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PO STĘPY  ASTRO NO M II

są, kwartalnikiem poświąconym po
pularyzacji astronomii. Pismo jest 
oficjalnym organem Polskiego To
warzystwa Astronomicznego, zało
żonego w roku 1923. POSTĘPY  
ASTRONOMII ukazują siąod  1953 
roku, a od 1991 roku w zmienio
nej formie i nowej szacie graficz
nej. Warunki nabywania pisma i 
warunki prenumeraty -  wewną-trz 
numeru.
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA...
. . . Księżyc, choć nie taki, jakim  widzimy go na codzień. Zdjęcie zostało wyko
nane w promieniach rentgenowskich i pochodzi z pierwszej kolekcji zdjęć wykona
nych przez wystrzelonego kilka miesięcy temu satelitę R O SA T (więcej o ROSA- 
cie wewnątrz numeru). Księżyc nie świeci własnym światłem, a światłem odbi
tym. Jasna półkula jest oświetlona promieniowaniem rentgenowskim pochodzącym  
ze Słońca, a ściślej -  z korony słonecznej. Pozwala to badać własności korony 
słonecznej, która inaczej jest niedostępna, jako zbyt jasna, dla niezwykle czułych 
urządzeń pomiarowych ROSATa. Kolory na zdjęciu są wprowadzone komputerowo 
i oznaczają ciemniejsze (niebieski, żółty) lub jaśniejsze (czerwony, fioletowy, biały) 
obszary.

Najciekawsza jest jednak druga, nieoświetlona półkula. Ciemna strona Księżyca 
jest ciemniejsza niż otaczające tło. Ta obserwacja dowodzi, że niebo jako całość 
świeci w zakresie rentgenowskim, a źródła tego świecenia są niewątpliwie dalej niż 
Księżyc, skoro tarcza Księżyca może je przesłonić.

Zdjęcie Księżyca ozdobiło ostatnio okładki kilku pism (m. in. Sky  &: Telescope 
oraz Nature) i m y także z przyjemnością je prezentujemy. Inne zdjęcia z ROSATa 
wewnątrz numeru.
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OD REDAKCJI

Kwartalnik P O ST Ę P Y  A STRO N O M II ukazuje się od 1953 roku jako oficjalny 
organ Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Pismo zostało założone  -  jak  
głosił napis na okładce pierwszego i dalszych numerów -  w celu popularyzacji 
astronomii. W  nowej rzeczywistości ekonomicznej Redakcja (też nowa) posta
nowiła przyjąć to hasło dosłownie i zaproponować szerokiemu gronu Czytelników  
pismo atrakcyjne w swojej treści i w swojej szacie.

Chcemy przekazywać najświeższe osiągnięcia astronomii światowej. Chcemy 
publikować artykuły przeglądowe pisane przez najlepszych specjalistów i podsu
mowujące stan wiedzy w omawianej dziedzinie. Chcemy na tym  tle przybliżać 
Czytelnikom to, co się dzieje w astronomii w Polsce; chcemy przybliżać ośrodki 
naukowe i poszczególnych ludzi. A  przede wszystkim chcemy przekonać Czy
telników, że astronomia  -  ta najstarsza z nauk -  wciąż fascynuje i wciąż za
daje zagadki, bo wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, skąd przybywamy i dokąd 
podążamy...

Z apraszam y do lektury!

WARUNKI 
PRENUMERATY

Czytelników pragnących zaprenumerować POSTĘPY ASTRONOMII informujemy, że POS
TĘPY ASTRONOMII można zamówić osobiście w Redakcji, Bartycka 18, 00-716 Warszawa, u 
B. Czerny, wtorki 12-14, tel. 41-00-41 w. 40, lub przekazując odpowiednią kwotę na konto 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego:

Bank Gdański,
IV Oddział w Warszawie,
Nr 300009-6536-132,

z dopiskiem: prenumerata PA. Przyjmujemy też opłatę czekiem wystawionym na Polskie Towa
rzystwo Astronomiczne.

Cena prenumeraty za rok 1991 wynosi 36 000 zł.
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P R z y j m u j e M  Y

OGŁOSZENIA I REKLAMY 

Szczególnie zapraszamy

FIRMY KOMPUTEROWE 

oraz

FIRMY PRODUKUJĄCE SPRZĘT DLA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII



W NUMERZE:

5 Struktura i rozmiary Wszechświata r . Brent Tuiiy

Struktura Wszechświata wylania się przed naszymi oczami, jak obraz Ziemi 
w XV  wieku wyłaniał się przed oczami naszych przodków. To, co widzimy 
bezpośrednio, może być jednak tylko małym fragmentem tego, co istnieje. 
Czy Wszechświat jest wypełniony ciemną, nieobserwowalną, tajemniczą 
materią?

11 Kwantowanie grawitacji Krzysztof Maślanka

Ogólna teoria względności, zapewne ze względu na swoje piękno i prostotę, 
skutecznie opiera się próbom kwantowania i unińkacji z innymi odziaływa- 
niami występującymi w przyrodzie. Czy zaproponowana teoria superstrun 
okaże się naprawdę „teorią wszystkiego” ?

15 ROSAT Tomasz Chlebowski, John P. Hughes, Aneta Siemiginowska

Roentgen Satellite -  w skrócie ROSAT -  jest najnowszym urządzeniem do 
obserwacji nieba w promieniach X. Wyniesiony na orbitę 1 czerwca 1990 
r. działa doskonale, a pierwsze wyniki wkrótce zostaną poddane starannej 
analizie. Jakie niespodzianki ROSAT nam przyniesie?

19 16 lat pracy toruńskiego spektrografu M aciej Mikołajewski

Kanadyjski Spektrograf Kopernikowski -  wyposażenie teleskopu w Piwni
cach pod Toruniem -  jest najcenniejszym urządzeniem służącym astrono
mii obserwacyjnej w Polsce. Odpowiednio wykorzystany, może być konku
rencją dla najlepszych teleskopów na świecie.

24 Poszukiwania czarnych dziur Bożena Czerny

Frapującą konsekwencją ogólnej teorii względności jest przewidywane ist
nienie czarnych dziur. Szukamy więc czarnych dziur wśród gwiazd i w 
jądrach galaktyk. Wydaje nam się, że znaleźliśmy. A może tylko nam się 
tak wydaje?...

34 Test wiedzy astronomicznej

35 W kraju . . .

43 Za granicą . . .

45 Sylwetki: Antoni Wilk i jego komety 

47 Recenzje: S. Hawking, „Krótka historia czasu”

oraz krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii
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Listy Czytelników

Tę stronę odstępujemy Czytelnikom. Chcemy, aby przepływ in
formacji nie był wyłącznie jednostronny. Astronomia jest nauką, 
która od swego zarania po dzień dzisiejszy obchodzi wszystkich, na
suwa wątpliwości, wzbudza emocje. Prosimy więc o listy  —  krótkie 
pytania i refleksje.

Ciekawi nas na przykład opinia Czytelników na temat populary
zacji astronomii oraz sposobu jej nauczania w szkołach. Szczególnie 
wdzięczni będziemy za uwagi dotyczące sposobu redagowania na
szego pisma.

Na pytania, zawarte w listach, postaramy się w paru słowach 
odpowiadać. Mamy nadzieję, że już od przyszłego numeru strona ta 
będzie wypełniona przez Czytelników, a nie przez nas.

Redakcja

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania listów dłuższych niż 150 słów. Wśród autorów listów opublikowanych w 
każdym numerze POSTĘPÓW  ASTRONOMII rozlosowana zostanie jedna bezpłatna prenumerata naszego pisma.
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SKALA I ROZMIARY 
WSZECHŚWIATA

R. Brent Tully

Struktura Wszechświata wyłania się przed naszymi  
oczami, jak obraz Ziemi w X V  wieku wyłaniał się 
przed oczami naszych przodków. To, co widzimy  
bezpośrednio, może być jednak tylko małym frag
mentem tego, co istnieje. Czy Wszechświat jes t  
wypełniony ciemną, nieob serw owalną, tajemniczą  
materią?

Renesans kosmologii obsewa- 
cyjnej rozpoczął się w latach trzy
dziestych. Pod koniec następnej de
kady wyłonił się obraz Wszechświata
- ekspandującego i jednorodnego, 
jeśli zaniedbać jego drobnoskalową 
strukturę. Wiadomo było, że 
istnieją pewne obszary o znacz
nej gęstości galaktyk i te na
zwano bogatymi gromadami ga
laktyk. Większość galaktyk rezy
dujących w gromadach to galaktyki 
eliptyczne. Te układy gwiezdne zdo
minowane są przez gwiazdy stare, 
które w miarę upływu czasu wymie
szały się wypełniając jednorodnie 
studnie potencjału grawitacyjnego o 
kształcie eliptycznym. Poza groma
dami, większość stanowią galaktyki 
spiralne. Galaktyki te zawierają 
znaczne ilości gazu obdarzonego 
momentem pędu i skutkiem tego 
tworzącego płaski dysk. Ten za
pas gazu pozwala na formowanie 
coraz to nowych gwiazd. W 
pierwszych latach kosmologii obser
wacyjnej podejrzewano, że oprócz 
gromad galaktyk istnieje jeszcze 
jedno piętro w strukturze - su- 
pergromady galaktyk, czyli obszary 
o rozmiarach rzędu 30 milionów 
lat świetlnych charakteryzujące się 
pewną nadwyżką w gęstości ga
laktyk. W jeszcze większej skali 
Wszechświat, jak  zakładano, jest 
jednorodny i izotropowy. To 
założenie jest podstawą zasady ko
smologicznej - podstawowego twier
dzenia o Wszechświecie.

