punktowi widzenia, mogą być nazwani rze
cznikami Zasady Największego Prawdopodobieństwa. Niestety, problem horyzontu wpu
szcza każdego członka Kultu Największego Prawdopodobieństwa w ślepą uliczkę bez 
łatwych wyjść, bo Wszechświat nie mógł wtedy stać się izotropowy. Ponieważ cząst
ki bardziej odległe niż odległość horyzontu h nie mogły oddziaływać po Wielkim 
Wybuchu, nie istnieje w zasadzie żaden sposób, którym mogłyby one wygładzić nie- 
regularności w skalach większych niż ta odległość. Pytanie stawiane przez pro
blem horyzontu może być wypowiedziane inaczej: dlaczego nasz obecny Wszechświat 
nie jest chaotyczny tak jak świat w ogólności i biurokracje rządowe w szczególnoś
ci?

Jednej z odpowiedzi dostarczył radziecki astrofizyk Ja.B. Zeldowicz, który za
kończył podobną dyskusję z T. Rothmanem wykrzykując „Jestem przekonany, że Wszech
świat zaczął się izotropowo!". Zeldowicz mógłby więc być nazwany wyznawcą Zasady 
Prostoty, która utrzymuje, że Wszechświat zaczął się w najprostszy możliwy sposób 
- od zupełnej izotropii. Jeśli Czytelnik skłania się ku temu punktowi widzenia, to 
nie ma potrzeby wyjaśniania izotropii Wszechświata - założył on ją od początku. 
Proolem horyzontu staje się nieistotny: to prawda, że w pobliżu Wielkiego Wybuchu 
cząstki były niezdolne do porozumiewania się i przez to do izotropizacji Wszech
świata, ale kontakt taki byłby zbędny, ponieważ Wszechświat już przedtem rozsze
rzał się izotropowo.

Wnioskujemy, że drugi problem, którego rozwiązania podejmuje inflacja, może 
być także metafizyczny. Bóg rzekł: „Niech Wszechświat będzie izotropowy". Zarów
no G.F.R.E. jak T.R. należą do Kultu Największego Prawdopodobieństwa, co oznacza, 
że problem horyzontu jest poważnym dylematem. Ponadto twierdzimy, że po chwili na

mysłu problem płaskości redukuje się do problemu horyzontu*. Zatem, jeśli Czytel
nik wierzy, że problem horyzontu nie jest pseudoproblemem, to jest zmuszony przy
znać, że problem płaskości też nie jest pseudoproblemem. Z drugiej strony liczba 
zagadek, które inflacja podjęła się rozwiązać, została zredukowana z dwóch do jed
nej. Bóg rzekł „Subtelność, lecz nie złośliwość".

3. INFLACJA**

Dla tematu tego eseju nie jest konieczne badanie wszystkich bocznych uliczek 
pierwotnej „starej" inflacji Gutha,ani „nowej" inflacji zaproponowanej w latach

*Ta sprawa nie jest chyba jasno przedstawiona ani w literaturze naukowej, ani 
w popularnej, ale wydaje się nam, że te dwa problemy są tożsame (przyp. autorów).

**W języku angielskim to samo słowo „inflation" oznacza (nieprzypadkowo) za
równo „inflację" w sensie omawianej tu teorii (i w sensie ekonomicznym), jak i
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V' 1982-03 przez A. Lindego z Radzieckiej Akademii Nauk i Albrechta ze Steinhardtem 
z Uniwersytetu Stanu Pennsylvania; ani, nowszych nawet, inflacji „pierwotnej", in
flacji „supersymetrycznej" i ich niezliczonych wariacji. Jednakże zrozumienie pod
staw inflacji będzie użyteczne dla tego, co mamy do powiedzenia potem.

Niech Czytelnik wyobrazi sobie, że jest mrówką pełzającą po opisanej wcześ
niej powierzchni balonu. W stanie nie nadmuchanym balon może być tak mały, że 
krzywizna powierzchni będzie wyraźnie widoczna i Czytelnik będzie mógł całkowicie 
okrążyć jego kulę w krótkim czasie. Przypuśćmy, że balon zostaje nagle nadmuchany 
o trzydzieści lub czterdzieści rzędów wielkości, tzn.o czynnik 1030, albo 10̂ °, 

v albo nawet 10^. Skromnej mrówce poruszającej się pieszo, powierzchnia będzie 
się wydawała bardziej płaska niż stepy Azji, zaś horyzont, który przedtem był bar
dzo blisko, będzie teraz tak daleko, że nie będzie go widać.

Analogię z balonem wybraliśmy nieprzypadkowo. Scenariusz inflacyjny Gutha pro
ponuje, że bardzo podobnie działo się w prawdziwym Wszechświecie. W chwili z grub
sza 10 ^  s po Wielkim Wybuchu, Wszechświat przeszedł przez krótki okres wykładni
czego rozszerzania się aż do momentu, powiedzmy, lO-^  s, w ciągu którego pier
wotna kula ognista została rozdmuchana o przynajmniej trzydzieści rzędów wielkoś
ci. Naszkicujemy przebieg tego procesu za chwilę , lecz na razie ważne jest uświa
domienie sobie, że takie nadmuchanie uczyniłoby Wszechświat nadzwyczaj płaskim. 
Powiedzieliśmy, że płaski Wszechświat to ten, który ma gęstość krytyczną, dla Czy- 

i telnika powinno więc być wiarygodne stwierdzenie, że okres inflacyjny doprowadza 
gęstość materii Wszechświata do wartości krytycznej. Innymi słowami, niezależnie 
od wartości gęstości przed inflacją, po inflacji gęstość jest z dobrym przybliże
niem krytyczna. Praktycznie biorąc Wszechświat jest płaski i problem płaskości 
znika. Gęstość równa obecnie krytycznej jest najważniejszą przepowiednią scena
riusza inflacyjnego i należy o tym koniecznie pamiętać.

Problem horyzontu znika też za jednym zamachem. (Nie jest to niespodzianką,
jeśli są one w gruncie rzeczy tym samym problemem). Proszę przypomnieć sobie, że

-35 27w chwili 10 s rozmiar horyzontu był w przybliżeniu 10 razy mniejszy niż czyn-
27nik skali R i cząstki nie mogły oddziaływać. Gdyby horyzont był 10 razy większy

27albo odwrotnie, gdyby czynnik skali był 10 razy mniejszy niż myślano przedtem, 
problem horyzontu zniknąłby. Jak pokazano na rys. 2, inflacja dopuszcza tę możli
wość; we wczesnych chwilach czynnik skali R był, wbrew modelowi standardowemu, 
mniejszy niż rozmiar horyzontu, więc cząstki mogły oddziaływać i wygładzić nie- 
regularności.

Należy podkreślić, że inflacja dostarcza koniecznego, ale niewystarczającego 
„czynnika izotropizującego". Cząstki mają teraz okazję do oddziaływania, ale in-

„nadmuchiwanie" czy „nadymanie". W tłumaczeniu konieczne było używanie polskiej 
terminologii, która tę tożsamość słów (i pojęć) ukrywa (przyp. tłum.).
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Rys. 2. Rozwiązania problemu horyzontu przez inflację (wysoce schematyczne). Kos
miczny czynnik skali R i rozmiar horyzontu h w modelu standardowym są narysowane
liniami ciągłymi. R i h są równe w chwili obecnej, jak na rys. 1. W chwili lCT^s 

-27 6h/R wynosiło ok. 10 i tylko 10 fotonów mogło oddziaływać. Problem ten znika,
-35 ?7jeśli w chwili 10 s R byłoby mniejsze o czynnik rzędu 10 . Inflacja (linie

przerywane) pokazuje, jak można by to osiągnąć. W przeciwieństwie do modelu stan
dardowego R jest początkowo mniejsze niż h o potrzebny czynnik, lecz w chwili
10 55 s zarówno R jak i h zostały rozdmuchane przynajmniej o 27 rzędów wielkości, 
jak pokazano na wykresie. Po inflacji R i h ewoluują dalej jak w modelu standardo
wym, lecz horyzont jest wypchnięty daleko poza obecnie obserwowany Wszechświat

flacja nie precyzuje, jak one oddziaływały. Trzeba albo przywołać inny mechanizm 
dla wyjaśnienia, jak Wszechświat stał się izotropowy (taki jak kwantowe tłumienie 
anizotropii dyskutowane w „Ogrodzie"), albo scenariusz inflacyjny powinien sam po
kazać, że niezależnie od stanu początkowego Wszechświata wynik końcowy jest zaw
sze jednorodny i izotropowy. Powrócimy później do tej ważnej sprawy.

Naszkicowaliśmy, co inflacja robi. Spróbujemy teraz dać Czytelnikom wyobraże
nie, dlaczego inflacja następuje. Musimy znów odwołać się do analogii. Wiadomo, że 
jeśli wziąć kolbę z parą o bardzo wysokiej temperaturze i ochładzać ją stopniowo, 
to można ochłodzić ją daleko poniżej 100°C i nie zaobserwować skraplania. Para, 
która istnieje poniżej zwykłego punktu kondensacji 100°C jest nazywana przechło- 
dzoną. Stan ten jest bardzo niestabilny i jeśli najmniejsza kropelka wody zostanie 
wprowadzona do kolby, para będzie szybko skraplała się wokół niej tak długo, aż 
cała zawartość kolby zmieni się w płynną wodę.
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W swoim pierwotnym scenariuszu inflacyjnym Guth wystąpił z wnioskiem, że 

Wszechświat przeszedł przez podobną zmianę fazy. Wszechświat rozszerzał się, a 

jego składniki - fotony, elektrony, neutrina i inne cząstki - ochładzały się.

Rys. 3. Prędkość rozszerzania się Wszechświata zależy od jego gęstości energii 
W modelu standardowym maleje ona jak pokazano i dlatego tempo ekspansji spada.

Inflancja postuluje, że w chwili 10 ^  s energia próżni (V) osiąga stan metasta- 
bilny i nie zmniejsza się dalej. Gęstość energii Wszechświata jest teraz dużo wyż
sza niż w modelu standardowym i rozszerzanie zachodzi także szybciej. W pewnej 
chwili energia próżni spada do obecnej wartości i inflacja kończy się. Jedną z 
trudności tego scenariusza jest to, że nikt nie wie, jaka powinna być końcowa war

tość energii próżni (rozdz. 4)

Próżniowa energia czasoprzestrzeni ochładzała się także. W nowoczesnej fizyce pró

żnia czasoprzestrzeni nie jest bynajmniej pusta. Przeciwnie, jest to arena, na 

której cząstki mogą być tworzone i niszczone i która ma wiele własności możliwych 

do wyliczenia i zmierzenia. Ze „stanem podstawowym" Wszechświata związana jest 

gęstość energii, która także zmienia się w miarę rozszerzania się Wszechświata. 

Pod pewnymi względami gęstość energii próżni jest podobna do gęstości energii 

związanej ze zwykłymi cząstkami. Otóż w chwili ok. 10-55 s zwykłe czą

stki ochładzały się nadal, lecz energia próżni została „zawieszona" w stanie prze- 

chłodzonym czyli metastabilnym (rys. 3). Według teorii względności prędkość eks

pansji Wszechświata zależy od gęstości energii jego Zdwartości. W modelu standar

dowym gęstość energii cząstek maleje w miarę rozszerzania się Wszechświata i pręd

kość rozszerzania się maleje także. Scenariusz inflacyjny sugeruje jednak, że ener

gia próżni została „zawieszona" na wyższej stałej wartości niż działoby się to w 

modelu standardowym. Rozszerzanie odbywa się dalej z większą prędkością niż odby

wałoby się w standardowym Wielkim Wybuchu. To jest inflacja. Jeśli energia próż

ni pozostaje stała przez długi czas, Wszechświat może rozszerzyć się o wymagany
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czynnik 10^ albo 10^. W pewnej chwili rozpoczyna się kondensacja; „kropelka wo
dy" zostaje wprowadzona do przechłodzonego układu, energia próżni szybko opada 
do wartości, którą miałaby w zwykłych okolicznościach i inflacja kończy się.

Powinniśmy zaznaczyć, że Guth nie wykonał drobiazgowych rachunków aby udowo
dnić, że przechłodzony stan Wszechświata musiał nastąpić. Zasugerował on, że zda
rzenie to było możliwe i jeśli nastąpiło, to nastąpiłaby inflacja.

Powinniśmy także wspomnieć, że pierwotny scenariusz inflacyjny- ma poważny pro
blem. Guth uświadomił sobie, że spadek energii próżni nastąpiłby, podobnie jak 
skraplanie pary, w różnych chwilach dla różnych miejsc. Jednak w odróżnieniu od 
kolby z parą Wszechświat rozszerza się i tempo rozpadu próżni musi zrównać się z 
rozszerzeniem się Wszechświata, aby kondensacja została wszędzie zakończona. Guth 
stwierdził, że na ogół tak się nie działo i że wynikający stąd Wszechświat byłby 
bardzo nieregularny - niektóre jego części znajdowałyby się w jednym stanie, nie
które w drugim. Ponieważ obserwacje pokazują, że Wszechświat jest bardzo regular
ny, trudność ta wykluczyła inflację „starą pierwotną".