Teoria W ielk iego  
W ybuchu

W latach pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych obraz wielkoska- 
lowej struktury Wszechświata nie

uległ istotnej zmianie, choć w tym  
czasie przeprowadzano kilka nie
zmiernie ważnych przeglądów nieba, 
które później przynieść miały istotne 
rezultaty. Kontynuowano prace nad 
skalą odległości i odkryto, że od
ległości pomiędzy galaktykami są 
pięć do dziesięciu razy większe 
niż przypuszczali pionierzy kosmo
logii. Ta „ekspansja” przestrzeni 
była jednym  z ważnych elementów 
przygotowujących panowanie teorii 
Wielkiego Wybuchu.

Było to tak. Teoria Wiel
kiego Wybuchu przewidywała, że 
galaktyki oddalają się od siebie 
z prędkościami zależnymi od ich 
wzajemnej odległości. Mierząc te 
odległości, a następnie odwracając 
wstecz bieg ksmicznego zegara 
można było wyznaczyć moment 
ich rozbiegnięcia się, czyli moment 
Wielkiego Wybuchu. I tu  poja
wiał się paradoks, ponieważ czas, 
jaki minął od Wielkiego Wybuchu 
okazywał się wyraźnie krótszym od 
wyznaczonego wieku najstarszych 
gwiazd! Zmiana skali odległości 
mniej więcej rozwiązała ten pro
blem. Wyznaczony obecnie na pod
stawie ekspansji wiek Wszechświata
- 10 do 20 milardów la t - jest zgodny 
z tym, co wiemy o najstarszych 
gwiazdach.

Gwałtowny rozwój teorii Wiel
kiego Wybuchu pobudziło odkrycie 
kosmicznego promieniowania tła. 
Gdziekolwiek by nie patrzeć, wi
dzimy promieniowanie w zakresie fal 
milimetrowych, charakterystyczne 
dla ciała doskonale czarnego o 
tem peraturze 2.7° K. Istnienie tego 
promieniowania było przewidziane 
przez teorię Wielkiego Wybuchu. 
Mikrofalowe tło jest reliktem epoki, 
w której Wszechświat był gorący i

dostatecznie gęsty, by być nieprze
zroczystym tak jak obecnie wnętrze 
Słońca.

Pomiar tem peratury mikro
falowego promieniowania relikto
wego dostarczyło informacji po
trzebnych do szczegółowych obliczeń 
dotyczących warunków panujących 
we wczesnym Wszechświecie. Te 
obliczenia przewidują, że jedna 
czwarta masy gazu powinna być w 
formie helu. Choć obfitości pier
wiastków cięższych niż hel różnią 
się znacznie w zależności od otocze
nia, to procentowa zawartość helu 
wydaje się być wielkością uniwer
salną, niezależną od miejsca; hel 
stanowi zawsze około 2.3% masy 
gazu. Tak się dzieje, ponieważ 
pierwiastki cięższe produkowane są 
w gwiazdach w procesie nukleosyn- 
tezy, a zatem tempo ich produk
cji zależy od lokalnych warunków 
sprzyjających bądź niesprzyjających 
powstawaniu gwiazd. Hel powstał 
w ciągu pierwszych trzech minut 
po Wielkim Wybuchu, gdy mate
ria była jeszcze rozłożona bardzo 
równomiernie. Stała zawartość 
helu, w połączeniu z wykryciem 
mikrofalowego promieniowania tła, 
stanowi przekonywujące świadectwo 
na korzyść modelu Wielkiego Wy
buchu.

Za hipotezą Wielkiego Wy
buchu przemawiają też obserwacje 
wskazujące na ewolucję Wszechświa
ta. Na przykład aktywność w 
jądrach galaktyk była znacznie 
bardziej typowym zjawiskiem w 
przeszłości. Co więcej, ewolucja 
galaktyk powinna lada moment po
jawić się przed naszymi oczami, 
ponieważ zasięg prowadzonych ob
serwacji zwiększył sią tak znacznie, 
że sięgając w głąb kosmosu cofamy 
się zarazem w czasie (ze względu 
na skończoną wartość prędkości 
światła) o około dziesięć miliardów 
lat, do okresu formowania się ga
laktyk.

W astronomii dekady lat sie
demdziesiątych narastało zaufanie 
do słuszności modelu Wielkiego 
Wybuchu, ale standardowy punkt 
widzenia obejmował także zasadę 
kosmologiczną izotropowego, jed
norodnego Wszechświata. Pro
mieniowanie mikrofalowe tla cha
rakteryzuje się taką właśnie do
skonałą izotropowością. Jedyna 
dobrze udokumentowana niejedno
rodność to zmiana dipolowa, która 
jest powszechnie uznawana za prze
jaw ruchu Ziemi z prędkością około 
350 km /s wzglądem układu inercjal
nego. Poza tym  wyznaczono tylko 
górne granice na wartość fluktuacji 
mikrofalowego promieniowania tła.
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Strumienie promieniowania z kie
runków odległych od siebie o kilka 
minut luku różnią się mniej niż o 
0.01%, a strumienie promieniowania 
z przeciwległych ćwiartek nieba -
o mniej niż 0.001%. Stąd wniosek, 
że w czasach, gdy Wszechświat 
byl nieprzezroczysty, m ateria była 
rozłożona niezwykle równomiernie.

S truktura wielkoskalowa

W latach siedemdziesiątych co
raz więcej badaczy zaczęło intere
sować się struk tu rą  wielko6kalową. 
Pionierami wstępnych rozpoznań 
byli: Harlow Shapley, Fritz Zwicky, 
George Abell i Gerard de Vaucou- 
leurs. Dostrzegali oni ślady organi
zacji m aterii na wielką skalę, choć 
wyniki nie były ilościowe i spotykały 
się ze sceptycznym przyjęciem. Cała 
trudność tkwiła w skąpych informa
cjach na tem at odległości obiektów. 
Położenie galaktyk może być ła
two określone tylko w dwóch wy
miarach, jako położenie na sfe
rze niebieskiej. Obrazowi takiemu 
brak głębi. Trudno określić, czy 
galaktyki zamieszkują wyróżnione 
struktury, gdy jedna struktura 
nakłada się na drugą. Przy braku 
możliwości odróżnienia przedniego 
planu obrazu od tła łatwo dojść do 
wniosku, że Wszechświat wygląda 
jednorodnie.

Konieczna była ocena odle
głości, a najprostszą m etodą jest 
wykorzystanie prędkości galaktyk. 
Galaktyki uciekają od siebie; te, 
które są od nas dalej, uciekają 
od nas szybciej. Rozpoczęto za
tem  ambitne programy pomierzenia 
prędkości względnych tysięcy galak
tyk.

Już w latach siedemdziesiątych 
badania te przyniosły niezwykle 
istotny wynik: „niewidzialna ma
teria” może odgrywać dominującą 
rolę w ewolucji Wszechświata. Już 
wcześniej była pewna wskazówka, 
że bogate gromady galaktyk zawie
ra ją  znacznie więcej materii niż to 
wynika z liczby zawartych w nich 
galaktyk -  duże prędkości orbitalne 
członków gromady wskazywały na 
istnienie głębokiej studni poten
cjału. Co więcej, ruch gazu i gwiazd 
wewnątrz poszczególnych galaktyk 
oraz prędkości wzajemne galak
tyk tworzących układy podwójne
i małe grupy też wskazywały na 
istnienie studni potencjału znacz
nie głębszej niżby to wynikało z 
masy świecącej. Wzięcie pod uwagę 
innych znanych form materii, ta 
kich jak gaz międzygwiazdowy czy 
rozsądna ilość obiektów typu pla
net, nie rozwiązywało problemu. 
Statystyczne badania względnych 
ruchów galaktyk oddalonych od 
siebie o miliony lat świetlnych oraz

wyraźny spływ galaktyk w kierun
kach gęściej zasiedlonych obszarów 
wskazywały, że ciemna materia 
rozprzestrzenia się na odległości 
znacznie większe niż czynią to same 
galaktyki. Obecnie ocenia się, że 
od dziesięciu do stu razy więcej 
m aterii jest właśnie w tej ciem
nej, nieznanej postaci niż w formie 
gwiazd i gazu międzygwiazdowego.