Wprowadzenie „nowej" inflacji przez Lindego i Albrechta ze Steihardtem rozwią
zało ten problem „wyjścia z wdziękiem". Mechanizm rządzący nową inflacją jest po
jęciowo trudniejszy niż stara inflacja i nie będziemy wnikać w szczegóły (Czytel
nik może zajrzeć do artykułu Gutha i Steinhardta w Scientific American z maja 
1984). Wystarczy powiedzieć, że energia próżni istnieje także w tym scenariuszu i 
zachowuje dostatecznie wysoką wartdiść przez dostatecznie długi czas, aby napędzać 
inflację bardzo podobnie, jak w pierwotnym modelu. Zasadnicza różnica polega na 
tym, że w nowej inflacji jeden mały pęcherzyk przestrzeni jest nadmuchiwany, tak 
że obejmuje cały obserwowalny Wszechświat - i jeszcze więcej. Nie widzimy niere- 

gularności, ponieważ zostały wypchnięte daleko poza nasz horyzont.
Nowa inflacja ma dodatkową przewagę nad starą inflacją przez to, że rozwiąza

ła trzecią kosmologiczną zagadkę. Jest to problem monopola. Wielkie Teorie Unifi
kacji przewidują, że Wszechświat powinien być wypełniony monopolami magnetycznymi. 
Monopol magnetyczny można wyobrażać sobie jako izolowany ładunek magnetyczny, jak 
pojedynczy północny albo południowy biegun magnesu. Nikt nigdy nie widział takiej 
rzeczy. Magnesy zawsze występują z obydwoma biegunami, północnym i południowym. 
Nowa inflacja rozwiązuje ten dylemat w trywialny sposób. Mówi ona, że duża gęstcść 
monopoli wyprodukowanych we wczesnym Wszechświecie zostaje po prostu rozcieńczona 
w okresie inflacji. Podczas gdy w standardowym modelu oczekiwalibyśmy, że będziemy 

znajdować monopole wszędzie, inflacja powiększa objętość przestrzeni w takim stop
niu, że średnio należałoby oczekiwać jednego monopola w obserwowalnym Wszechświe

cie i jeszcze go nie znaleźliśmy*

*W roku 1982 doniesiono (p. Physics Today, June 1982, str. 17). że B. Cabrera 
zaobserwował w swoim detektorze sygnał zgodny z oczekiwanym dla monopola. Nikt 
dziś nie wierzy, że mógł to być monopol, ale nie podano dotąd wytłumaczenia tej 
„obserwacji" (przyp. tłum.).
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Niestety, diagnozowano szereg schorzeń nowego scenariusza inflacyjnego, z któ
rych wspomnimy dwa. Po pierwsze, Wszechświat najwyraźniej przechodzi w niewłaści
wą próżnię. Mówiąc nieściśle, inflacja umieszcza nas we Wszechświecie, w którym 
fizyka „stanu podstawowego" nie jest tą fizyką, którą przewiduje obecnie faworyzo
wana teoria.

Po drugie, inflacja przewiduje, że pewne fluktuacje gęstości materii będą ist
niały po zakończeniu inflacji. Przewiduje też rozmiar tych fluktuacji. Otóż inni 
teoretycy uważają, że wiedzą, jak tworzą się galaktyki. Galaktyki są oczywiście 
fluktuacjami gęstości materii we Wszechświecie; gęstość materii jest wyższa wew
nątrz galaktyk niż poza galaktykami. Teoretycy ci utrzymują, że pewien rozmiar 
fluktuacji jest potrzebny w chwili 10 ^  s po Wielkim Wybuchu, aby rozpocząć pro
ces formowania galaktyk. Okazuje się, że inflacja daje fluktuacje ok. 100 000 ra
zy za duże. Z tego powodu większość kosmologów odrzuciła nową inflację i poszuku
je jeszcze nowszych, poprawionych wersji.

Jeśli Czytelnik uważa, że jest oznaką najwyższej arogancji ze strony fizyków 
wiara, iż rozumieją oni powstanie galaktyk w chwili 10-"50 s wystarczająco dobrze, 
aby zaakceptować lub odrzucić teorię taką jak inflacja, to nie jesteśmy nieżyczli
wi wobec tego poglądu i będziemy o tym mieli więcej do powiedzenia później.

4. METAFLACJA

Scenariusz inflacyjny podjął się rozwiązania dwu problemów, horyzontu i płas- 
kości, i po drodze przypadkiem rozwiązał trzeci, zagadkę monopoli. Lecz w rze
czywistości inflacja usiłuje zrobić znacznie więcej. Pierwotny scenariusz Gutha 
pokazał, że niezależnie od gęstości początkowej we Wszechświecie gęstość obecna 
powinna być krytyczna. Każdy model lub teoria, które pokazują, że stan końcowy 
układu jest niezależny od warunków początkowych, są bardzo potężne. Gdyby można 
było dowieść, że inflacja zaczęła od jakiegokolwiek Wszechświata, bardzo chaotycz
nego, anizotropowego, niejednorodnego, i wyprodukowała izotropowy Wszechświat, 
który dziś obserwujemy, wówczas scenariusz ten dokonywałby wiele. Ponieważ jest 
to ukrytym programem inflacji, wielu fizyków-teoretyków wykazuje wielką stronni
czość na jej korzyść. Niektóre popularne przedstawienia dawały już do zrozumienia, 
że inflacja jest sprawdzoną teorią. Zadajemy teraz to brzydkie pytanie: czy stron
niczość ta jest uzasadniona i czy inflacja została w jakikolwiek sposób sprawdzo
na? Ostrzega się Czytelnika, że następujące dalej opinie są heretyckie i niewąt
pliwie ściągną na siebie gniew naszych kolegów.

Po pierwsze powtarzamy, że problemy, które inflacja zamierzała rozwiązać, są 
innego rodzaju niż przepowiedzenie ruchu perihelium Merkurego lub linii widmowych
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helu, dla których możemy doświadczalnie zmierzyć poprawny wynik. Rzecz w tym, 

że prawie-płaskość Wszechświata robi na nas wrażenie rzeczy podejrzanej, podobnie 

jak fakt, że Wszechświat wydaje się izotropowy. Niestety, mamy do dyspozycji tyl

ko jeden Wszechświat. Nie możemy zatem twierdzić, że wiemy z pewnością, jak zacho

wują się Wszechświaty w ogólności, a więc nie możemy stwierdzić, że przeciętny 

Wszechświat powinien być płaski albo zakrzywiony, izotropowy albo anizotropowy. 

Wolno nam założyć, że kosmos zaczął się jako płaski i izotropowy, i w tym przy

padku kwestie, ku którym zwraca się inflacja, znikają. Dlatego zagadnienia te są 

filozoficzne, a nie fizyczne.

Po drugie, załóżmy, że wielkie zamierzenie inflacji jest poprawne: dowolny 

zbiór warunków początkowych przed inflacją daje w wyniku Wszechświat, w któym ży

jemy. Oznacza to, że obserwując obecny Wszechświat nie możemy przewidywać wstecz 

i opisywać Wszechświata przed okresem inflacyjnym. Każdy wynik jest słuszny, po

nieważ wszystkie dają obecny Wszechświat. Znaczy to, że np. dziedzina grawitacji 

kwantowej, która próbuje wypowi?riać stwierdzenia o epoce przedinflacyjnej, musi z 

założenia robić niesprawdzalne przepowiednie. Nie jest to, oczywiście, argument 

przeciwko inflacji. Stwierdza on jednak, że albo inflacja jest w błędzie, albo ja

kaś inna gałąź kosmologii staje się metafizyczna.

Należy zapytać, czy inflacja wykonuje swoje wielkie zamierzenie. Podczas gdy 

niektórzy teoretycy twierdzą, że inflacja zachodzi we Wszechświatach anizotropo

wych i niejednorodnych, jedynie szczegółowe rachunki zostały dotychczas wykonane 

we Wszechświatach izotropowych. Pokazaliśmy w paragrafie 2 , że problem horyzontu 

nie może zostać rozwiązany we Wszechświecie izotropowym, ponieważ nie ma tam pro

blemu. Nie jest więc jasne, czy obecne rachunki logicznie rozwiązały cokolwiek. 

(Do czasu napisania tego artykułu wykonano kilka wstępnych obliczeń w kosmolo

giach anizotropowych i niejednorodnych ze sprzecznymi wynikami i jesteśmy zmusze

ni uznać je za nieprzekonujące).

Z komplementarnego punktu widzenia, niektóre spośród argumentów wysuniętych 

przeciwko inflacji wydają się także niesprawdzalne. Nowa inflacja została odrzu

cona, ponieważ wytwarzała fluktuacje w chwili 10 ^  s, które stały w sprzeczności 

z wymaganiami pewnego modelu powstawania galaktyk. Na temat natury powstawania ga

laktyk istnieje tyle niezgodnych poglądów, nie wspominając o stanie Wszechświata 

w chwili lO-30 s, że jakikolwiek argument tego rodzaju nie może być uznany za 

oparty na solidnych zasadach fizycznych. A zatem jeden niesprawdzony model został 

odrzucony z powodu innego niesprawdzonego modelu.

Ale czy istnieją jakiekolwiek eksperymentalne dowody inflacji? Można jedynie 

odpowiedzieć - nie. Poprawność samego modelu inflacji zależy przede wszystkim od 

poprawności Wielkich Teorii Unifikacji, które dostarczają mu podstaw. Standardo

wy model GUT uczynił zaskakującą przepowiednię, że proton powinien rozpadać się
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32na lżejsze cząstki w skali czasowej ok. 10 lat. Zawiłe eksperymenty zostały 
skonstruowane w celu zmierzenia tego zjawiska, ale do dziś rozpadu protonu nie 
zaobserwowano. Jeśli GUTS będą musiały w końcu zostać odrzucone, inflacja zosta
nie odrzucona także.

Stwierdzenie, że Wszechświat powinien mieć dokładnie gęstość krytyczną, jest 
jedyną sprawdzalną przepowiednią, którą czyni inflacja, i przepowiednia ta wy
daje się być fałszywa. Metafizyczne aspekty propozycji wysuniętych w celu napra
wienia tej sytuacji staną się szczególnie jasne w dalszym ciągu niniejszego tek
stu .

Powiedzieliśmy w paragrafie 2, że prawie wszystkie badania wskazują, iż obec
na gęstość Wszechświata jest znacznie mniejsza od krytycznej. Mówiąc dokładniej, 
obserwowana obfitość helu może być wytworzona tylko wtedy, gdy gęstość materii ba- 
rionowej (neutronów i protonów) wynosi ok. 3-4% wartości krytycznej. Badania ru
chów gromad galaktyk mogą podnieść tę liczbę do mniej więcej 10%.

Stajemy już przed dylematem - albo odrzucamy inflację jako sprzeczną z obser
wacjami, albo postulujemy jakąś nieobserwowalną formę materii, która musi uzupeł
nić 90% masy Wszechświata. Kosmologowie-teoretycy wybrali tę drugą drogę. Najoczy
wistszymi kandydatami są masywne neutrina, które uważano za odkryte w roku 1980 
(Analog, 25 maja 1981). Nawet masywne neutrina nie są bardzo masywne. Są one za 
to w obfitości - neutrina przewyższają liczebnie protony i neutrony w naszym 
Wszechświecie w stosunku ok. miliarda do jednego. Gdyby te neutrina miały masę 
z grubsza 10 elektronowoltów, czyli 1/50000 masy elektronu, całkowita gęstość ma
sy w postaci neutrin byłaby wystarczająca do zapełnienia luki między gęstością 
obserwowaną a krytyczną. Wyniki z roku 1980, w których twierdzono, że neutrina ma
ją masę, nie zostały jednakże odtworzone i jesteśmy zmuszeni wyciągnąć wniosek, 
że mamy mało dowodów, o ile mamy jakiekolwiek, istnienia takich cząstek.

Teoretycy nie dają się odstraszyć. Wielkie Teorie Unifikacji i ich nowsze od
powiedniczki, SUSY-GUTS*, przepowiadają, że wiele dotychczas nie wykrytych czą
stek istniałoby w chwili 1 0 ^  s po Wielkim Wybuchu. Cząstki te mogły rozpaść się 
na lżejsze cząstki, podobne do masywnych neutrin, które zapełniłyby Wszechświat 
i wytworzyły brakującą gęstość. Podkreślamy, że nie ma dowodów na istnienie tych 
cząstek. Czytelnik może przyjąć punkt widzenia teoretyka: cząstki przewidywane 
przez GUTS i SUSY-GUTS będą wkrótce odkryte i cały kompleks GUT-inflacyjny zosta
nie obroniony. Pokażemy zaraz, że taki pogląd pogarsza tylko cały problem z punk

tu widzenia astronoma.
Teoria Wielkiego Wybuchu przewiduje, że Wszechświat rozpoczął się w skończo

nej przeszłości. Dokładny wiek zależy od tempa rozszerzania się, które z kolei za-

*Supersymetryczne Wielkie Teorie Unifikacji (przyp. tłum.).
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leży od gęstości materii i od tego, czy Wszechświat składa się głównie z bario- 

nów, czy z promieniowania (cząstek, które zasadniczo zachowują się jak fotony i 

poruszają się z prędkościami świetlnymi lub prawie świetlnymi). Jeśli model infla

cyjny jest słuszny i jeśli przeważająca część materii Wszechświata przebywa w ba- 

rionach, nie jest trudno pokazać, że wiek Wszechświata musi wynosić t = 2/(3H). H 

jest tutaj sławną stałą Hubble’a, która wiąże odległość galaktyki z prędkością, z 

jaką galaktyka pozornie oddala się od nas. Konkretnie, „prawo Hubble’a" stwierdza, 

że v = Hd, gdzie d jest odległością galaktyki, a v jest prędkością oddalania się. 