Wielkie przeglądy nieba po
święcone pomiarom prędkości ga
laktyk pojawiać się zaczęły w latach 
osiemdziesiątych. W badaniach 
prowadzonych przez poszczególne 
grupy pojawia się zawsze ten sam 
obraz: galaktyki lubią układać się w 
formie włókien lub, czasami, całych 
płatów (rysunek 1 i 2). Te struk
tury w sposób niemal nieuchronny 
łączą się wzajemnie tworząc rodzaj 
prawie ciągłej sieci. Trwa zażarta 
dyskusja na tem at topologii tych 
tworów, a w szczególności, czy bar
dziej to przypomina klopsiki, ser 
szwajcarski czy gąbkę. W modelu 
klopsików obszary o podwyższonej 
gęstości byłyby rozłączne, podczas 
gdy w szwajcarskim serze izolują 
się obszary puste. W gąbce, z 
każdego obszaru o podwyższonej 
gęstości można dotrzeć do każdego 
innego takiego obszaru wzdłuż sieci, 
nie zbaczając do obszaru pustego, 
a zarazem wszystkie obszary puste 
są wzajemnie w taki sam sposób

Rektascencja

Rys. 1. Przegląd nieba katalogujący przesunięcia ku czerwieni, wykonany w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. 
Każda kropka określa położenie jednej galaktyki. Nasza Galaktyka znajduje się w „dzióbku” wycinka kuli. Odległość 
radialna innych galaktyk określona jest przez ich prędkości, sięgające 15000 km /s, a odpowiadające odległości 500 milionów 
lat świetlnych. Kąt pozycyjny określony jest przez położenie galaktyki na sferze niebieskiej (deklinacja i rektascencja). Jak 
widać, galaktyki układają się w rodzaj sieci, pozostawiając duże, puste przestrzenie. (M. Geller i J. Huchra)

6



4 h 3 2 1 O 23 22 h

Rys. 2. Rozkład przesunięć ku czerwieni w supergromadzie Perseusza zrzutowane 
na sferę niebieską. Ciemniejsze odcienie wskazują obszary o większej gęstości. 
Pokazane galaktyki m ają prędkości bliskie 5000 km/s, z niewielkim rozrzutem. 
Galaktyki silnie koncentrują się wzdłuż włókna rozciągającego się w poprzek ry
sunku. (R. Giovannelli i M. Haynes)

połączone. Są wskazówki, choć 
bardzo niepewne, że Wszechświat 
najbardziej przypomina gąbką.

Próby oceny wielkości tych 
struktur nie powiodły się. Jak  do
tychczas, niemal każdy przegląd 
nieba przynosił odkrycie struk
tur o rozmiarze porównywalnym 
z rozmiarem badanego fragmentu 
Wszechświata. Obszary dosta
tecznie duże, aby obejmować całe 
struktury, mogą zawierać dziesiątki 
tysięcy czy nawet miliony galak
tyk. W pewnych hierarchicznych 
bądź fraktalnych modelach pojęcie 
skali struktur nie może być zde
finiowane. Tym niemniej sporo 
wysiłku włożono w opis rozmiarów 
struktur i najbardziej popularnym 
jest opis poprzez zasięg korela
cji pomiędzy parami galaktyk w 
próbce. Ta charakterystyczna skala 
korelacji rośnie od 12-15 milionów 
lat świetlnych dla próbek galaktyk 
do około 75 milionów lat świetlnych 
dla próbek złożonych z bogatych 
gromad galaktyk.

Najbardziej popularne wyja
śnienie wzrostu zasięgu korelacji 
przy przejściu od galaktyk do gro
mad podaje hipoteza znana pod 
nazwą progowej teorii powstawania 
galaktyk. Zgodnie z tym paradyg
matem, początkowo istnieje całe 
widmo fluktuacji gęstości pierwot
nej materii, w czym udział domi
nujący ma prawdopodobnie ciemna 
materia. Wewnątrz głębszych stu
dni potencjału mogą tworzyć się 
gwiazdy, znacząc zarazem, jak  la

tarnie, położenie tych obszarów. 
To zjawisko może mieć pewną 
wartość progową; obszary gęstsze 
od wartości progowej szybko ewo
luują i zostają rozjaśnione znanym 
światłem gwiazd, w obszarach o 
gęstości poniżej wartości progowej 
nie widać niczego. Co więcej, takich 
progów może być kilka. W ob
szarach o najwyższych gęstościach 
powstawanie gwiazd może być bar
dzo wydajne, a zatem rozpoczęło 
się dawno temu i do tej pory wy
czerpało znajdujące się tam  zapasy 
gazu. Obszary takie można by iden
tyfikować z galaktykami eliptycz
nymi w jądrach bogatych gromad. 
Płytsze studnie potencjału mogą być 
związane z galaktykami spiralnymi. 
Jeszcze płytsze studnie potencjału 
mogłyby nie być w stanie zatrzymać 
materii w przypadku zajścia tak 
gwałtownych zjawisk jak  zderzenia 
czy wybuchy supernowych.

W ramach tego obrazu mapa 
rozkładu bogatych gromad szczegól
nie uwydatnia kontrasty gęstości, 
reprezentując tylko najgęściej zapeł
nione obszary. Korelacja pomiędzy 
tymi obszarami, czyli gromadami 
galaktyk, jest zatem wyraźniejsza 
niż korelacja pomiędzy obszarami 
o mniejszym zaburzeniu gęstości.

Ruch galaktyk

W pierwszym przybliżeniu ruch 
galaktyk jest określony przez eks
pansję Wszechświata przypisaną 
Wielkiemu Wybuchowi, a zmo
dyfikowaną przez powszechne siły

przyciągania i, być może, odpycha
nia związane z gęstością materii i 
energii we Wszechświecie. Efekty 
wyższego rzędu pochodzić mogą od 
zgęszczeń materii i energii, a prze
jawiać się będą jako lokalny spływ 
grup galaktyk lub przypadkowe 
ruchy poszczególnych układów. In
trygującym aspektem tego zjawiska 
jest jego występowanie niezależnie 
od rodzaju materii.

Ciekawe zjawisko wiąże się 
z przypadkowym ruchem galaktyk 
poza gromadami. Prędkości takich 
galaktyk są małe, poniżej 100 km/s 
wzdłuż linii widzenia na przestrzeni 
kilku milionów lat świetlnych, a 
zarazem może występować znacz
nie bardziej znaczący ruch globalny 
obejmujący setki czy tysiące ga
laktyk na przestrzeni dziesiątek 
milionów lat świetlnych. W na
szej okolicy, jak  wskazują dowody, 
występuje ruch z prędkością około 
600 km /s w stronę obszaru nazwa
nego Wielkim Atraktorem. Wielki 
Atraktor znajduje się w odległości 
150 milionów lat świetlnych i za
wiera nadwyżkę masy sięgającą 
1016 -  1017 mas Słońca (rysunek 3). 
Twierdzi się, że także najbliższa bo
gata gromada galaktyk -  Gromada 
w Pannie ( Virgo) -  opóźnia nasz 
ruch związany z powszechną eks
pansją o jakieś 250 km /s, ponieważ 
zawiera ona masę równą około 
1015 mas Słońca. Dla porównania, 
masa pojedyńczej dużej galaktyki 
jest równa około 10u  -  1012 mas 
Słońca.

Problem ten to pierwsza linia 
frontu badań, a wyniki są sporne. 
Nawet tempo uniwersalnej ekspansji 
jest dyskutowane, ponieważ nie ma 
zgody co do odległości najbliższych 
galaktyk i ponieważ ruchy związane 
z lokalnym spływem nakładają się 
na powszechną ekspansję. Tempo 
powszechnej ekspansji opisane jest 
stałą Hubble’a, a odwrotność tej 
wartości jest miarą wieku Wszechświa 
Oceny zawierają się w granicach 
między 10 a 20 miliardów lat. 
Autor osobiście jest zdania, że 
wartości bliższe dolnej granicy są 
bliższe prawdzie, a zatem, że może 
pojawić się konflikt z wyznaczo
nym wiekiem najstarszych gwiazd, 
ocenionym na 16 miliardów lat. 
Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy 
ta jawna sprzeczność jest zwykłym 
błędem pomiaru, czy też nasz model 
świata jest nie całkiem poprawny 
(na przykład, może trzeba rozważać 
siłę odpychającą?).

Aby dać skrajny przykład nie
pewności panujących we współ
czesnej kosmologii obserwacyjnej,
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wspomnieć trzeba sugestie, nie ak
ceptowane powszechnie, że ist
nieją struktury obejmujące tak 
ogromną przestrzeń jak miliard lat 
świetlnych, czyli dziesięć procent 
promienia obserwowalnego Wszech
świata (dokładniej, 10% odległości, 
jaką przebyło światło od chwili 
Wielkiego Wybuchu). Co cie
kawsze, być może zamieszkujemy 
w takiej właśnie strukturze, silnie 
spłaszczonej (rysunek 4 i 5, w 
kolorze - pierwsza strona wkładki). 
Jeśli tak jest, trudno będzie pogo
dzić to okoliczność z niewątpliwą 
jednorodnością mikrofalowego pro
mieniowania tła. Spłaszczona, wiel- 
koskalowa struktura obejmowałaby 
1018 mas Słońca (co najmniej mi
lion galaktyk) i pierwotne fluktua
cje gęstości, dostatecznie duże aby 
skolapsować w tak wielkiej skali, 
powinny były zostawić ślad w po
staci fluktuacji mikrofalowego tła; 
przynajmniej tak się nam wydaje.

Podbudowa teoretyczna

W  teorii rozwoju wielkoskalo- 
wej struktury panuje zamieszanie, a 

jest to kluczowy problem ponieważ 

zarodki tej struktury musiały się 

pojawić wkrótce po narodzinach 
Wszechświata. Odległości poza- 

galaktyczne są tak ogromne, że 

związki przestrzenne miedzy ga
laktykami wszędzie, z wyjątkiem 

najgęstszych obszarów, są takie 
same dziś, jak w zaraniu dziejów. 

Zatem struktury muszą nam dawać 
informacje statystyczne o warun

kach panujących we Wszechświecie, 
gdy liczył on sobie zaledwie ułamek 

sekundy.

Istnieje z pół tuzina teorii 

wyjaśniających powstanie wielko- 

skalowej struktury, którym daje 
się pewną wiarę. Istotne różnice 
pomiędzy nimi są już wystar
czającym ostrzeżeniem, że może

nie mamy pod ręką prawidłowego 
rozwiązania. Teoria zimnej, ciem
nej materii jest dziś najpopular
niejsza i może służyć jako przykład 
możliwości, które istnieją. Zgodnie 
z tą ideą, niewidoczna materia jest 
w postaci egzotycznych cząsteczek 
atomowych (coś w rodzaju fotin 
czy aksjonów), które oddziałują z 
innymi cząstkami tak słabo, że 
pojedynczo są zasadniczo niewy- 
krywalne. Ich zasadni ~zy wpływ 
zaznacza się dopiero poprzez kolek
tywne oddziaływanie grawitacyjne. 
Rozważa się możliwość, że fluktua
cje statystyczne w rozkładzie tych 
cząstek w pierwszym ułamku se
kundy po narodzinach Wszechświa
ta są wzmacniane przez przyciągają
cą siłę grawitacji. Powoli, obszary 
nieco gęstsze niż otoczenie stają 
się, w sensie względnym, coraz 
gęstsze, kosztem obszarów bardziej 
pustych. Zwykła materia, jak pro
tony i elektrony, przez dłuższy czas
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Prędkość ucieczki

R ys.3. Przegląd nieba wykonany przez satelitę IRAS —  Infrared Astronomical 
Satellite. Zbadano obszar o promieniu około 230 m ilionów lat świetlnych wokół 
naszej Galaktyki. Każdej galaktyce odpow iada strzałka określająca zrzutowany 
kierunek jej prędkości w ględem  jednorodnie ekspandującego tła. W idoczne są 
dwa lokalne centra przyciągania. Po lewej stronie znajduje się W ielki Atraktor, 
po prawej stronie supergrom ada Perseusza. (A . Yahil)

nie bierze udziału w tej stopniowej 
segregacji, ponieważ poprzez roz
praszanie zw iązana je st z wszecho
garn iającą kąpielą pola prom ienio
w ania pochodzącego z W ielkiego 
W ybuchu. Kiedy jednak  tem pera
tu ra  kąpieli dostatecznie się obniży, 
znane formy m aterii sp ad a ją  do już 
w ykształconych studn i potencjału 
utworzonych przez ciem ną m aterią.

Teoria zimnej, ciemnej m aterii 
osiągnąła ogromny sukces objaśnia
jąc  s tru k tu rą  m aterii obserwowaną w 
m ałych skalach. Teoria ta  wym aga, 
by rzeczy duże powstawały z małych; 
galaktyki pow stają  ze zlewania się 
mniejszych s tru k tu r złożonych z 
gazu i gwiazd, a wielkoskałowe 
s tru k tu ry  form ują się w wyniku 
odziaływ ania galaktyk. W  sym ula
cjach kom puterow ych potrafim y od
tw arzać obserwowaną w łóknistą sieć 
i odpowiednie korelacyjne związki 
statystyczne. Teoria jednak , w 
swej obecnej postaci, nie przewi
duje wielkoskalowych s tru k tu r obej
m ujących obszary o rozm iarach od 
300 milionów do 1 m iliarda la t 
świetlnych, podczas gdy obserwacje 
w ydają  się sugerować ich istnienie. 
Teoria może też mieć kłopoty z 
wyjaśnieniem  obserwowanych wiel
koskalowych spływów.

Istn ie ją  też inne teorie, ale 
nie m a takiej, k tó ra  górowałaby 
zdecydowanie. Po trzeba  znacz
nie więcej inform acji, aby ograni
czyć p łodną wyobraźnią teoretyków. 
Jak  piątnastow iecznym  odkrywcom, 
potrzebne nam  jest lepsze wy
czucie odległości w ty m  naszym  
królestwie, lepsze rozeznanie oto
czenia i jego cząści składowych. M u
simy wypełnić wielkie białe plam y 
na  naszych m apach: terrac inco- 
gnitae.

R. Brent Tully z Institute for Astro
nomy na Hawajach jest jednym z 
najlepszych specjalistów w zakresie po- 
zagalaktycznej skali odległości, wielko
skalowych struktur i własności ciemnej 
materii.

tłumaczyła B. Czerny

MILISEKUNDOWA 
STRUKTURA 
RADIOWA 
KWAZARA 3C 273

N ajsłynniejszym  i najwcześniej, 
bo już w 1963 roku, odkry tym  
kw azarem  jest 3C 273. Leży on 
w odległości około 2 m iliardów 
la t świetlnych od nas, co wy
nika z przesunięcia ku czerwieni 
z = 0.158. Jed n ą  z fascynujących 
cech tego obiektu je s t nadśw ietlna 
ekspansja. Z ją d ra  3C 273 wy
chodzi dżet -  kłakowaty strum ień 
gazu poruszający sią z pozornie 
nadśw ietlną prądkością. Zjawisko 
to  nie jest sprzeczne ze szczególną 
teorią wzglądności, oznacza jedy
nie, że prędkość gazu je s t bardzo 
bliska prędkości św iatła, a dżet jest 
skierowany w naszą stroną.

M echanizm form owania sią rela
tywistycznych dżetów jest nieznany, 
choć wszyscy spodziew ają sią znacz
nej roli pola m agnetycznego.

E lektrony poruszające sią w 
polu m agnetycznym  świecą w za
kresie radiowym , a kierunek polary
zacji fali je s t związany z kierunkiem  
pola, dlatego pom iary  polaryzacji 
m ogą dać bezpośredni wgląd w 
formowanie sią dżetu.

T a idea przyświecała auto
rom  pracy (D.H. R oberts i in. 
1990, A strophys.J. 360, 408), w 
której po raz pierwszy przedsta
wiono dwuwym iarową m apę ra
diową wewnętrznych części kw azara 
3C 273 o im ponującej zdolności 
rozdzielczej 0.001 sekundy łuku. 
M apa polaryzacji liniowej została 
w ykonana na  falach o długości 6 
cm. Z m apy wynika, że nieprze
zroczyste jąd ro  jest bardzo słabo 
spolaryzow ane (stopień polaryza
cji poniżej 0.5% ), ale polaryzacja 
szybko rośnie wzdłuż dżetu i osiąga 
50% w odległości około 0.020 sekund 
łuku. W skazuje to , że w n a jb a r
dziej wewnętrznych częściach dżetu 
pole m agnetyczne je s t bardzo chao
tyczne i s ta je  się zorganizowane do
piero stopniowo, w odległości rzędu 
k ilkunastu  czy kilkudziesięciu lat 
świetlnych od jąd ra , praw dopodob
nie ze wzglądu n a  charak ter ruchu
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dżetu. Zatem nie tylko pole magne
tyczne ukierunkowuje ruch dżetu, 
ale wzajemnie ruch dżetu wpływa 
na organizacją pola magnetycznego.

B. Czerny

PRZEWRÓT 
W POGLĄDACH 
NA STRUKTURĘ 

OŚRODKA 
MIĘDZY GWIAZDO
WEGO

W trakcie Sympozjum No. 
144 Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w Leiden (Holandia) w 
czerwcu 1990 r. poinformowano 
uczestników o kolejnej „rewolucji” 
w poglądach na strukturę ośrodka 
międzygwiazdowego. Od lat 70- 
tych za obowiązujący kanon uważa
no model gazu międzygwiazdowego 
opracowany przez McKee i Ostri- 
kera. W  modelu tym  przeważająca 
część przestrzeni międzygwiazdowej 
wypełniona jest gazem gorącym (T 
~  5 x 105 K) i rozrzedzonym (n 
~  10-3  cm-3 ), stale podgrzewanym 
przez nakładające się na siebie wy
buchy supernowych. Inne formy 
gazu międzygwiazdowego związane 
są w tym  modelu z wielowarstwo
wymi obłokami. Gaz chłodny i 
neutralny tworzy ich gęste jądra, 
natom iast fazy ciepłe (T  ~  800 K) 
-  neutralna i zjonizowana -  rodzaj 
wewnętrznej i zawnętrznej otoczki 
każdego obłoku.