Gdybyśmy dla przykładu wzięli odległość do najdalszej galaktyki i podzielili ją 

przez prędkość oddalania się v , otrzymalibyśmy czas, H”1. Ponieważ podzieliliśmy 

rozmiar obserwowalnego Wszechświata przez prędkość jego rozszerzania się, nie 

jest niespodzianką, że czas H-1 jest przybliżonym wiekiem Wszechświata. Należy pa

miętać, że samo H jest odwrotnością wieku Wszechświata; im większe H, tym mniej

szy wiek Wszechświata i vice versa.

Stała Hubble’a musi być mierzona doświadczalnie. W zasadzie jest to łatwa 

sprawa: rysujemy po prostu wykres prędkości wielu galaktyk w funkcji ich odległo

ści. Nachylenie takiego wykresu będzie równe H (rys. 4). Niestety, nie jest tak 

łatwo określić odległości do galaktyk i w rezultacie stała H nie jest znana bar

dzo dokładnie. H jest zwykle zapisywane w jednostkach kilometry/sekunda/megapar- 

sek. Ponieważ zarówno kilometry jak i megaparseki reprezentują odległości i skra

cają się, jest to raczej perwersyjny sposób zapisywania l/sekunda. De Vaucouleurs 

systematycznie twierdził, że wartość H jest większa niż 100 km/s/Mpc, lecz więk

szość badaczy wierzy, że H jest bliższe 50 km/s/Mpc. Widzieliśmy niewiele przypad

ków twierdzenia, że H jest mniejsze od 45, a wcale nie było takich ocen w ostat

niej dekadzie. Aby dać Czytelnikowi wyczucie liczb, H = 50 km/s/Mpc przekłada się 

na ok. 5* lO-11 lat"1. Według scenariusza inflacyjnego wiek Wszechświata wynosi 

wtedy t = (2/3) H-1 = 14 miliardów lat.

Dlaczego zrobiliśmy tę dygresję? Z pewnością jest rzeczą rozsądną wierzyć, że 

wiek gwiazd musi być mniejszy niż wiek Wszechświata. Penny i Dickens otrzymali 

ostatnio wiek 14-18 miliardów lat dla gromady kulistej znanej pod nieprzemawiają- 

cą do wyobraźni nazwą NGC 6752 (NGC jest skrótem od New General Catalogue*). Wi

dać, że dolna granica ich pomiaru, 14 miliardów lat, czyni wiek tej gromady dokła

dnie równym wiekowi Wszechświata! To jest w najlepszym wypadku niewiarygodne, po

nieważ utworzenie gwiazd musi trwać pewien czas po Wielkim Wybuchu. Allan Sandagt 

sugeruje, że potrzebny jest czas ok. 1/5 H- .̂ Aby objąć gromadę kulistą NGC 6752, 

która ma przynajmniej 14 miliardów lat, wiek Wszechświata musi wynosić przynaj

mniej t = 14 + (1/5)H_1 lat. Używając wzoru inflacyjnego dla t otrzymujemy

*Nowy Katalog Generalny (przyp. tłum.).
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(a)

odległość

Rys. 4. Prawo Hubble’a. Wstawka (a) pokazuje jednowymiarowy jednorodny rozszerza
jący się Wszechświat z równoodległymi galaktykami A, B, C... Załóżmy, że galakty
ka A obserwuje B w odległości d oddalającą się z prędkością v. Z założenia o jed
norodności (wszystkie punkty są równoważne) B będzie widziała galaktykę C oddala
jącą się także z prędkością v. Zatem A widzi, że C, odległa o 2d, oddala się z 
prędkością v+v = 2v. Jakikolwiek rozszerzający się Wszechświat jednorodny powi
nien ujawniać prawo Hubble’a: prędkość oddalania się galaktyki powinna być wprost 
proporcjonalna do jej odległości od obserwatora, v = Hd.

Gdyby rzeczywisty Wszechświat był doskonale jednorodny i gdybyśmy mogli dokła
dnie mierzyć odległości galaktyk, to moglibyśmy narysować v jako funkcję d dla 
wielu galaktyk i otrzymać wykres taki jak (b). Nachylenie wykresu jest równe H,

stałej Hubble’a. Odwrotność stałej Hubble’a, H-'*', ma wymiar odległość/prędkość= 
=czas. Czas ten jest przybliżonym wiekiem Wszechświata.

Rzeczywisty świat nie jest tak prosty. 0 prędkości oddalania się galaktyki 
wniosKujemy z przesunięcia jej widma ku czerwieni, co wydaje się być słusznym za
łożeniem. Odległość galaktyki nie może jednak być bezpośrednio zmierzona. Jednym 
z podejść pośrednich jest pomiar pozornej jasności pewnych gwiazd w galaktyce. 
Jeśli założymy, że znamy prawdziwe jasności tych gwiazd z teorii, albo z pomiarów 
gwiazd sąsiednich, to odległość d może zostać obliczona. Obliczenia takie są obar
czone niepewnościami i typowy wykres v w zależności od d mógłby wyglądać jak (c). 
Jaka linia prosta najlepiej pasuje do danych?

(2/3)H  ̂>  14 + (1/5)H  ̂ lat. Jeśli rozwiążemy to względem H, to odkryjemy, że mo

żemy zmieścić NGC 6752 tylko wtedy, gdy H jest mniejsze niż ok. 33 km/s/Mpc, co 

przeczy wszystkim ostatnim pomiarom.

Przeprowadziliśmy to obliczenie dla Wszechświata, w którym dominuje materia 

barionowa. Teoretycy postulują jednak, że owe oczekujące odkrycia cząstki z teo

rii GUT i SUSy-GUT w rzeczywistości dominują gęstość materii. Te cząstki są rela

tywistyczne, czyli zachowują się jak promieniowanie. Rozszerzanie się Wszechświa

ta odbywa się z większą prędkością pod wpływem cząstek relatywistycznych niż pod
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wpływem barionów i można łatwo pokazać, że inflacyjny Wszechświat „zdominowany 

przez promieniowanie" ma wiek równy tylko t = (1/2)H Jeżeli H = 50 to wynika 

stąd, że wiek Wszechświata wynosi tylko 10 miliardów lat i wspomniana gromada 

utworzyła się przynajmniej 4 miliardy lat przed Wielkim Wybuchem! Aby uwzględnić 

NGC 6752 w taki sposób jak powyżej, musimy obniżyć H do 21 km/s/Mpc, wartości 

gruntownie sprzecznej ze wszystkimi dowodami.

W tym stanie rzeczy jedynym sposobem uratowania inflacji, jeśli nie zamierza

my odrzucić obserwacji astronomii gwiazdowej, jest zmodyfikowanie równań teorii 

względności. Jedną z obecnych sugestii jest wprowadzenie na powrót niesławnej sta

łej kosmologicznej do równań pola (patrz „Ogród"). Stała ta jest dowolną liczbą 

wstawioną do równań, która może zmienić prędkość rozszerzania się i zatem wiek 

Wszechświata. Einstein wprowadził stałą kosmologiczną pierwotnie po to, aby uczy

nić swój model Wszechświata statycznym - co, jak wierzył, było własnością rzeczy

wistego Wszechświata. Pod odkryciu rozszerzania się Wszechświata, odrzucił on tę 

stałą jako „największy błąd" swojego życia. Niemniej jednak, jeśli założymy, że 

stała istnieje i ma małą wartość, jej wpływ na Układ Słoneczny będzie niewykry- 

walny, lecz może ona wydłużyć życie Wszechświata wystarczająco, aby usunąć sprze

czność wieku we Wszechświecie inflacyjnym.

Okazuje się jednak, że stała kosmologiczna jest efektywnie tym samym, co gę

stość energii próżni dyskutowana w paragrafie 3. Założenie, że dzisiejsza wartość 

gęstości energii próżni jest mała lecz niezerowa, stwarza dalsze trudne pytania - 

całkiem niezależnie od faktu, że nie ma na nią żadnych dowodów oprócz potrzeby 

rozwiązania problemu wieku. Konkretnie, z punktu widzenia GUTS, gdy próżnia wyj

dzie ze swojego stanu metastabilnego po inflacji, nie istnieje żaden znany powód, 

dla którego stała kosmologiczna powinna zmaleć dokładnie do zera, do bardzo małej 

wartości niezerowej, albo do bardzo dużej wartości. Jeśli jej wartość jest nieze

rowa, to dlaczego jest obecnie tak mała, że aż niewykrywalna? Proszę zauważyć, że 

jest to nie mniejsza i nie większa zagadka niż problem płaskości, którego rozwią

zania inflacja podjęła się od początku! Jeśli wprowadzimy stałą kosmologiczną dla 

uniknięcia sprzeczności wieku, to po prostu zamieniamy problem płaskości na pro

blem gęstości energii próżni:dlaczego gęstość energii próżni jest tak bliska zera?

Ze stałą kosmologiczną stowarzyszona jest druga trudność: jest to sta

ła. Poprzez równania Einsteina wpływa ona na zachowanie się czasoprzestrzeni 

i każdej cząstki we Wszechświecie; mimo to, ponieważ jest to stała, nic nie ma 

na nią wpływu. Takie zachowanie przeczy podstawowemu pojęciu akcji i reakcji, któ

re jest sercem mechaniki Newtona. Einstein wbudował pojęcie akcji i reakcji do 

teorii względności pokazując, że czasoprzestrzeń nie jest absolutna i niezmienna, 

ale jest kształtowana przez obiekty znajdujące się w niej. Równocześnie kształt



Metaflacja? 187

czasoprzestrzeni określa, jak obiekty poruszają się. Równania Einsteina są rze
czywiście dokładnie tymi równaniami, które pokazują, jak materia wpływa na geome
trię Wszechświata i vice versa. Z tego punktu widzenia, wprowadzenie stałej kosmo
logicznej jest zdecydowanym krokiem wstecz. Akcja i reakcja wydaje się rozsądną 

zasadą, której można wymagać od teorii: dowolny byt, który może wpływać na inny 
byt, powinien sam być pod wpływem tego oddziaływania. Jeśli stała kosmologiczna 
jest naprawdę stała, to zasada akcji i reakcji jest złamana.

Pozostawiamy Czytelnika z następującymi myślami. Osobliwa sytuacja powstała w 
kosmologii. W ciągu ostatnich czterech lat* fizycy pracowali ciężko nad teorią, 
która podjęła się rozwiązania dwu problemów, być może nie istniejących. Teoria ta 
nie ma dowodów, które by ją popierały, a jedyna przepowiednia, jaką robi, wydaje 
się być błędna. W celu pogodzenia obserwacji z tą teorią trzeba wynaleźć nowe czą
stki, których nie zaobserwowano. Założenie, że cząstki te istnieją, doprowadza te
orię do jeszcze poważniejszej sprzeczności z obserwacjami, chyba że wprowadzi się 
następną wielkość, której także nie zaobserwowano. Ta następna wielkość wprowadza 
ze sobą zagadkę równoważną tej, dla rozwiązania której teoria została pierwotnie 
wynaleziona. Mimo to, ponieważ teoria ta jest w pewnym sensie ładna, wielu teore
tyków było gotowych obyć się bez brzytwy Ockhama i zaakceptować dodatkowe zawiło
ści.

1 Jest oczywiście za wcześnie, aby wydać ostateczny wyrok w sprawie inflacji, 
która jest bezsprzecznie przyjemna pod względem estetycznym. Lecz także bezsprze
cznie fizyka zaczęła się zbliżać do granicy, przy której nie jest już oparta na 
dowodach doświadczalnych i nie robi przewidywań możliwych do sprawdzenia. Gdy gra
nica ta zostanie przekroczona, zostawimy poza nami świat fizyki i wkroczymy do 
królestwa metafizyki. Równocześnie jednak uznajemy, że tylko dwudziestowieczni 
uczeni rozpoznają różnicę między tymi dwoma dziedzinami. Newton zgodziłby się mo
że z Karolem Wojtyłą z Rzymu, który, gdy wyjaśniono mu teorię inflacji, zauważył: 
„To dobry pomysł, być może użyjemy go następnym razem".

♦Artykuł został napisany w roku 1985 (przyp. tłum.).
Tłumaczył: A n d r z e j  K r a s i ń s k i  
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika 
Polska Akademia Nauk, Warszawa
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Postępy Astronomii 
Tom XXXV (1987). Zeszyt 3

PRZEMÓWIENIE PREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO

J E R Z E G O  S T O D Ó Ł K I E W I C Z A  
podczas otwarcia XXIII Zjazdu PTA 

Gdańsk, 16 września 19B7 r.

Spotykamy się dziś w sali, w której przed ponad trzystu laty wielki gdański astronom, Jari He
weliusz, obradował wśród starszyzny Gdańska. Mimo swych rozlicznych zadań, wybitnych prac nauko
wych, które rozsławiły Jego imię w świecie, oprócz zajęć zawodowych, znajdował czas i siły, by 
brać aktywny udział w życiu miejskiej społeczności, by swą pracę łączyć z pełnieniem powinności 
obywatelskich.