W czasie sympozjum w Lei
den jeden z głównych inspiratorów 
i najgorętszych zwolenników opisa
nego modelu, Don Cox z University 
of Wisconsin, przyznał, ~że jest on 
już nieaktualny. W  zapropono
wanym nowym modelu przestrzeń 
międzygwiazdowa wypełniona jest 
głównie gazem ciepłym o tem pe
raturze około 104 K. Neutralna i 
zjonizowana forma tego gazu są ze 
sobą wymieszane w sposób dość nie
jednorodny: gęstości i ich stosunek 
(stopień jonizacji) mogą się zmie
niać od miejsca do miejsca. Gaz 
chłodny występuje nadal w postaci 
obłoków. Faza gorąca (10® K) two
rzy głównie „bąble” wokół regionów 
aktywnego tworzenia się gwiazd 
oraz indywidualnych supernowych 
I typu. Jako główne źródło błędów

poprzedniego modelu podano nie
dostateczne uwzględnienie roli ga
laktycznego pola magnetycznego 
i promieni kosmicznych; w no
wej koncepcji stanowią one dyna
micznie istotny składnik ośrodka 
międzygwiazdowego. Akceptacja 
takiego modelu rozwiązuje wiele 
trudnych problemów dotyczących 
przepływu gazu i formowania się 
gwiazd w ramionach spiralnych ga
laktyk.

M. Urbanik

PULSAR W SN1987A 
NADAL 
NIEWIDOCZNY

Wiele bardzo mocnych argu
mentów przemawia za tym, iż gwia
zdy neutronowe powstają skutkiem 
wybuchów supernowych. Nikt do 
tej pory nie widział jednak procesu 
narodzin takiej gwiazdy. Wynika 
to z faktu, iż takie wybuchy za
chodzą stosunkowo rzadko. Ocenia 
sią, że w dość masywnej galak
tyce supernowe wybuchają typowo 
raz na sto lat. (O statnia su
pernowa zarejestrowana w naszej 
Galaktyce miała miejsce w XVII 
wieku.) Supernowe, które udało się 
poddać analizie przez współczesne 
instrumenty badawcze, wybuchały 
w bardzo odległych galaktykach i 
ich obserwowana jasność była zbyt 
mała, by można było przyglądać 
się szczegółom procesu. Dlatego 
tak wielkie zainteresowanie wzbu
dził wybuch supernowej w Dużym 
Obłoku Magellana na początku 
1987 roku. Supernowa ta  (o na
zwie SN1987A), leżąc stosunkowo 
blisko, pozwala na wszechstronne i 
dość szczegółowe badania. Jednym 
z podstawowych pytań jest: czy 
możemy zaobserwować m łodziutką 
gwiazdą neutronową, manifestującą 
sią jako pulsar?

Pierwsze doniesienie o istnieniu 
koherentnych pulsacji w zakresie 
optycznym przyszło na początku 
1989 roku. J. Middleditch i inni 
( IAU Circular No.4735) ogłosili, że 
w ciągu jednej obserwacji zare
jestrowali pulsacje z okresem 0.5 
milisekundy. Dalsza analiza wy
kazała, że ciało emitujące te pul
sacje miało sią znajdować jakoby 
w układzie podwójnym z obiek
tem o masie dużej planety, na 
nieco ekscentrycznej orbicie o okre
sie 8 godzin. Obserwacja ta,

aczkolwiek nie potwierdzona przez 
następne, wzbudziła wielkie zamie
szanie w środowisku teoretyków. 
Żadne z dotychczas proponowanych 
„realistycznych” równań stanu su- 
pergąstej m aterii, z której zbu
dowana jest gwiazda neutronowa, 
nie dopuszcza możliwości tak szyb
kiej rotacji. Próbowano „wymyślać” 
wiąc nowe równania stanu, niektórzy 
zaś usiłowali interpretować obser
wowane pulsacje prawdziwymi pul- 
sacjami gwiazdy neutronowej, a nie 
jej rotacją.

Uspokojenie przyszło w rok 
później, kiedy to autorzy „odkrycia” 
bijąc sią w piersi przyznali, że 
półmilisekundowe oscylacje spowo
dowane były efektem czysto in
strum entalnym . Jednak w niedługi 
czas później, 3 października 1990 
roku, poprzez astronomiczną sieć 
elektroniczną poszła w świat kolejna 
wiadomość: grupa brazylijskich na
ukowców z Sao Paulo, pod kie
rownictwem astronom a o swojsko 
brzmiącym nazwisku F. Jabłoński, 
znowu odkryła oscylacje optyczne, 
tym  razem z okresem 18.3 milise
kundy. Oscylacje te nie były jednak 
koherentne, a ich częstość nieco 
sią zmieniała, choć w stosunkowo 
niewielkim zakresie. Brazylijscy 
astronomowie tłumaczyli to zjawi
sko faktem, że prawdopodobnie nie 
obserujemy promieniowania pulsara 
bezpośrednio, lecz poprzez odbicie 
od poruszającej sią w jego okolicy 
materii.

Jednak i to „odkrycie” trzeba 
było po kilku tygodniach odwołać. 
Tym  razem przyczyną obserwowa
nych oscylacji okazały sią wibracje 
lustra teleskopu. W ygląda na to, 
że na prawdziwe odkrycie pulsara 
w SN1987A trzeba bądzie jeszcze 
poczekać...

Michał Czerny
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KWANTOWANIE
GRAWITACJI

K rzysztof Maślanka

Ogólna teoria względności, zapewne ze wzglądu 
na swoje piękno i prostotę, skutecznie opiera 
się próbom kwantowania i unifikacji z innym i 
odziaływaniami występującym i w przyrodzie. Czy 
zaproponowana teoria superstrun okaże się naprawdę 
„teorią wszystkiego”?

„Moim przekonaniem jest, że oko
liczności, w jakich ludzie zdobywają 
wiedzę o zjawiskach niebieskich, są 
nie mniej warte niż same odkrycia”.

Johannes Kepler

,Jch denke, es ware hiibsch, wenn Sie 
in Ihrer Predigt klarmachten, dass 
der Schwerpunkt der Theorie in dem  
allgemeinen Relativitats-Prinzip  
liegt. Deiin die meisten gegenwarti- 
gen Physiker haben dies noch nicht 
erfasst”.

Einstein do Infelda, 17 I  1955

Beznadziejność sytuacji w przy
padku poszukiwania kwantowej te
orii grawitacji skomentował kiedyś 
Kareł Kucha?: nie wiadomo ani 
jak, ani po co. Grawitacja nie 
domaga się kwantowania. W te
orii atomu lub w elektrodyna
mice kwantowanie było konieczne 
w celu usunięcia wewnętrznych 
sprzeczności i domagało się tego 
doświadczenie. W grawitacji efekty 
kwantowe, jeśli istnieją, są niewyo
brażalnie małe. Znane jest ilościowe 
oszacowanie skali odległości, przy 
których powinny one występować; 
jest to d łu g o ść  P lan ck a  -  jedno
znaczna kombinacja podstawowych 
stałych przyrody (stałej Plancka h, 
prędkości światła c i stałej grawitacji 
Newtona G):

W istocie głównym argumen
tem  przemawiającym za potrzebą 
poszukiwania kwantowej teorii gra
witacji jest przekonanie o jedności 
praw przyrody. Jeżeli cała przyroda 
przejawia w małej skali naturę kwan
tową, to grawitacja nie powinna być

wyjątkiem. Do tego, raczej este
tycznego, argumentu doszedł ostat
nio inny, bardziej przekonywający. 
Pokazano, że kwantowanie grawita
cji jest koniecznością podyktowaną 
przez samą istotę teorii -  ogólną 
kowariancję i nieliniowość. Oka
zuje się, że model rzeczywistości, 
w którym  pola fizyczne traktujem y 
jako kwantowe, a pole grawita
cyjne jako czysto klasyczne -  jest 
wewnętrznie sprzeczny.

Dzisiaj znamy już wiele podejść 
do kwantowania grawitacji, w tym  
tak interesujęce i ambitne jak 
poszukiwanie funkcji falowej dla 
Wszechświata jako całości, podjęte 
przez Hartlego i Hawkinga. Przez 
jakiś czas spore zainteresowanie 
budził program „piany kosmicznej” 
Hawkinga, będący uściśleniem i sfor
malizowaniem sugestywnych wizji 
Wheelera: obrazu świata fluktua
cji kwantowych w skrajnie małych 
odległościach -  przestrzeni nieu
stannie zmieniającej swój kształt, 
złożonej z powstających i zni
kających przedziwnych bąbli i ko
rytarzy. Wciąż spore nadzieje 
wiąże się z ideą grawitacji jako 
sprężystości, sformułowaną blisko 
trzydzieści lat temu przez Sa- 
charowa. Istnieje nawet ścisła 
matematycznie i kompletna teo
ria stworzona równie dawno przez 
DeW itta, której trudno cokolwiek 
zarzucić.

Całe to podejście cierpi jednak 
na pewien element niepokojącej do
wolności, który wypełnia luki naszej 
niewiedzy. Ponieważ nie wiadomo, 
w jakim  kierunku należy zmie
rzać, proponowane metody zwykle 
opierają się na analogiach lub są 
wprost przeniesione z innych te
orii pola. Nie wiadomo więc 
nawet, czy wszystkie te prowi
zoryczne próby wejdą na trwałe

do przyszłej, poprawnej teorii, a 
skrajnie pesymistyczny pogląd głosi 
wręcz, że żadna z tych prób nie jest 
udana i dopiero radykalnie nowe 
podejście, być może wykorzystujące 
nową m atematykę, doprowadzi do 
sukcesu. Oddziaływanie grawita
cyjne bowiem zasadniczo różni się od 
innych sił przyrody (elektrosłabych 
i silnych), i gdy te ostatnie „dzieją 
się” w czasoprzestrzeni, to grawi
tacja jest samą czasoprzestrzenią 
z jej krzywiznami, osobliwościami 
i całą dynamiką. Zatem mecha
niczne przenoszenie mechanizmów 
i chwytów, które sprawdziły się w 
innych sytuacjach, byłoby zbytnim 
uproszczeniem. Grawitację należy 
kwantować szanując jej odrębny cha
rakter, a także pam iętając o tym, 
czego „...większość fizyków jeszcze 
nie zrozumiała...” , a mianowicie, 
że „...punkt ciężkości teorii leży 
w ogólnej zasadzie względności.”
(Einstein w liście do Infelda z 1955 
r.). Ogólna teoria względności jest 
z natury  swej teorią nieliniową, zaś 
istota mechaniki kwantowej tkwi -  
przynajmniej w obecnym jej ro
zumieniu -  w zasadzie lin iow ej 
superpozycji stanów.

Rozumowaniu temu trudno od
mówić słuszności, ale też trudno 
w takiej postaci i bez żadnych 
dalszych uzupełnień wybrać je jako 
punkt wyjścia dla nowej teorii. Jak 
wiadomo, dziś niewiele się mówi
0 modelu atomu wodoru Ruther
forda i nikt nie pam ięta o modelu 
Thomsona, ale w swoim czasie 
każdy z nich był niezbędnym eta
pem  na drodze do „poprawnego” 
modelu Schródingera, który oparty 
został na  jakościowo różnej idei. 
Nikt również nie wini dwu pierw
szych twórców, że owej idei nie 
znaleźli. Ich próby były wówczas 
najlepsze z możliwych.

Jest zatem faktem, że dwie 
fundamentalne teorie współczesnej 
fizyki -  ogólna teoria względności
1 mechanika kwantowa -  nie są do 
końca zgodne ze sobą. Ten nie
zadowalający stan  rzeczy przejawia 
się w braku konsekwentnej i spójnej 
kwantowej teorii grawitacji.

Obecnie istniejące próby zna
lezienia takiej teorii opierają się 
na  doświadczeniach zdobytych w 
innych teoriach pola i -  podobnie 
jak tam , lecz w znacznie większym 
stopniu -  prześladowane są już 
na poziomie technicznym proble
mami z nierenormalizowalnością. 
Co ważniejsze, brak nawet stosow
nej idei wiodącej, która pozwoliłaby 
kwantować grawitację podkreślając 
jej odrębny i indywidualny cha
rakter. Z drugiej jednak strony
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wydaje się oczywiste, że grawi
tacja powinna przejawiać w pew
nych egzotycznych sytuacjach jakiś 
aspekt kwantowy. Czarne dziury 
oraz początkowa osobliwość kosmo
logiczna (Wielki Wybuch), czyli 
stany skrajnie wysokich tem peratur 
i znacznych krzywizn, wymagają, 
by m aterią opisywać przy pomocy 
pól kwantowych. W szczególności, 
w chwilach wcześniejszych niż 10~6 
sekundy po Wielkim Wybuchu, gdy 
energia każdej cząstki elementarnej 
przekraczała 1 GeV, opis m aterii w 
przybliżeniu gazu doskonałego traci 
sens.

W ten sposób kosmologia wcze
snego Wszechświata wymusza nie
jako przyjącie rozwiązania kompro
misowego, jakim  jest teoria pól 
kwantowych w czasoprzestrzeniach 
zakrzywionych. Takie podejście
-  nie do końca konsekwentne i 
jawnie prowizoryczne -  dopuszcza 
możliwość fluktuacji kwantowych 
pól fizycznych (niegrawitacyjnych) 
na tle czysto klasycznej czaso
przestrzeni. W praktyce problem 
sprowadza się do obliczenia ten
sora energii-pędu z uwzględnieniem 
fluktuacji kwantowych, a ten z 
kolei, poprzez równania Einsteina, 
wpływa na zakrzywienie czasoprze
strzeni.

Spektakularnym sukcesem ta 
kiego podejścia jest model infla
cyjny G utha z klasyczną m etryką 
typu Robertsona-W alkera i tenso
rem energii-pędu próżni opisywa
nym w ramach mechaniki kwanto
wej. W modelu tym  próżnia wy
wiera ujemne ciśnienie, co powoduje 
gwałtowną ekspansję Wszechświata. 
Teorie unifikujące oddziaływania 
silne i elektrosłabe przewidują, 
że wkrótce po Wielkim W ybu
chu kwantowo aktywna próżnia 
dominuje nad „zwykłymi” formami 
materii. Jakkolwiek ostateczna we
rsja modelu inflacyjnego jest wciąż 
sprawą wielu kontrowersji, to zdaje 
się nie ulegać wątpliwości, że wcze
sny Wszechświat mial w swej historii 
etap, kiedy to szybkość ekspansji 
zdeterminowana była przez energię 
kwantową próżni.

Uwzględnianie wpływu efektów 
kwantowych we wczesnym Wszech- 
świecie (duże tem peratury i krzywi
zny) oraz w przypadku modeli czar
nych dziur (duże krzywizny) nie jest 
sprawą przyjętej filozofii czy gustu, 
ale realizmu. Czysto klasyczne mo
dele wczesnego Wszechświata lub 
kosmologie wielowymiarowe mogą 
być poprawne matematycznie, ale 
nie są korzystne z fizycznego punktu 
widzenia. Wszechobecny szum 
kwantowy, nieistotny w warunkach

klasycznych (skala odległości duża 
w porównaniu z długością Plancka 
lp),  może ujawnić swój wpływ. Pu
sta przestrzeń, może zyskać energię 
indukowaną przez fluktuacje kwan
towe.

Co więcej, cząstki elementarne
o zasadniczo zerowej masie zy
skać mogą pewną efektywną masę 
dzięki samoodziaływaniu oraz geo
metrii czasoprzestrzeni. Ekstrapo
lacja tego rozumowania prowadzi 
do atrakcyjnej hipotezy, że nie tylko 
energia czy masa, ale wręcz samo 
zjawisko grawitacji może być efek
tem indukowanym, zatem wtórnym 
w stosunku do pól kwantowych. 
Konsekwentne stosowanie tego ro
zumowania pozwala włączyć do jed
nolitego schematu także inne, nie- 
grawitacyjne oddziaływania. Czy 
zatem rola fluktuacji kwantowych 
ogranicza się tylko do produkowania 
poprawek kwantowych do tensora 
energii-pędu? Jeśli wpomniana 
ekstrapolacja m a sens, wtedy do
chodzimy do obrazu rzeczywistości, 
w którym kwantowość nie jest je
dynie poprawką modyfikującą kla
syczne tło. Staje się ona główną 
przyczyną sprawczą, która indukuje 
dobrze znane klasyczne wielkości.

Indukowana grawitacja stanowi 
obecnie -  wobec braku pełnej i 
konsystentnej kwantowej teorii gra
witacji -  pewną namiastkę takiej 
teorii. Niektórzy zresztą skłonni są 
reklamować to niezbyt ortodoksyjne 
podejście jako właściwą drogę do 
kwantowej grawitacji. Obecnie 
rozważana wersja teorii bierze swój 
początek od starej idei Sacharowa, 
który pisał o grawitacji jako o 
„elastycznej reakcji czasoprzestrzeni 
na kwantowe fluktuacje pól m aterii” . 
Te ostatnie byłyby zatem czymś 
bardziej pierwotnym niż krzywi
zna czasoprzestrzeni i geometria 
w ogóle. Ta radykalna koncepcja 
została nazwana „progeometrią” .