Podczas dwu pierwszych dni, zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Gdański, 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Sesji Naukowej poświęconej Jano
wi Heweliuszowi w trzechsetną rocznicę śmierci Astronoma historycy mówili wiele o rozmachu Jego 
prac, o ich znaczeniu w nauce, o sumienności, dokładności i poczuciu odpowiedzialności za prowa
dzone przez Niego badania. I chociaż astronomia zmieniła dziś swoje oblicze, choć punkt ciężkoś
ci przeniósł się na inne niż w wieku XVII zagadnienia, ten stosunek badacza do przedmiotu jego 
badań powinien być wzorem w naszych pracach naukowych. Może właśnie dziś jest to bardziej aktual
ne niż dawniej, dziś, kiedy z wycinkowych danych obserwacyjnych próbujemy budować obraz dostępnej 
nam części Wszechświata, wnioskować o zachodzących w nim procesach. Jak we wszystkich naukach 
przyrodniczych i w astronomii nie jesteśmy w stanie nigdy sformułować stwierdzeń ostatecznych i 
niepodważalnych; możemy jedynie zbliżać się do poznania rzeczywistości, do stopniowego eliminowa
nia kolejnych możliwości interpretowania tego, co dostrzegają nasze przyrządy. Powoduje to ko
nieczność szczególnie starannego i uczciwego stosunku do pracy, gdyż prawdopodobieństwo popełnie
nia błędu jest we współczesnej astronomii szczególnie duże, a niedostatecznie zweryfikowane wy
niki prowadzonych przez nas badań, przyjęte w dobrej wierze przez innych, mogą być przyczyną wie
lu zmarnowanych wysiłków. Nakłada to szczególny obowiązek nie tylko na autorów, ale także na re
cenzentów ich prac, którzy na równi z autorami powinni się czuć odpowiedzialni za metodologiczną 
poprawność uzyskiwania prezentowanych w tych pracach rezultatów. Odnosi się to także do rozpraw 
przedstawianych dla uzyskania stopni naukowych. Do nich może w stopniu jeszcze wyższym, gdyż 
świadczyć mają o dojrzałości naukowej autora. Poczucie tego obowiązku rzetelnej pracy musi sta
nowić podstawową zasadę, która powinna cechować postępowanie członków społeczności naukowej, gdyż 
tylko oni mogą jej przestrzeganie zagwarantować.

Bogate było wyposażenie instrumentalne obserwatorium Jana Heweliusza. Bogate i doskonałe. W 
pewnym okresie najdoskonalsze na świecie. Ale bardzo drogie. Wymagało ono subsydiowania Astrono
ma przez monarchów ówczesnej Europy. 0 ileż droższe są przyrządy współczesnej astronomii. Do ich 
konstrukcji i utrzymania wykorzystywane są niejednokrotnie fundusze wielu krajów, a udostępniane 
są one wszystkim naukowcom, zdolnym do przedstawiania własnych wartościowych programów badawczych, 
także naukowcom z krajów, których na budowę, czy zakup tych przyrządów nie stać. Znacznie zróżni-

[189]
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cowała się współczesna aparatura astronomiczna, powstały wyspecjalizowane instrumenty do poszcze
gólnych rodzajów badań, badań obserwacyjnych i badań teoretycznych. Nie byłoby możliwe ani nawet 
celowe odtwarzanie ich we wszystkich krajach, w których astronomia jako dyscyplina naukowa jest 
uprawiana. Astronomia jest jedna, ogólnoświatowa, bo jeden i wspólny wszystkim jest przedmiot ba
dań - Wszechświat. I dlatego liczą się w niej tylko te wyniki, które swą wagą wytrzymują konku
rencję z wynikami uzyskiwanymi w innych krajach.

Zachowało się kilka tysięcy listów Jana Heweliusza do astronomów innych krajów europejskich.
W listach tych donosił o swych odkryciach. Widać stąd, jak ważna i doceniana była już przed trzy
stu laty wymiana myśli naukowej. Dziś jednak ta forma wymiany informacji już nie wystarcza. W do
bie niezwykle szybkiego rozwoju nauki nawet śledzenie bieżących periodyków naukowych (których 
brak w naszych bibliotekach tak dotkliwie odczuwamy) nie zapewnia nadążania krajami bogatszy
mi od nas. Powszechnie stosowaną formą wymiany informacji jest przesyłanie preprintów, jeszcze 
przed opublikowaniem prac. Ale nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów osobistych 
między naukowcami, współuczestniczenia w pracach międzynarodowych zespołów badawczych złożonych 
z najlepszych specjalistów, dostępu do dobrych przyrządów. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do 
wyjazdów naszych naukowców do zagranicznych instytutów astronomicznych, do ich udziału w konfe
rencjach międzynarodowych, do zapraszania do nas naukowców z innych krajów. Współpraca międzyna
rodowa musi być doceniana przez czynniki decydujące o rozwoju nauki w naszym kraju, jeśli nie 
chcemy, by wysiłki naszych naukowców, a także nakłady na naukę poszły na marne. Mamy wielu nau
kowców z dobrze opanowanym warsztatem badawczym, zdolnych intelektualnie dotrzymać kroku specjali
stom zagranicznym. Jesteśmy w stanie uczestniczyć w rozwoju badań astronomicznych na świecie. Po
trzebne jest zrozumienie naszych potrzeb. W tym kontekście szkodliwa była blokada wyjazdów zagra
nicznych, jaka dotknęła znaczącą część naszej społeczności astronomicznej w latach 1985 i 1906. 
Przyniosła ona szkody ludziom, którzy uczciwie i wydajnie pracowali, przyniosła szkody nauce.

Naukowa współpraca międzynarodowa, międzynarodowa wymiana naukowców, nie są oczywiście celami 
samymi w sobie. Są one jedynie środkiem niezbędnym do uprawiania nauki. Są one niezbędne także, 
by nauka w naszym kraju spełniała oczekiwania społeczne w dziedzinie oświaty, nauczania na wszy
stkich szczeblach, upowszechniania. Jest to ważna powinność naszej społeczności astronomicznej. 
Istnieje w naszym kraju duże zapotrzebowanie na wiedzę o Wszechświecie. I należy tu wyraźnie po
wiedzieć, że zapotrzebowanie to nie w pełni zaspokajamy. Brakuje nowoczesnych polskich podręczni
ków astronomicznych, monografii, poradników dla nauczycieli, książek popularnonaukowych. Redakcje 
czasopism upowszechniających astronomię stale skarżą się na brak materiałów. Polskie środowisko 
astronomiczne jest dostatecznie silne i intelektualnie i liczebnie, by zadaniu temu podołać. Mu
simy jednak wzbudzić w sobie słuszne przeświadczenie, że naszym obywatelskim obowiązkiem, naszą 
powinnością wobec społeczeństwa są w równej mierze wydajna i rzetelna praca naukowa, jak i naucza
nie i upowszechnianie wiedzy. I także to, że dopiero spełnienie przez środowisko astronomiczne 
tych wszystkich zadań uzasadnia istnienie nas w społeczeństwie jako grupy zawodowej.

Naturalnym prawem i potrzebą każdego obywatela jest uczestniczenie w życiu społecznym i poli
tycznym kraju, jest wyrażanie swych poglądów (jeśli nie są zbrodnicze) i dążenie do ich urzeczy
wistnienia. I realizacja tego prawa nie może mieć wpływu na ocenę jego pracy zawodowej. Najwięk
szym dobrem, które naukowiec może dać krajowi są owoce jego pracy. I dlatego właśnie one powinny 
być jedyną miarą jego wartości, jego przydatności zawodowej, jedyną rekomendacją do pełnego ucze
stnictwa we wszystkich formach życia naukowego. Rekomendacją jedyną - wystawianą mu przez ludzi 
przygotowanych do merytorycznej oceny jego pracy. Odstąpienie od tej zasady nie tylko może odwró
cić hierarchię wartości obywatelskich, ale także będzie nas dzielić.

Przed czterema laty Zjazd nasz obradował w pobliskim Fromborku - miejscu, gdzie pracował naj
większy z astronomów, Mikołaj Kopernik. Dziś spotykamy się w Gdańsku, w którym tworzył Jan Hewe-
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liusz. Ziemia, na której działali, od tysiąclecia związana była z historią Polski i jej kultury. 
Obaj oni dali nam wzór jak połączyć naukową pasję z poczuciem obywatela swej ziemi. Dziś to po
czucie, że jesteśmy obywatelami ziemi, na której żyjemy, że jesteśmy jej gospodarzami, jest nam 

potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.
Uważam, że XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego rozpoczął obrady.



---------
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO 

ZA OKRES OD 19 WRZEŚNIA 1985 DO 18 WRZEŚNIA 19B7

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego został wybrany na Walnym Zebraniu w sali 
im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu w dniu 19 
września 1985 r. Prezesem został Jerzy Stodółkiewicz, a wiceprezesem Antoni Stawikowski.

Zarząd Główny na swym pierwszym zebraniu ukonstytuował się następująco: 
sekretarz - Marek Sarna,
skarbnik - Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska, 
czł. Zarz. - Robert Głębocki, 
zast. czł. Zarz. - Adam Michalec, Zygmunt Turło 

i w niezmienionym składzie pełnił funkcję do końca kadencji odbywając ogółem 10 posiedzeń.
W dniu 19 września 1985 r. PTA liczyło 253 członków. W okresie między zjazdami zmarł Andrzej 

Zięba. Z powodu nieopłacenia składek przez dwa lata, decyzją ZG PTA na podstawie §18 Statutu To
warzystwa skreślono 10 osób. W okresie sprawozdawczym Zarząd przyjął w poczet swych członków 10 
osób, są to: Mirosław Banaczkowski, Waldemar Cichosz, Adam Dobrzycki, Agnieszka Gicger, Marek Jar 
czyński, Maria Łapucha, Zbigniew Pastuszka, Aneta Siemiginowska, Wacław Waniak, Bogdan Wszołek 
Obecnie Towarzystwo liczy więc 252 członków zwyczajnych. Oprócz tego mamy trzech członków honoro
wych, wybranych w dniu 26 września 1979 r. na Walnym Zebraniu w Warszawie: prof. Jana Mergentale- 
ra, Charlesa 0’Della, Eugeniusza Rybkę.

A. Nagroda im. Włodzimierza Zonna - za popularyzację wiedzy o Wszechświecie

ZG PTA, działając zgodnie z regulaminem Nagrody im. W. Zonna, powołał Komisję w następującym 
składzie: Antoni Stawikowski - przewodniczący;Henryk Chrupała, Grzegorz Sitarski, Józef Smak, 
Krzysztof Ziołkowski. Decyzją Jury Nagrody, zatwierdzoną przez Zarząd Główny PTA na posiedzeniu 
w dniu 25 czerwca 1987 r. w Warszawie, Medal nr 3 za popularyzację wiedzy o Wszechświecie został 
przyznany prof. Michałowi Hellerowi. W związku z nieobecnością prof. M. Hellera na naszym Zjeź- 
dzie, Prezes PTA odczytał list do laureata. Medal zostanie wręczony przez Prezesa w terminie póź
niejszym.

Dla ułatwienia kontaktów między astronomami polskimi w różnych ośrodkach, Towarzystwo pokry
ło koszty 111 przejazdów na seminaria do innych ośrodków naukowych w kraju oraz opłaciło honora
ria dla 40 referantów wykładających poza macierzystym ośrodkiem, w tym 10 astronomów zagranicz
nych. Analogicznie jak w latach ubiegłych, Towarzystwo zachęcało ośrodki astronomiczne do wymiany 
informacji o terminach i tematach referatów wygłaszanych na seminariach i zebraniach naukowych. 
Kontynuowano prowadzenie wykładów PTA w gmachu CAMK PAN w Warszawie. W trzech trzydniowych spotka
niach wygłoszono następujące cykle wykładów w poszczególnych latach akademickich:

[193]



194 Kronika

1985/1586 - 0. Jakimiec „Aktywność magnetyczna Słońca i gwiazd",
M. Różyczka „Procesy gwiazdotwórcze",
M. Urbanik „Aktywność galaktyk".

1986/1987 - 0. Hanasz, R. Schreiber „Fale w plazmie",
K. Rudnicki „Pyłowa materia międzygalaktyczna",
J. Sikorski „Wiatry gwiazdowe".

1987/1988 planuje się następujące cykle:
S. Grzędzielski „Magnetosfery planet",
Z. Turło „Detektory elektroniczne",
R. Tylenda „Procesy w materii jonizowanej przez promieniowanie".

Z tej formy podnoszenia swej wiedzy korzystało ok. 30 osób w każdym cyklu.
W okresie sprawozdawczym odbyła się X Kosmologiczna Szkoła Letnia w Krakowie w dniach 

26 sierpnia do 4 września 1986 r. W Szkole wzięło udział ok. 20 uczestników krajowych i zagrani
cznych. Tematem jej były zagadnienia obserwacyjnych aspektów astronomii pozagalaktycznej. Szkoły 
Kosmologiczne organizowane są co dwa lata wspólnie przez Obserwatorium Astronomiczne UJ i PTA.

C. Konkursy

Tradycyjnie, jak co roku, rozpisano Konkurs o Nagrodę Młodych PTA. W roku 1985 nagrodę I sto
pnia otrzymał Mirosław Giersz za pracę pt. "Two-Body Capture in Large N-Body Systems", a nagrodę 
II stopnia - Janusz Kałużny i Grzegorz Pojmański za pracę "Photometric Observations of W UMa-type 
System SS Ari".

W roku 1986 przyznano dwie równorzędne nagrody I stopnia:
Mirosławowi Gierszowi za pracę "Two-body Tidal Capture of Main Sequence Stars and White Dwarfs" 
oraz Januszowi Kałużnemu za cykl prac poświęconych gwiazdom W UMa, oraz nagrodę II stopnia Pawło
wi Moskalikowi za pracę pt. "Modulation of Amplitudes in Oscillating Stars due to Resonant Mode 
Coupling".

D. Wydawnictwa

Działalność wydawnicza PTA obejmuje trzy tytuły:
- „Postępy Astronomii" - kwartalnik,
- „Delta" - miesięcznik,
- „Szkiełko i Oko" - miesięcznik, wydawany przy poparciu PTA, PTF, PTM. Redaktorem Naczelnym 

„Postępów Astronomii" jest Jerzy Stodółkiewicz, Sekretarzem - Tomasz Kwast, a w skład Komitetu Re
dakcyjnego wchodzą: Stanisław Grzędzielski i Andrzej Woszczyk.

W okresie sprawozdawczym wydano 7 numerów PA o łącznej objętości 31,25 ark. wyd. i średnim na
kładzie 000 egz. (Ukazały się: nr 3/4 1984, 1/2 1985, 3/4 1985, 1/2 1986, 3 1986). W roku 1986 PWN 
poinformowało Red. Nacz. PA o chęci przekwalifikowania naszego kwartalnika na wydawnictwo niepe
riodyczne. Przyczyną tego był brak artykułów i wynikające stąd opóźnienia w dostarczaniu ko
lejnych numerów do wydawnictwa. Dzięki interwencji PTA w PWN zachowano dotychczasową formę PA.

Przedstawicielami PTA w Kolegium Redakcyjnym „Delty" są: Tomasz Kwast - zast. Red. Nacz. oraz Jan 
Zalewski - red. działu astronomicznego. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzi siedmiu astronomów: 
Tadeusz Jarzębowski, Marcin Kubiak, Konrad Rudnicki, Grzegorz Sitarski, Józef I. Smak, Kazimierz 
Stępień, Andrzej Woszczyk.
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L. Popularyzacja

Delegowani przez Zarząd Główny PTA przedstawiciele naszego Towarzystwa wchodzili w skład Ko
mitetu Organizacyjnego Olimpiad Astronomicznych w Chorzowie (E. Rybka, T. Jarzębowski, J. Kreiner), 
a w skład Jury Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego w Grudzią
dzu: R. Głębocki, J. Hanasz, M. Sroczyńska-Kożuchowska i A. Stawikowski. Towarzystwo bierze 
udział w pracach Federacji Miast Kopernikowskich, sprawując tam pieczę nad naukową stroną działal
ności Federacji. Po rezygnacji Z. Gałęckiego, przedstawicielem PTA przy Federacji został A. Kus. 
Przedstawiciel PTA J. Hanasz wziął udział w III Sejmiku Miłośników Astronomii we Fromborku. PTA 
ma również swego przedstawiciela w Społecznym Komitecie Budowy Ludowego Obserwatorium Astronomicz
nego im. W. Zonna we Fromborku. Jest nim M. Muciek.

Członkowie PTA wygłaszali odzyty popularnonaukowe z zakresu astronomii organizowane w kilku 
miastach w Polsce. PTA gorąco zachęca do udziału w tej akcji.

F. Sprawa czasopism i sprzętu komputerowego

W związku z krytyczną sytuacją w zaopatrzeniu w czasopisma naukowe zachodnie, PTA przeprowa
dziło akcję informacyjną o stanie posiadanych czasopism przez Instytuty Astronomiczne. Akcja ta 
będzie kontynuowana. Dzięki aktywności T. Chlebowskiego (przebywającego w USA) otwiera się możli
wość zaopatrywania bibliotek astronomicznych w publikacje i książki wydawane w Stanach Zjednoczo
nych. Organizacją, która finansowałaby tę akcję jest Friends of Poland oraz liczni ofiarodawcy 
prywatni. Przyszłemu Zarządowi pozostawiamy kontynuację tej akcji.

Kontynuując kilkuletnią tradycję usankcjonowaną uchwałą Walnego Zebrania z 1983 r., spośród 
członków przebywających za granicą na stałe, pięciu zaprenumerowało "Sky and Telescope" dla nas
tępujących ośrodków astronomicznych w kraju: E. Basińska dla Fromborka, 3. P. Lasota dla Olszty
na, Z. Musielak dla Grudziądza, S. M. Ruciński dla Gdańska, W. Wiśniewski dla Chorzowa. Osoby te 
zostały zwolnione z płacenia składek członkowskich.

W związku z napływającymi do Polski komputerami dla polskich astronomów, załatwionymi przez 
B. Paczyńskiego, PTA jako reprezentant całego środowiska astronomicznego podjęło się roli infor
macyjnej i koordynującej w celu prawidłowego rozmieszczenia tego sprzętu. Prezes PTA informuje 
B. Paczyńskiego o potrzebach poszczególnych ośrodków.

G. Heweliusz. Trzechsetna rocznica śmierci

W bieżącym roku przypada trzechsetna rocznica śmierci Gdańskiego Astronoma - Jana Heweliusza. 
PTA włączyło się aktywnie w obchody tej uroczystości. Pierwszy dzień naszego Zjazdu, którego te
mat stanowiły najnowsze osiągnięcia astronomii w dziedzinach uprawianych przez Jana Heweliusza, 
był jednocześnie trzecim dniem Sesji Heweliuszowskiej. W prace związane z organizacją tych obcho
dów czynnie włączyli się członkowie naszego Towarzystwa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 
Sesji Naukowej był R. Głębocki reprezentując jednocześnie PTA. Zarząd Główny PTA wydelegował rów
nież J. Dobrzyckiego i K. Ziółkowskiego jako swoich przedstawicieli.

Szereg inicjatyw przedsięwziętych przez ZG PTA, służących zarówno popularyzacji rocznicy jak 
i wiedzy astronomicznej, zakończyło się powodzeniem. I tak:
- Federacja Miast Kopernikowskich, przy merytorycznym udziale PTA, zorganizowała i sfinansowała 
objazdową wystawę o Heweliuszu,

- Ministerstwo Łączności wydało znaczek pocztowy związany tematycznie z tą rocznicą,
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- Szerokie poparcie Towarzystwa doprowadziło do wydania książek, kalendarza i zrealizowania filmu 

związanych z J. Heweliuszem. Jak zapewne większość z nas pamięta, próby PTA aby W.A.F. wydały 

reprint „Atlasu Nieba" J. Heweliusza zakończyły się niepowodzeniem. Z tym większą radością do

wiedzieliśmy się, że dzięki staraniom Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, atlas ten ukazał się 

jednak w ZN im. Ossolińskich w Gdańsku. Jak zapewne wszyscy zauważyli, obchodom tej rocznicy 

(sesje, w których uczestniczymy) nadano dość dużą rangę. PTA ze swej strony jasno sprecyzowało 

jak widzi swoją rolę i miejsce, podejmując na posiedzeniu ZG następującą uchwałę: „Sesja Hewe- 

liuszowska powinna mieć jedynie charakter naukowy". Sądzimy, że oceny uczestników są zgodne z 

zamierzeniami PTA jako współorganizatora Sesji.

H. Sprawy inne

Zarząd Główny PTA na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 1986 r. podjął jednomyślnie uchwałę o po

ręczeniu za członków naszego Towarzystwa, szykanowanych za swe przekonania i działalność.

W sprawie powołania Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego, o której informował Prezes PTA 

J. Stodółkiewicz na poprzednim Walnym Zebraniu, nie nastąpił znaczący postęp. Odbyły się dwa in

formacyjne spotkania wszystkich zainteresowanych. W listopadzie 1985 r. w New Delhi, gdzie Towa

rzystwo reprezentowała W. Iwanowska oraz w sierpniu 1987 r. w Pradze, gdzie nasze stanowisko 

przedstawił R. Tylenda. Problemem najbardziej kontrowersyjnym była kwestia składek. Propozycja 

PTA sprowadza się do tego, aby Towarzystwa członkowskie opłacały składki w walutach swoich kra

jów, gdzie fundusze te byłyby przechowywane i wykorzystywane w miarę potrzeb na organizację zja

zdów, kolokwiów itp.

Korzystając z zaproszenia Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskie

go, Zarząd Główny PTA zwołał XXIII Zjazd PTA do Gdańska w dniach 16-19 września 1987 r. W Zje- 

ździe uczestniczyło ok. 100 osób. Pragniemy w tym miejscu podziękować Kolegom z Instytutu Fizyki 

Teoretycznej i Astrofizyki w Gdańsku za organizację Zjazdu oraz Wydziałowi Biologii, Geografii i 

Oceanologii za udostępnienie sal na obrady.

Sekretarz PTA 

M a r e k  S a r n a



Postępy Astronomii
Tom XXXV (1987). Zeszyt 3

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA 
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO

Gdańsk, 18 września 1987 r.

Walne Zebranie członków PTA odbyło się w auli Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uni
wersytetu Gdańskiego w dniu 18 września 1987 r. Wzięło w nim udział 69 członków PTA i 3 gości.

Zebranie otworzył w drugim terminie, o godz. 9.15, Prezes ustępującego Zarządu kol. J. Sto- 
dółkiewicz i zaproponował kandydaturę kol. M. Kubiaka na przewodniczącego Zebrania. Wyboru doko
nano przez aklamację i dodatkowo, zgodnie z propozycją Prezesa, w jawnym głosowaniu (optyczną wię

kszością głosów).
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
2. Sprawozdanie ZG PTA z działalności w latach 1985-1987
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTA za lata 1985-1987
4. Dyskusja nad sprawozdaniami
5. Wybory nowych władz PTA na lata 1907-1989
6. Sprawa podniesienia składek członkowskich
7. Wolne wnioski.
Przewodniczący Zebrania, kol. M. Kubiak, zaproponował kol. J. Jaskólską i kol. Z. Pastuszkę 

na protokolantów.
W pierwszym punkcie porządku obrad kol. M. Królikowska odczytała protokół z poprzedniego Wal

nego Zebrania PTA, które odbyło się we Wrocławiu w 1985 r. Protokół przyjęto bez uwag.
Następnie Sekretarz ustępującego Zarządu, kol. M. Sarna, odczytał sprawozdanie z działalności 

ZG PTA w latach 1985-1987 oraz przedstawił listę nowo przyjętych członków PTA. Na wniosek kol. 
M. Kubiaka, zgodnie z propozycją z poprzedniego Zebrania, powrócono do zwyczaju prof. W. Zonna 
uroczystego witania nowych członków PTA na Walnym Zebraniu (uścisk dłoni Prezesa).

W kolejnym punkcie obrad kol. K. Ziołkowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTA 
za lata 1985-1987 i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na wnio
sek kol. J. Smaka, Skarbnik ustępującego Zarządu, kol. M. Sroczyńska-Kożuchowska, przedstawiła 
sprawozdanie finansowe. Dyskusję nad proponowaną podwyiką składek członkowskich odłożono do dal
szej części Zebrania.

Wobec braku uwag do sprawozdań przystąpiono do jawnego głosowania za udzieleniem absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. Walne Zebranie udzieliło absolutorium jednomyślnie (przy 5 wstrzymujących 

się głosach członków ustępującego Zarządu).
Następnie rozpoczęły się wybory nowych władz Towarzystwa na lata 1987-1989. Przyjęto przez 

aklamację zaproponowany przez Przewodniczącego Zebrania skład Komisji Skrutacyjnej (kol. kol. 
M. Królikowska, T. Kwast, P. Moskalik).
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Przewodniczący Zebrania otworzył listę kandydatur na Prezesa Towarzystwa na lata 1987-1989:
kol. K. Rudnicki zgłosił kandydaturę kol. A. Stawikowskiego,

kol. J. Hanasz - kol. J. Stodółkiewicza,

kol. Z. Turło - kol. R. Głębockiego,

kol. S. Zięba - kol. J. Hanasza.

Kol. kol. A. Stawikowski i J. Hanasz odmówili kandydowania. Wobec braku innych kandydatur li

stę zamknięto i przystąpiono do głosowania. Oddano 68 głosów, w tym 53 głosy na kol. 3. Stodół- 

kiewicza, 13 głosów na kol. R. Głębockiego, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos nieważny. W wyniku 

tajnych wyborów Prezesem PTA na następną kadencję został kol. J. Stodółkiewicz.

Na stanowisko wiceprezesa zaproponowano: 

kol. K. Ziołkowski - kol. A. Stawikowskiego 

kol. K. Rudnicki - kol. A. Michalca 

kol. A. Stawikowski - kol. R. Głębockiego 

kol. S. Zięba - kol. J. Hanasza.

kol. A. Stawikowski nie zgodził się kandydować. Oddano 68 głosów ważnych. Wyniki głosowania: 

kol. A. Michalec - 6 głosów, kol. R. Głębocki - 40, kol. J. Hanasz - 22. Wiceprezesem PTA na lata 

1987-1989 został kol. R. Głębocki.