Czy tak bezkompromisowe ze
pchnięcie grawitacji z pozycji od
działywania fundamentalnego na ko
rzyść kwantowych pól m aterii sta
nowi krok we właściwym kierunku? 
Ostateczna odpowiedź jest sprawą 
czasu i dalszego rozwoju teorii. Jest 
jednak faktem, że idea ta  interesuje 
fizyków od przeszło dwudziestu lat, 
niezależnie od zmieniających się bar
dzo szybko mód i nastrojów wśród 
teoretyków, a ostatnio wzbogacona 
została o rozważania wielowymia^ 
rowych czasoprzestrzeni.

Na trudności napotykane przy 
próbach kwantowania grawitacji 
można także spojrzeć z innej 
strony. Obecna teoria grawitacji, 
ogólna teoria względności, opiera

się na przejrzystym i wielokrotnie 
z dużą dokładnością sprawdzonym 
fakcie fizycznym -  równości masy 
bezwładnej i masy grawitacyjnej. 
Dysponuje ponadto sprawnym i 
wygodnym aparatem  matematycz
nym, który dostarcza dobrego mo
delu klasycznej, czyli niekwantowej 
czasoprzestrzeni. Modelem tym 
jest rozmaitość różniczkowalna Rie- 
manna. Te dwie rzeczy -  prosty, 
lecz głęboki fakt fizyczny (idea prze
wodnia) oraz trafnie dobrany aparat 
matematyczny podkreślający istotę 
owego faktu -  są koniecznymi atry
butam i udanej teorii. Ogólna teoria 
względności jest właśnie taką , czego 
nie można powiedzieć o żadnym z 
jej licznych uogólnień. Dokładnie 
z tych samych powodów ogólna 
teoria względności najdłużej opiera 
się wszelkim próbom włączenia jej 
do schematu unifikującego z in
nymi oddziaływaniami -  brak nam 
fizycznego faktu, wokół którego 
budować teorię. Podobnie m a się 
rzecz z próbami kwantowania: jak
kolwiek, opierając się na bogatych 
doświadczeniach innych teorii pola 
„w zasadzie” wiemy, jak  kwantować 
grawitację, to jednak podświadomie 
czujemy, że są to tylko formalne, 
choć interesujące próby. M atema
tyka, nawet najpiękniejsza, pozba
wiona fizycznej myśli wiodącej, nie 
potrafi zaprowadzić do celu.

Mówi się często, że dobra teo
ria fizyczna -  oprócz wewnętrznej 
elegancji, prostoty i spójności oraz, 
oczywiście, zgodności z doświadczenie
-  powinna dać wyprowadzić się z 
pewnej niewielkiej liczby „natural
nych” założeń. A priori stwier
dzenie to mogłoby być niesłuszne 
i dość powszechne przekonanie o 
jego prawdziwości wynika raczej z 
pewnej filozofii niż z doświadczenia. 
W matem atyce takie dążenie do 
oszczędności założeń nazywa się 
osłabianiem założeń. Potrzeba ta 
kiego postępowania, mającego swój 
początek u Euklidesa, tkwi za
pewne w tym, że matematyka 
m a być systemem niezależnym od 
doświadczenia. Fizyka natomiast, 
chociaż posługuje się matematyką, 
m a dać opis rzeczywistości i to, co 
w matematyce jest dobrze określone
i naturalne, w fizyce bywa często 
sprawą intuicji czy wręcz wiary.

W ydaje się jednak, że dążenie 
do osłabiania założeń funkcjonuje 
jakoś w podświadomości teore
tyków konstruujących modele fi
zyczne, chociaż nie formułują tego 
w sposób jawny. Zresztą osłabianie 
założeń w fizyce niekoniecznie musi 
oznaczać zmniejszenie ich liczby, a 
co gorsze, może nawet pociągać
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za sobą komplikacje formalizmu 
matematcznego.

Ogólna teoria względności, pod 
którą to niefortunną nazwą kryje 
się współczesna, zgeometryzowana, 
ogólnie kowariantna teoria klasycz
nego (niekwantowego) pola gra
witacyjnego, jest dobrym tego 
przykładem. Stara i uświęcona 
sukcesami w XIX-wiecznej mecha
nice nieba teoria grawitacji New
tona zakładała po prostu istnienie 
grawitacji i postulowała postać opi
sującego ją  prawa. Nowsza teoria 
Einsteina stwierdza natomiast, że 
„grawitacji” nie ma, a ciała poru
szają się swobodnie w zakrzywio
nej czasoprzestrzeni w najprostszy 
możliwy sposób - po geodezyj
nych. Tak radykalne uproszczenie 
okazało sią jednak dokładniejsze 
od starej teorii i dostarczyło bo
gactwa nowych zjawisk, takich 
jak poprawki do ruchu planet i 
światła gwiazd w pobliżu Słońca, 
czarne dziury, fale grawitacyjne 
czy ewolucja Wszechświata jako 
całości. Cena, którą za tą 
estetyką i wszechstronność trzeba 
było zapłacić, tkwi w matematycz
nej komplikacji równań teorii (za
miast jednego liniowego równania 
mamy układ dziesiąciu sprzążonych 
równań różniczkowych nieliniowych 
na dziesięć funkcji). Takie jed
nak są tutaj reguły gry, które 
można ująć następująco: struk
tury  występujące w teorii mogą 
być dowolnie skomplikowane, byleby 
zasady rządzące tymi strukturami 
były proste. Według sformułowania 
A. Salama „ważna jest ekonomia za
sad, nie struktur” . W  tym właśnie 
sensie tensor metryczny o dziesięciu 
składowych, który posiada fanta
stycznie prostą interpretację geo
metryczną, jest „prostszy” od jed
nego tajemniczego pola skalarnego 
- potencjału Newtona opisującego 
natychmiastowe oddziaływanie na 
odległość, wbrew zasadzie przyczy- 
nowości.

Niestety, wszystko to nie zbliża 
nas do teorii kwantowej. Za skom
plikowaniem równań kryje się bo
wiem bogactwo ich rozwiązań. Zgo
dnie z najlepiej odgadniętymi za
sadami (przynajmniej na obecnym 
etapie zrozumienia praw przyrody) 
wszystkie te rozwiązania - cały 
ten niewyobrażalny gąszcz czaso
przestrzeni - interferując kwantowo 
daje jako rezultat obserwowaną 
„klasyczną” rzeczywistość. Jest 
rzeczą oczywistą, że nikt nie jest w 
stanie kontrolować tworu o takiej 
liczbie stopni swobody.

Druga trudność jest czysto 
techniczna i równie prosta do zrozu
mienia, ale znacznie trudniejsza do

pokonania. Mówiąc nieprecyzyjnie: 
przyroda używa czasoprzestrzeni, 
człowiek liczy używając metryk. Te 
ostatnie opisują geometrię używając 
konkretnch współrzędnych, które 
stanowią swoistą „osnowę” i nie 
mają charakteru absolutnego w 
przeciwieństwie do fizycznego „wąt
ku” punktów w czasoprzestrzeni, 
czyli zdarzeń. W  czasoprzestrzeni 
nie ma przecież żadnej siatki współ
rzędnych, ani układu zsynchronizo
wanych zegarów. Współrzędne są 
jednak konieczne, aby coś policzyć, 
ale możemy ich tam sobie wyo
brazić nieskończenie wiele i żaden 
z układów nie jest wyróżniony. 
Zatem każda czasoprzestrzeń ma 
nieskończenie wiele reprezentacji, 
różnych funkcyjnie metryk, których 
równoważność nie jest ani oczywi
sta, ani łatwa do pokazania przez 
znalezienie odpowiedniej transfor
macji współrzędnych. Taka jest 
istota teorii Einsteina, tradycyjnie 
zwana „ogólną kowariancją” .

W opisanym powyżej schema
cie kwantowej interferencji wszy
stkich możliwych stanów, w wy
niku którego powstaje klasyczna 
obserwowana rzeczywistość, biorą 
udział nie metryki, lecz czasoprze
strzenie. Zmuszeni, by liczyć na 
metrykach, musimy zatem staran
nie rozróżniać metryki równoważne. 
Jest więc swoistym paradoksem, że 
fakt, który leży u podstaw teorii 
klasycznej, jest źródłem trudności 
przy przejściu do teorii kwantowej.