Następnie przystąpiono do wyborów 3 członków i 2 zastępców członków Zarządu PTA. Kandydowali: 

kol. kol. Z. Turło, J. Hanasz, J. Zalewski, K. Ziołkowski, A. Michalec, M. Urbanik. M. Mikołajew

ski, J. Biała, M. Śróbka-Kubiak; nie zgodzili się kandydować: kol. kol. P. Flin, G. Sitarski, 

M. Ostrowski, H. Brancewicz, M. Sroczyńska-Kożuchowska. Oddano 66 głosów, w tym 1 nieważny. Wyni

ki: kol. Z. Turło - 41, kol. 0. Hanasz - 52, kol. J. Zalewski - 31, kol. K. Ziołkowski - 34. kol. 

A. Michalec - 32, kol. M. Urbanik - 38, kol. M. Mikołajewski - 9. kol. a. Biała - 32 

kol. M. Śróbka-Kubiak - 24. W wyniku wyborów kol. kol. Hanasz, Z. Turło. M. Urbanik 

zostali członkami Zarządu, a kol. K. Ziołkowski zastępcą członka Zarządu. By uzupełnić ten skład 

o jedną osobę zarządzono drugą turę wyborów, zgodnie ze statutem skreślając z listy kandydata, 

który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. Oddano 66 głosów ważnych, w tym 1 wstrzymujący się. Kol. 

0. Zalewski uzyskał 17 głosów, kol. A. Michalec - 21, kol. 0. Biała - 14, kol. M. śrńbka-Kubiak - 

13. Wobec braku rozstrzygnięcia przystąpiono do trzeciej tury wyborów. Wyniki: oddano 69 głosów, 

w tym 1 nieważny, 2 wstrzymujące się. Kol. J. Zalewski otrzymał 20 głosów, kol. A. Michalec - 32. 

kol. J. Biała - 14. Rozstrzygnięcie dała dopiero czwarta tura wyborów. Oddano 69 głosów, w tym 1 

nieważny, 4 wstrzymujące się. Kol. J. Zalewski uzyskał 24 głosy, kol. A. Michalec - 40. wchodząc 

tym samym w skład Zarządu PTA jako zastępca członka Zarządu.

Kolejnym punktem Zebrania był wybór składu Komisji Rewizyjnej. Kandydowali: kol. kol. S. Gru

dzińska, K. Rudnicki, H. Brancewicz, L. Zaleski, A. Stawikowski; odmówił kandydowania kol. G. Si

tarski. Wyniki: oddano 69 głosów, w tym 1 wstrzymujący się; kol. S. Grudzińska otrzymała 17 gło

sów, kol. K. Rudnicki - 32, kol. H. Brancewicz - 49, kol. L. Zaleski - 41, Kol. A. Stawikowski - 61.

W wyniku wyborów w skład Komisji Rewizyjnej weszli: kol. kol. A. Stawikowski, H. Brancewicz. 

L. Zaleski.

Następnie wybrano skład Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono następujące kandydatury: kol. kol. 

J. Mietelskiego, J. Smaka, G. Sitarskiego, W. Barana, A. Woszczyka, S. Grudzińskiej. K. Stępnia; 

kol. K. Stępień nie zgodził się kandydować. Oddano 69 głosów, w tym 1 nieważny, 1 wstrzymujący 

się. Wyniki: kol. 3. Mietelski - 57 głosów, kol. J. Smak - 64, kol. G. Sitarski - 57. kol. W. Ba

ran - 44, kol. A. Woszczyk - 35, kol. S. Grudzińska - 25. W wyniku wyborów w skład Sądu Koleżeń

skiego weszli kol. kol.: J. Smak, J. Mietelski, G. Sitarski, W. Baran, A. Woszczyk.

Na tym zakończono wybory do nowych władz PTA.
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W czasie obliczania głosów wyborczych dyskutowano sprawę podwyższenia składek członkowskich. 
Kol. K. Rudnicki zaproponował, by upoważnić Zarząd do podwyższania składek w razie potrzeby. Pre
zes, kol. J. Stodółkiewicz, stwierdził, że według statutu PTA (§25) ustalanie wysokości składek 
członkowskich należy do kompetencji Walnego Zebrania, a nie Zarządu. Uznając konieczność podwyż
szenia składek, kolejni dyskutanci skoncentrowali się na problemie wysokości podwyżki (kol. kol. 
J. Kałużny, M. Mikołajewski, Z. Pastuszka, 0. Mietelski, Z. Turło postulowali wyższe składki niż 
proponowane przez Zarząd; kol. kol. M. Sroczyńska-Kożuchowska, M. Kubiak, A. Stawikowski. A. Soł- 
tan, R. Głębocki, K. Rudnicki opowiadali się za propozycją Zarządu). Przewodniczący Zebrania, kol. 
M. Kubiak, zamknął dyskusję zarządzając głosowanie jawne za propozycją poprzedniego Zarządu PTA 
podwyższenia składek członkowskich do 700 zł. Optyczną większością głosów (przy 12 przeciwnych i 
8 wstrzymujących się) zaakceptowano tę propozycję.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu obrad: wolnych wniosków. Kol. K. Stępień zaapelo
wał o staranne przygotowywanie artykułów do druku w "Acta Astronomica", zgodne z uwagami zawarty
mi w instrukcji dla autorów umieszczonej na ostatniej stronie tego pisma, uwzględniające także wy
magania drukarni (nieróżnicowanie czcionki - jeśli wydruk komputerowy, to w standardzie klasycz
nej maszyny do pisania). Zaapelował także do starszych kolegów, aby pomagali młodszym w redagowa
niu artykułów.

Kol. K. Rudnicki zwrócił uwagę na jakość plakietek postulując, by w przyszłości nazwiska ucze
stników były wypisywane nawet odręcznie, ale wyraźnie, tak by było możliwe ich odczytanie z pew
nej odległości.

Kol. M. Sroczyńska-Kożuchowska zaproponowała, aby wysłać emerytowanym kolegom, członkom PTA. 
serdeczne pozdrowienia. Przegłosowano, by zamiast telegramów wysłać listy. Przewodniczący Zebra
nia, kol. M. Kubiak, za zgodą Prezesa upoważnił kol. M. Sroczyńską-Kożuchowską i kol. 0. Mietel- 
skiego do zredagowania i wysłania tych listów.

Następnie kol. Z. Turło przedstawił możliwość proponowania astronomicznych programów kompute
rowych dla szkół.

W związku z tym, że astronomii w szkole średniej uczą fizycy, kol. W. Kranas zaapelował, aby 
położyć większy nacisk na .dobre przygotowanie, a także dokształcanie nauczycieli fizyki w zakre
sie astronomii.

Do tego problemu nawiązał kol. R. Głębocki proponując, by zwrócić się do władz uniwersytec
kich, by astrofizyka stała się przedmiotem obowiązkowym dla studentów fizyki (a nie z wyboru, na 
równi z chemią i geofizyką), tak jak to jest już na niektórych uczelniach, m.in. na Uniwersyte
cie Warszawskim i Gdańskim.

Kol. A. Sołtan zaapelował, by PTA wpływało na organizatorów międzynarodowych konferencji 
astronomicznych odbywających się w Polsce, by nie żądali od polskich astronomów wysokich opłat, 
które często uniemożliwiają uczestnictwo w konferencji. Kol. K. Rudnicki poparł ten głos podając 
przykład młodych polskich astronomów, których nie było stać na uczestnictwo w takiej konferencji. 
Przewodniczący Zebrania podsumował te głosy stwierdzając, że Towarzystwo powinno wywierać moral
ną presję na organizatorów takich konferencji i potępiać przypadki pobierania wysokich opłat od 
polskich astronomów.

Kol. J. Mietelski zasygnalizował zbliżanie się 90. rocznicy urodzin prof. E. Rybki. Zaapelo
wał do Zarządu o włączenie się w organizowanie uroczystości z tej okazji, które odbędą się około 
6 maja przyszłego roku we Wrocławiu. Przewiduje się m.in. sesję haukową z udziałem Jubilata, poś
więconą fotometrii gwiazd i historii astronomii. Kol. 3. Mietelski prosił o kierowanie do niego 
wszelkich propozycji dotyczących tej sesji oraz jubileuszu.
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Następnie kol. L. Zaleski podziękował w imieniu obecnych organizatorom Zjazdu za wysiłek i 
trud włożony w jego przygotowanie, a Prezes przedstawił propozycję kol. A. Woszczyka, by następ

ny Zjazd PTA odbył się w Toruniu.
Wobec braku dalszych wniosków, około godziny 12.00 Przewodniczący Zebrania ogłosił zakończe

nie obrad Walnego Zebrania PTA.

Przewodniczący Zebrania 
M a r c i n  K u b i a k

Protokolanci:
O o a n n a  J a s k ó l s k a  
Z b i g n i e w  P a s t u s z k a



Postępy Astronomii 
Tom XXXV (1987). Zeszyt 3

ASTRONOMICZNE OŚRODKI W POLSCE 
WYŻSZA SZKOLĄ PEDAGOGICZNA (INSTYTUT FIZYKI) W OPOLU

B O L E S L A W  G R A B O W S K I

- Placówka: Zakład Astrofizyki, Instytut Fizyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu; ul. Oleska 48, 

45-052 Opole, tel. 358-41 wewn. 234. telex: 0733810 wsp pl.
- Uczelnia została założona w 1950 r. we Wrocławiu, z dwoma początkowo kierunkami studiów, z któ
rych jednym był kierunek ‘fizyka’, z astronomią jako przedmiotem „usługowym". Od 1954 r. WSP 
jest zlokalizowana w Opolu; w 1974 r., powstał Instytut Fizyki, a w nim w 1979 r. powołany zos
tał Zakład Astrofizyki. Obecnie jest to jeden z pięciu Zakładów Instytutu, przy istniejących po
nadto dwóch samodzielnych Pracowniach badawczych.

- Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący badania astronomiczne: dr hab. Bolesław Grabowski 
(astronom), docent, kierownik Zakładu Astrofizyki, dyrektor Instytutu Fizyki; dr Jacek Halenka 
(fizyk), adiunkt; dwóch pracowników inż.-techn. wspomaga badania i dydaktykę w dziedzinie astro
nomii - przy łącznej liczbie 40 nauczycieli akademickich i 30 pracowników inż.-techn. lub war

sztatowych.
- Główne wyposażenie aparaturowe wspomagające badania astronomiczne: mikrokomputer 16-bitowy ty

pu Amstrad PC 1512 w wersji podstawowej.

- Główny kierunek badań astronomicznych: astrofizyka, w ścisłych związkach z fizyką atomową i fi
zyką plazmy. Główne problemy badawcze: I: Ciśnieniowe poszerzenie, przesunięcie i asymetria li
nii widmowych wodoru i implikacje astrofizyczne, głównie dla interpretacji widm białych karłów. 
II: Procesy jonizacyjne i bilans jonizacyjny w plazmie oraz ich implikacje dla atmosfer gwiazdo
wych.

- Główne osiągnięcie naukowe w latach 1980-1987;

W ramach problemu I: W cyklu kilkunastu prac został opracowany teoretyczny model opisujący 
kompleksowe oddziaływanie środowiska plazmy z atomami wodoru, częściowo zweryfikowany eksperymen
talnie i następnie zastosowany do interpretacji przesunięć (redshiftów) obserwowanych w widmach 
białych karłów.

Trzeba zauważyć, że do niedawna pewnikiem teorii profili była zupełnie unikalna własność li
nii widmowych wodoru: symetria i zerowe przesunięcie ciśnieniowe, stąd wyjątkowa przydatność tych 
linii do pomiaru relatywistycznych (grawitacyjnych) redshiftów w białych karłach. Model bierze 
pod uwagę wszystkie znane obecnie efekty, które mogą prowadzić do asymetrii lub przesunięcia li
nii widmowych wodoru formowanych w plazmie. Wynika z niego przesunięcie ciśnieniowe linii wodoru
~  N /T. Alternatywny model opracowany przez Griema (Phys. Rev., 1983) przewiduje zależność

1/3~  Ng/T . Badania eksperymentalne wykonane w tutejszym Instytucie Fizyki, łącznie z (nieliczny
mi jeszcze) dostępnymi pomiarami autorów obcych, w sposób zasadniczy przeczą przewidywaniom mo
delu Griema, natomiast wyraźnie - choć jeszcze nie rozstrzygająco - wspierają tutejszy model teo
retyczny. Główne wyniki zastosowania tego modelu do interpretacji redshiftów linii wodoru w wid
mach białych karłów są opublikowane w Astrophys. J., 313 (1987). W ich świetle redshifty obserwo
wane w liniach wodoru białych karłów mają dwie składowe - relatywistyczną i ciśnieniową, które są 
porównywalne co do skali wielkości, zwłaszcza przy dolnych (dla białych karłów) granicach Tgj i

[201]



202 Kronika

log g. Wyniki te prawdopodobnie całkowicie usuwają istniejącą od lat systematyczną rozbieżność 
(‘astrophysical puzzle’ - Weidemann, 1979) niezależnych wyznaczeń mas: „astrofizycznych" (0.57 Me) 
i „relatywistycznych" (0.74 Ms) dla białych karłów. Przy okazji tłumaczą one i te przypadki, gdzie 
nie ma rozbieżności obu wyznaczeń (40 Eri B i Sirius B). Są to przypadki gwiazd gorących, gdzie 
ciśnieniowy redshift linii H ̂ (głównej linii pomiarowej) jest praktycznie równy zeru.

W ramach problemu II: Opracowany został ogólny schemat obliczania atomowych funkcji podziału 
(/sum stanów’), w którym jako novum uwzględnione są stany autojonizacyjne. W serii prac obliczo
no, i wstępnie zastosowano, wartości numeryczne funkcji podziału dla wybranych'pierwiastków pier
wszej grupy przejściowej (Fe i sąsiedztwo), które są szczególnie ważne dla astrofizyki, a w któ
rych efekty uściśleń należą do największych. W nowym opisie atomy i jony są mniej (w pewnych wa
runkach - znacznie mniej) podatne na jonizację i są większym źródłem nieprzezroczystości (zwła
szcza w UV) w porównaniu z dotychczasowym opisem. Wyniki są użyteczne dla miarodajnego określa
nia udziału frakcji kolejnych jonów w równaniu stanu, a więc i w ustalaniu się równowagi hydrosta
tycznej w atmosferze gwiazdowej. Dla miarodajnej oceny nieprzezroczystości metali w UV konieczne 
są dalsze prace. Gruboskalowych efektów można oczekiwać przy modelowaniu atmosfer gwiazd typu Ap.
- Przewidywane kierunki rozwoju: kontynuacja badań w ramach obu wymienionych problemów badawczych.
- Ośrodki astronomiczne, z którymi prowadzona jest najściślejsza współpraca naukowa: w ramach 
oficjalnych umów - Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie i Obserwatorium Astronomiczne w Belgra
dzie; nieformalnie - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego.



Postępy Astronomii 

Tom XXXV (1987). Zeszyt 3

ASTRONOMICZNE OŚRODKI W POLSCE 

ZAKŁAD ASTROFIZYKI INSTYTUTU FIZYKI TEORETYCZNEJ I ASTROFIZYKI 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

J E R Z Y  S I K O R S K I

Adres: 80-952 Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 57,

tel. 41-52-41 wew. 188, 210 i 243, tlx. 0512706 ifas pl.

Historia Zakładu Astrofizyki związana jest ściśle z historią Uniwersytetu Gdańskiego, który 

rozpoczął działalność w 1970 r. Wówczas to w obrębie Instytutu Fizyki powstała Pracownia Astro

fizyki, która w 1973 r. uzyskała status Zakładu Astrofizyki. Jego kierownikiem został doc. dr 

hab. Robert Głębocki. Od stycznia 1982 r. następuje podział Instytutu Fizyki UG na dwa instytu

ty: Fizyki Doświadczalnej oraz Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. Obydwa instytuty wchodzą w 

skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG.

Ponieważ w Uniwersytecie Gdańskim nie istnieje kierunek studiów - astronomia, więc pracownicy 

Zakładu Astrofizyki oprócz zajęć z astronomii dla fizyków i geografów prowadzą liczne zajęcia dy

daktyczne z fizyki. Natomiast studenci starszych lat fizyki mogą wybierać astrofizykę jako spe

cjalizację przy wykonywaniu pracy magisterskiej. Uczestniczą wówczas w seminariach oraz wykładach 

specjalistycznych z tej dziedziny. W ten sposób w ciągu 15 lat wykonano w Zakładzie Astrofizyki 

ok. 100 prac magisterskich.

Aktualny (1987 r.) stan kadrowy Zakładu przedstawia się następująco:

prof, dr hab. Robert Głębocki - kierownik Zakładu,

doc. dr hab. Jerzy Sikorski - zast. dyrektora Instytutu,

dr Elżbieta Bielicz - adiunkt,

dr Mikołaj Baryłko - adiunkt,

dr Marceli krogulec - adiunkt,

mgr Zbigniew Pastuszka - st. asystent.

Zakład nie zatrudnia własnych pracowników pomocniczych, są oni na etatach Instytutu.

Tematyka naukowa Zakładu Astrofizyki da się ująć w ogólne hasło: „atmosfery gwiazd późnych 

typów widmowych", przy czym badania skoncentrowane są przede wszystkim na zewnętrznych warstwach 

atmosfer gwiazdowych (chromosfery, korony, wiatr gwiazdowy). Od wielu lat prowadzi się prace nad 

aktywnością chromosferyczną gwiazd, której głównymi indykatorami są emicje w liniach rezonanso

wych Ca II H i K oraz Mg II h i k. Wykorzystuje się dane obserwacyjne pochodzące z literatury 

bądź z archiwum satelity IUE. Dopasowując teoretyczne profile H i K lub h i k do danych obserwa

cyjnych można odtwarzać warunki fizyczne w chromosferach gwiazdowych. Prowadzone są też prace nad 

teoretycznymi modelami chromosfer grzanych przez uderzeniowe fale mhd.

Od kilku lat sporo uwagi poświęca się aktywności chromosferycznej w układach podwójnych. W 

tym zakresie istnieje ścisła współpraca z doc. A. Stawikowskim z Pracowni Astrofizyki PAN w Toru

niu. Udało się tu m.in. znaleźć związek pomiędzy okresem obiegu w układach podwójnych, a natężeniem emi

sji będących wskaźnikami aktywności chromosferycznej i także stwierdzić bezpośrednią modulację 

natężenia emisji Mg II h, k przez oddziaływanie pływowe pomiędzy składnikami układu podwójnego. 

Pozwala to przypuszczać, że oddziaływania pływowe są jednym z głównych czynników odpowiedzial-
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nych za wzmożoną aktywność atmosferyczną układów podwójnych. Problem ten będzie z pewnością jed

nym z tematów kontynuowanych w najbliższych latach.

Do ciekawszych osiągnięć Zakładu w ostatnich latach należy zaliczyć wykrycie otoczek około- 

gwiazdowych wokół niektórych układów podwójnych późnych typów widmowych. Pierwsze wyniki otrzyma

ne w oparciu o widma z archiwum satelity IUE były na tyle obiecujące, że stały się podstawą zgło

szenia własnych programów obserwacyjnych na IUE. Temat ten jest prowadzony przy współpracy z Os- 

servatorio Astronomico di Trieste (dr L. Crivellari) oraz z pomocą Observatoire de Paris-Meudon 

(prof. F. Praderie). Jest to drugi problem, którego kontynuacja przewidziana jest przynajmniej do 

roku 1990.

Trzecim zagadnieniem, którym od kilku lat zajmują się pracownicy Zakładu Astrofizyki UG, jest 

wiatr gwiazdowy w olbrzymach i nadolbrzymach późnych typów widmowych. W szczególności rozpracowy

wany jest jeden z mechanizmów, mogących powodować wypływ materii w tych gwiazdach, mianowicie ci

śnienie fal Alfvena. Udało się otrzymać pierwsze teoretyczne modele rozległych chromosfer z wy

pływem masy. Dotychczasowe wyniki i doświadczenia podsuwają kolejne problemy do rozwiązania z tej 

tematyki. Będzie więc ona także nadal kontynuowana.

Głównym narzędziem pracy dla nas jest komputer. W tym zakresie posiadamy dostęp do komputera 

ICL w gdańskim ZIPO poprzez terminal znajdujący się w budynku Instytutu (odpłatnie ok. 7000 zł za 

godzinę), nieodpłatny oostęp do minikomputera SM-4 w Instytucie Matematyki, a także korzystamy z 

ośrodka obliczeniowego w CAMK w Warszawie. Wyposażenie w mikrokomputery jest jeszcze skromno: je

den ZX Spectrum oraz Amstrad CPC 464. W roku 19B7 planowany jest zakup pierwszego mikrokomputera 

IBM PC/XT w pełnej konfiguracji.



Postępy Astronomii 
Tom XXXV (1907). Zeszyt 3

NOWE IDEE W ASTRONOMII 
SYMPOZJUM Z OKAZJI SZEŚĆDZIESIĄTYCH URODZIN HALTONA C. ARPA

Wenecja, 5-7 maja 1987 r.

K O N R A D  R U D N I C K I

W dniach 5, 6 i 7 maja 1987 roku odbyło się w Wenecji w Palazzo Loredan, siedzibie Istituto 
Veneto di Scienze Lettre ed Arti (instytucja mająca znaczenie weneckiej akademii umiejętności) 
sympozjum „Nowe idee w astronomii" poświęcone sześćdziesiątym urodzinom Haltona C. Arpa z Instytu
tu Maksa Plancka w Monachium. Sześć półdniowych sesji poświęcone było kolejno: historii, bioastro- 
nomii i gwiazdom (przewodniczący F. Bertola), Drodze Mlecznej i innym galaktykom (przew. N. Dal- 
laporta), galaktykom i przesunięciom ku czerwieni (przew. J. Wampler), galaktykom, przesunięciom 
ku czerwieni i kosmologii (przew. E. Khachikian), przesunięciom ku czerwieni i kosmologii (przew. 
M. Burbidge) i kosmologii (przew. J. Sulentic). Jak widać przeważała tematyka dotycząca przesu
nięć ku czerwieni, co jest zrozumiałe ze względu na nsobę Arpa. Sprawozdanie z konferencji z peł
nymi tekstami 21 wykładów proszonych i streszczeniami 17 komunikatów zgłoszonych ukaże się w pos
taci książkowej.

Ponieważ rzekome wyznaczenie stosunkowo dużych mas neutrin (porównaj Postępy Astronomii 3Jl- 
157 - 1983) okazało się pomyłką i obecnie wyznaczona górna granica masy jest znacznie mniejsza, 
co, wraz z konsekwencjami kosmologicznymi omówił w obszernym wykładzie D. Sciama, postaje, jak 
to zauważył J.-C. Pecker, na nowo problem niedoboru neutrin słonecznych i związana z tym koniecz
ność zmiany wyobrażeń o wewnętrznej budowie gwiazd. Łączył się z tym referat R. Krafta przedsta
wiający na przykładzie składu chemicznego olbrzymów w gromadach kulistych (innych gwiazd w tych 
gromadach nie potrafimy obserwować) trudności z uzyskaniem jednolitego obrazu ewolucji wewnę
trznej gwiazd i ewolucji chemicznej Wszechświata. Poważne niezgodności obserwacyjne z panującą te
orią wnętrz gwiazd przedstawili również A. Renzini i C. Chiosi.

L. Rosino mówił o potrzebie powrotu do zwickowskiej klasyfikacji supernowych. Między innymi 
SN 1987A nie może się zmieścić w klasyfikacji tych obiektów uznającej tylko dwa typy. M. Roberts 
zakomunikował o odkryciu zimnego i wolno się poruszającego wodorowego obłoku międzygalaktycznego, 
a R. Wolstencroft o podczerwonych obłokach nie będących pozostałościami po supernowych w galakty
kach widzianych z kantu. M. Capaccioli przedstawił problematykę klasyfikacji galaktyk eliptycz
nych, którą utrudnia fakt - łatwy do statystycznego okazania - że 50* galaktyk klasyfikowanych 
jako eliptyczne jest w rzeczywistości typu soczewkowatego.

Rozważania przemawiające w różny sposób za niedoplerowskością lub niekosmologicznością prze
sunięć ku czerwieni, to znaczy za tym, że nie są one wywołane kinematyką lub że nie są monotonicz- 
ną funkcją odległości, przedstawili M. Burbidge, S. Cristiani, T. Jaakkola, J. Narlikar, 
J.-C. Pecker, G. Schnur, S. di Serego-Alighieri, J. Sulentic, A. Treves, J.-P. Vigier i sam 
H. C. Arp. Jednak najciekawsze w tej serii było wystąpienie G. Burbidge’a, który stwierdził, że 
nie tylko tak zwane prędkości nadświetlne (jest ich już około 20 znanych) ale również prędkości 
podświetlne w radiowo obserwowanych wytryskach z jąder galaktyk stanowią poważny argument za nie
kosmologicznością przesunięć ku czerwieni. Mianowicie ścisłe obliczenia dynamiczne wykonane w za-
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łażeniu, że są to obłoki plazmy, przy optymalnych nawet założeniach dodatkowych (struktura plaz

my, wyrzuconej i gęstość ośrodka otaczającego) prowadzą w wyniku do bardzo szybkiego hamowania, 

któremu towarzyszy przemiana ogromnej ilości energii kinetycznej w promieniowanie. Obłok plazmy wy

rzucony z prędkością relatywistyczną w bardzo małej odległości musi już zmniejszyć prędkość do nie

wielu tysięcy km • s 1. Obserwowane ruchy własne w radioźródłach najłatwiej więc wytłumaczyć znacz

nie mniejszymi odległościami tych obiektów niż to wynika z pomierzonych i z. prawa Hubble’a.

J. Wampler pokazał obraz otrzymany technikę CCO najodleglejszych znanych galaktyk. Praktycz

nie cała powierzchnia sfery niebieskiej jest pokryta galaktykami, jak w tezie paradoksu Olbersa 

(znaczy to, że w promieniach widzialnych dalej już Wszechświata zobaczyć nie można!). Analiza ko

relacji rozmiarów kątowych najdalszych obiektów z ich jasnościami może służyć jako wskazówka, że 

widzimy już krzywiznę przestrzeni. Przeszkodą do wyciągania ostatecznych wniosków jest nieznajo

mość ewolucji galaktyk.

0 dawnych zasadach kosmologicznych, możliwości przyjmowania nowych oraz o neoeterze mówili 

0. Galletto, K. Rudnicki i J.-P. Vigier. Podobnym tematycznie był też referat F. Ruffiniego o moż

liwości fraktalnej struktury Wszechświata.

Osobliwe było wystąpienie H. Broberga, który nie tylko wraz z W. Tiftem kwantował przesunię

cia ku czerwieni, ale przedstawił obraz Wszechświata w pełni skwantowanego pod każdym względem.

Nauka zawsze czerpała podnietę z fantazji, jeśli tylko była to fantazja rzetelna i podbudowa

na konkretami. W pogranicze nauki i fantazji wprowadziły uczestników referaty. 0. Heidmanna o po

szukiwaniu cywilizacji pozaziemskich i F. Hoyla o życiu w kosmosie. Ten ostatni oprócz znanych 

faktów takich, jak obecność skomplikowanych związków organicznych w przestrzeni międzygalaktycz- 

nej, zwrócił uwagę, że widmo i polaryzacja pyłu międzygwiazdowego jest identyczne z widmem i po

laryzacją światła rozpraszanego przez pewne typy drobnoustrojów. Jak się ostatnio okazało mikroor

ganizmy potrafią istnieć nawet w rdzeniach reaktorów atomowych (temperatura i napromieniowanie! 

znajdowano je żywe przy wymianie rdzeni), pozostawione na Księżycu i odnalezione po dwu latach ży

ły, a pewne bardzo interesujące badania statystyczne rozchodzenia się epidemii wskazywałyby, że 

przynajmniej pewne choroby przychodzą na Ziemię wprost z kosmosu. W oczach F. Hoyla cały Wszech

świat jest właściwie żywym organizmem.

W czasie urodzinowego bankietu ku czci H. C. Arpa wydanego przez Majora Wenecji w Kasynie na 

Lido (po bankiecie wspaniały pokaz ogni sztucznych!) solenizant wygłosił dłuższy „referat" o przy

godach swego życia. Między innymi wspomniał jak to w Obserwatorium Góry Wilsona Edwin Hubble 

uczył jego i Allana Sandage’a spektroskopii. Najważniejszą dla spektroskopisty czynnością było 

umiejętne cięcie klisz. Hubble sam naciął kliszę diamentem i dał do przełamania Arpowi. Ten nie 

potrafił przełamać. Z kolei nie szło to i Sandage’owi, lecz dopingowany przez Hubble a nacisnął 

mocniej. Klisza pękła nie tam gdzie trzeba, a Sandage miał ciężko skaleczoną rękę. Morał: Nie 

trzymać się sztywno paradygmatów i niczego w nauce nie forsować na siłę. Takie też było ogólne 

nastawienie uczestników. Mówiono wiele o potrzebie znalezienia „nowej fizyki", ale też sprawdza

no możliwości zachowania klasycznych poglądów tam, gdzie może się to odbyć bez naciągania faktów.

I tak na przykład E. Giraud mówił o możliwościach zachowania klasycznego hubble’owskiego obrazu 

Wszechświata. Wymaga to wprawdzie uczynienia wielu założeń ad hoc dla wytłumaczenia „nieprzysta

jących" efektów obserwacyjnych, ale jest możliwe.

Ta konferencja, niezmiernie barwna i rzeczywiście pełna nowości (E. Khachikian powiedział: 

..Na trzy dni przed konferencją Ambarcumian zadecydował, że nie on, lecz ja mam jechać. Zadzwonił 

do Moskwy, dano mi paszport i oto jestem. Czyż to nie coś nowego?") skupiła około 100 uczestni

ków. Że była to impreza nowoczesna może świadczyć i taki drobiazg: M. Burbidge przepraszała, że 

jedno z wyświetlonych przez nią widm zostało otrzymane w staroświecki sposób - fotograficznie.
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FOTOMETRY FOTOELEKTRYCZNE, REJESTRACJA I OPRACOWANIE DANYCH FOTOMETRYCZNYCH 
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM FOTOMETRYCZNE

Kraków. 12-13 maja 1987 r.

B A R T Ł O M I E J  Z A K R Z E W S K I  

Za kład Astronomii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Kraków)

W dniach 12 i 13 maja 1987 r. odbyło się w Krakowie, w ramach Resortowego Programu Badań Roz
wojowych RR I 11 „Osobliwe obiekty astrofizyczne - rozwój metod badawczych i krajowej bazy obser
wacyjnej", ogólnopolskie robocze Seminarium na temat „Fotometry fotoelektryczne, rejestracja i 
opracowanie danych fotometrycznych". Organizatorem i gospodarzem Seminarium był Zakład Astronomii 
Instytutu Fizyki Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Celem, jaki przyświecał organitatorom, było stworzenie okazji do możliwie pełnego przedsta
wienia obecnego stanu fotometrii fotoelektrycznej w Polsce oraz związanych z tym projektów i za
mierzeń. Niemniej ważna była także możliwość wymiany doświadczeń, opinii i uwag.

Seminarium zgromadziło zainteresowanych ze wszystkich krajowych ośrodków astronomicznych, 
związanych bezpośrednio lub pośrednio z obserwacjami fotoelektrycznymi, a także przedstawicieli 
Obserwatorium Astronomicznego Skalnate Pleso Słowackiej Akademii Nauk. Spośród polskich placówek 
reprezentowane były: Centrum Astronomiczne PAN, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszaw
skiego, Instytut Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Astronomii Uniwer
sytetu Wrocławskiego, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Obserwatorium As
tronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Planetarium i Obserwatorium Astronomi
czne w Olsztynie, Planetarium Śląskie w Chorzowie, Zakład Astronomii Uniwersytetu Śląskiego w Ka
towicach oraz Zakład Astronomii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W sumie w spotkaniu wzię
ło udział 33 uczestników. Referatom i dyskusji przysłuchiwała się ponadto liczna grupa studentów 
astronomii i fizyki z UJ i WSP.

Wprowadzeniem do tematyki Seminarium było słowo wstępne prof. Józefa Smaka, w którym nawią
zał do początków fotometrii fotoelektrycznej, wspominając m. in. postacie pionierów fctoelektry- 
cznych metod pomiarowych. Dalsze wystąpienia były prezentacją konkretnych rozwiązań konstrukcyj
nych zarówno samych fotometrów, jak i systemów rejestracji i opracowywania danych obserwacyjnych.

Dr Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił skon
struowany w tym ośrodku, jedyny w Polsce, dwukanałowy fotometr fotoelektryczny. Pracą tego foto
metru steruje, wykonany specjalnie w tym celu, mikrokomputer działający w oparciu o system Euro- 
card.

Duże zainteresowanie wzbudził przedstawiony przez dr. Bogdana Wikierskiego szybki fotometr 
zbudowany w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach k. Torunia. Pracuje on na zasadzie zliczania 
pojedynczych fotonów, a jego duże możliwości są wykorzystywane m. in. do prowadzenia obserwacji 
pulsarów.

Dr Maciej Winiarski z Krakowa zademonstrował system rejestracji danych fotometrycznych w Ob
serwatorium Astronomicznym „Fort Skała" Uniwersytetu Jagiellońskiego. W systemie tym wykorzystu-
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je się krajową stację przetwarzania danych PSPD 90. Dalsze opracowywanie zgromadzonych uprzednio 
wyników możliwe jest także przy pomocy mikrokomputera IBM PC/XT.

Po krótkiej przerwie zabrali głos dr Juraj Zverko i dr Jozef Ziznovsky z Obserwatorium Astro
nomicznego SkalnatS Pleso w Tatrach Słowackich. Zapoznali oni zebranych z pracę tamtejszego foto
metru zainstalowanego przy 60-cm teleskopie Cassegraina i urządzeń towarzyszących. Szczególnie za
interesował zebranych oryginalny pomysł wykorzystania kamery telewizyjnej (produkcji węgierskiej) 
do prowadzenia instrumentu.

Stan obecny oraz projekty dalszego rozwoju obserwacji fotoelektrycznych w Obserwatorium Astro
nomicznym w Białkowie zreferował dr Bernard Musielok z Wrocławia. Fotometr tamtejszy, podobnie 
jak toruński, działa na zasadzie zliczania fotonów.

Zaskoczeniem dla większości zebranych było wystąpienie p. Bogusława Kuleszy z Olsztyna, który 
przedstawił mały fotometr fotoelektryczny tamtejszego Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
go. Fotometr ten został przekazany przez toruński Instytut Astronomii i jest wykorzystywany w pro
wadzeniu obserwacji jasnych obiektów. Podkreślono duże znaczenie tego typu systematycznych obser
wacji w badaniu zjawisk zachodzących w długich przedziałach czasu.

Jako ostatni w tej części Seminarium głos zabrali doc. Jerzy M. Kreiner i dr Maciej Winiarski, 
prezentując projekt (już częściowo zrealizowany) fotometru fotoelektrycznego dla Obserwatorium 
Astronomicznego WSP w Krakowie powstającego na szczycie Suhora (100 rn n.p.m.) w Gorcach. Będzie 
to fotometr jednokanałowy z filtrami systemu UBV i fotopowielaczem 9865 B. W okresie wstępnym 
przewiduje się rejestrację danych przy pomocy rejestratorów K200, ale równocześnie znacznie za
awansowana jest budowa urządzeń pozwalających na zliczanie fotonów.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga część Seminarium - dyskusja „okrągłego stołu" na 
temat rozwoju obserwacji fotoelektrycznych i współpracy ośrodków astronomicznych w tej dziedzinie. 
Na wstępie pracownicy Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
przekazali informację o podjęciu działań zmierzających do utworzenia własnej bazy niezbędnej do 
prowadzenia obserwacji fotoelektrycznych."Główny nurt ożywionej i wielowątkowej dyskusji skupił 
się wflkół dwu zagadnień. Pierwsze z nich to unifikacja formy zapisu końcowego wyników obserwacji, 
drugie - podejmowanie wspólnych tematów obserwacyjnych jednocześnie przez kilka ośrodków. Szcze
gólnie pierwszy temat, jak się wydaje, pozwolił na wstępne sformułowanie wspólnych ustaleń. Jak 
wyniknęło z wystąpień przedpołudniowych, gromadzenie i opracowywanie danych obserwacyjnych w wię
kszości ośrodków odbywa się, lub jest przewidywane, w standardzie IBM PC. Postulatem zaakceptowa
nym przez uczestników Seminarium jest doprowadzenie do takiego stanu, aby nośniki informacji (dys
kietki) z zapisanymi wynikami obserwacji były w pełni wymienne i np. mogły być opracowywane w do
wolnym ośrodku w kraju, niezależnie od miejsca prowadzenia obserwacji. Co do drugiego z dyskuto
wanych zagadnień, tj. podejmowania wspólnych tematów obserwacyjnych, to trudno w tej chwili o ja
kieś daleko idące wnioski, ale i tu padło kilka ciekawych pomysłów i uwag. Interesująco zabrzmia
ła np. propozycja, przedstawiona przez ośrodek poznański, wspólnego prowadzenia fotometrycznych 
obserwacji zakryć gwiazd przez planetoidy. Resztę czasu wypełniły rozmowy i wyjaśnienia, dotyczą
ce konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zastosowanych w różnych ośrodkach.

Nazajutrz, w dniu 13 maja, część uczestników Seminarium miała okazję zapoznać się z będącą na 
ukończeniu budową Obserwatorium Astronomicznego WSP na Suhorze. Zarówno pomysł utworzenia placów
ki, jak i szybka realizacja inwestycji spotkały się z dużym uznaniem. Wkrótce Obserwatorium to bę
dzie jeszcze jednym ośrodkiem astronomicznym w Polsce, nastawionym głównie na obserwacje w zakre
sie fotometrii fotoelektrycznej gwiazd zmiennych.



KOMUNIKAT

Jury Konkursu „Nagroda Młodych" Polskiego Towarzystwa Astronomicznego rozpatrzyło prace speł
niające warunki regulaminu i podjęło decyzję o przyznaniu nagród za rok 1987.

Nagrodę pierwszego stopnia przyznano:
Pawłowi M o s k a l i k o w i  za pracę pt. "Amplitude Modulation due to Internal Resonances as 
a Possible Explanation of the Blazhko Effect in RR Lyrae Stars”.

Decyzja Jury została zatwierdzona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Przewodniczący Jury 
T a d e u s z  J a r z ę b o w s k i

Warszawa, 23 stycznia 1908 r.
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WARUNKI PRENUM ERATY KWARTALNIKA 
„POSTĘPY A STRO NO M II”

Prenumeratę na kraj przyjmują i informacji o cenach udzielają urzędy pocztowe i doręczyciele na wsi 
oraz Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch” w miastach.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Centrala 
K olportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto N BP XV Oddział w 
Warszawie N r 1153-201045-139-11. Wysyłka za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty 
krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów 
pracy.

Terminy przyjmowania prenumerat na kraj i za granicę:

— do  dnia 10 listopada na I półrocze roku następnego i na cały rok następny,
— do  dnia 1 czerwca na II półrocze roku bieżącego.
Bieżące i archiwalne numery można nabyć lub zamówić we Wzorcowni O środka Rozpowszechniania 
Wydawnictw Naukowych PAN, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa.
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distributors or directly through the Foreign Trade Entreprise ARS PO LO NIA  00-068 Warszawa, 
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