Na koniec warto zauważyć, że 
już samo określenie „kwantowanie” 
budzi spore kontrowersje i nieporo
zumienia. -Przede wszystkim suge
ruje istnienie pewnej „procedury” , 
która klasyczną rzeczywistość prze- 
prowdza w kwantową. Tymczasem 
jest to charakterystyczny antro- 
pomorfizm - nieunikniony, lecz 
mylący. Przyroda jest (lub nie 
jest) od początku kwantowa, nie
zależnie od tego, czy jako taką ją  
odbieramy, czy nie. Podobnie, to 
nie fizyka jest klasyczna, to kla

syczny jest człowiek. Zycie stanowi 
uporządkowaną informację i z tego 
powodu jedynie twory składające 
się z wielu miliardów atomów są 
w stanie taką informację pomieścić 
i przechować. Z kolei życie wy
maga skrajnie dokładnie wybranych 
warunków(jak na typowe warunki 
panujące we Wszechświecie) i stąd 
obce są nam efekty relatywistycz
nych przyspieszeń, ekstremalnych 
pól grawitacyjnych, skrajnych tem
peratur. Kwantowość nie może 
stanowić życia, relatywistyka je 
niszczy. Ale z punktu widze
nia poznania praw podstawowych,

rozciąganie tego, co typowe dla 
nas, na fizykę jest antropomorfi- 
zmem, choćby nawet nadać temu 
sens ścisłych matematycznie przejść 
granicznych.

Powyższa, może nieco niepre
cyzyjna dygresja dowodzi jednak 
niezbicie, że do wszystkich wy
mienionych wyżej pojęciowych i 
technicznych przeszkód na drodze 
do poprawnej teorii kwantowej gra
witacji dochodzą jeszcze trudności 
natury czysto psychologicznej.

Co do samej teorii kwanto
wej, to trzeba z naciskiem po
wiedzieć, że - niezależnie od jej 
niekiedy spektakularnych sukcesów 
doświadczalnych - jest to raczej 
zbiór odgadniętych poprawnie algo
rytmów, aniżeli teoria fizyczna w 
sprecyzowanym powyżej sensie. Już 
sam fakt, że istnieją trzy niezależne 
sposoby kwantowania, budzi pewne 
estetyczne zastrzeżena. Do pewnego 
stopnia sposoby te są równoważne, 
ale każdy posiada swoje zlety i 
wady. Wybór metody kwantowa
nia jest zatem częściowo kwestią 

subiektywnych upodobań! Siedząc 
literaturę dotyczącą kwantowania 
grawitacji można zauważyć swoiste 
orientacje.

Wspomniany na wstępie Ku
cha? preferuje tak zwane kwantowa
nie kanoniczne, z uwagi na jego pro
stotę, poglądowość i bezpośrednie 
analogie z mechaniką (do niego 
należy jedyny interesujący przykład 
kwantowania cylindrycznych fal gra
witacyjnych).

Z kolei M. Pilati w serii 
prac opublikowanych na początku 
lat osiemdziesiątych podał kwan
tową teorię pola grawitacyjnego 
w przybliżeniu silnego sprzężenia, 
posługując się kwantowaniem przy 
użyciu formalizmu przestrzeni Hil- 
berta. Teoria jest niezwykle po
mysłowa. Punktem wyjścia są 
równania Einsteina w formalizmie 
hamiltonowskim, a w szczególności 
tak zwany więź hamiltonowski. 
Przyjmuje się dalej paradoksalny 
wybór sygnatury metryki, która 
występuje w więzie hamiltonow
skim, jako parametru, względem 
którego należy prowadzić rachunek 
zaburzeń! W  tym sensie sygna
tura przestrzeni euklidesowej wynosi 
+ 1, przestrzeni pseudo euklidesowej 
(czasoprzestrzeni w szczególnej i 
ogólnej teorii względności) wynosi 
-1, natomiast „przestrzeń” sta
nowiąca punkt wyjścia w teorii 
zaburzeń ma sygnaturę 0 i jest 
dziwnym tworem pomiędzy tymi 
dwoma przestrzeniami. Można 
pokazać, że w takiej przestrzeni 
prędkość światła jest równa zeru,
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a grawitacyjna stała sprzężenia jest 
nieskończona (stąd nazwa tej teorii). 
Jest to zupełnie inny przypadek gra
niczny niż ten, z którym  mamy do 
czynienia w mechanice Newtona, a 
który odpowiada prędkości światła 
praktycznie równej nieskończoności. 
Jak zauważył C. Teitelboim, sy
tuacja zerowej prądkości światła 
przypomina nieco scenką w ogro
dzie Królowej w „Alicji z krainie 
czarów” :

Cóż, w naszym kraju -  po
wiedziała wciąż jeszcze zdyszana A- 
Jicja -  zwykle jest się w innym miej
scu., jeśli biegło się tak szybko i tak 
długo, ja k  m y biegłyśmy.

-  Musi to być powolny kraj! -  
powiedziała Królowa. -  Bo tu, ja k  
widzisz, trzeba biec tak szybko, jak  
się potrafi, żeby zostać w tym  sa
m ym  miejscu. Jeśli chce się znaleźć 
w innym  miejscu, trzeba biec co naj
mniej dwa razy szybciej!”.

Mówiąc poważniej, chodzi mniej 
więcej o to, że punkty przestrzeni 
są rozłączone przyczynowo, a stożki 
świetlne degenerują się'do prostych.

Korzyść płynąca ze wszystkich 
tych udziwnień jest bardzo pro
zaiczna: można względnie prosto 
liczyć; sprawdzenie ewentualnej sen
sowności owych rachunków zostawia 
się zwykle na później.

Obydwa opisane wyżej podejś
cia zostały skrytykowane przez naj
większy chyba autorytet w tej dzie
dzinie -  Stephena Hawkinga. Jak 
podkreśla Hawking, kwantowanie 
kanoniczne jest sprzeczne z samym 
duchem ogólnej teorii względności. 
Zakłada bowiem rozwarstwienie cza
soprzestrzeni na hiperpowierzchnie 
stałego czasu. Jest to bardzo antye- 
insteinowskie; od samego początku 
ignoruje się istotę teorii, ogólną 
współzależność czasu i przestrzeni. 
Podobne wątpliwości budzi drugi z 
formalizmów.

Najbardziej przydatna wydaje 
się ostatnia z metod, „trzecia 
droga do kwantowania” Feynmana. 
Można ją  bowiem zmodyfikować 
tak, by procedura kwantowania 
przebiegała w sposób jawnie kowa- 
riantny. Niestety, i ta  m etoda -  
prędzej czy później -  natrafia na 
trudności pojęciowe. Przytoczmy 
tu słowa Hawkinga:

W ydaje m i się, że wina nie jest 
po stronie czystej grawitacji czy te
orii supergrawitacyjnych, ale w bez
krytycznym  stosowaniu do nich po
dejścia perturbacyjnego [...]. Nie 
można opisać czarnej dziury jako per
turbacji wokół płaskiej przestrzeni. 
A  to właśnie robi się wypisując ciąg 
diagramów Feynmana.”

,M uszę przyznać, że nie mam  
sposobu na załamanie się rozwinięć 
perturbacyjnych, ale tak ja k  czło
wiek, który szuka swego klucza pod  
latarnią tylko dlatego, że jest to je 
dyne miejsce, gdzie m a on jakąś 
szansę na znalezienie -  czuję, że od
powiedź, jeśli istnieje, musi wiązać 
się z topologiczną strukturą pola gra
witacyjnego.”

Takie dosyć luźne idee po
wstawały i zamierały, aż do sierpnia 
1984 roku. W tedy to ukazał się 
krótki artykuł Greena i Schwa
rza, który spolaryzował poglądy 
społeczności fizyków w stopniu nie 
znanym od czasów elektrodynamiki 
kwantowej. Praca dotyczyła super- 
symetrycznych strun, hipotetycz
nych jednowymiarowych obiektów o 
rozmiarach rzędu długości Plancka, 
których końce (kwarki ?) poru
szają się z prędkością światła w 
wielowumiarowej przestrzeni.

Teoria superstrun nazwana zo
stała żartobliwie teorią wszystkiego 
(TO E -  Theory o f Everything), wy
daje się bowiem realizować odwiecz
ne marzenia o unifikacji oddziaływań 
fundamentalnych, będąc jednocześ
nie od początku wolną od uciążli
wych trudności związanych z niere- 
normalizowalnością. Istnieje także
-  last not least -  trzeci aspekt 
sprawy. Niespodziewanie okazało 
się, że pewne podstawowe wielkości, 
dotąd zawsze dowolnie wkładane do 
teorii, wynikają w sposób (prawie) 
jednoznaczny z żądania wewnętrznej 
spójności superstrun. Chodzi tu  o 
grupę symetrii oraz wymiar czaso
przestrzeni.

Punktem  wyjścia jest postu
lat, by teoria nie prowadziła do 
anom alii. Można pokazać, że 
żądanie to implikuje równanie ewo
lucji dla danego obiektu (w przy
padku superstrun jest to równanie 
dla tak zwanego dylatonu, czyli 
pola skalarnego propagującego się 
wokół zamkniętej struny). Do
datkowo dostaje się warunek ogra
niczający geometrię przestrzeni, w 
której propagują się struny; w 
warunku tym  można rozpoznać -  
nie założone z góry -  równania 
grawitacji Einsteina! Na koniec, w 
naturalny sposób dowiadujemy się, 
że, aby znikała anomalia tensora 
energii-pędu, wymiar przestrzeni 
musi wynosić 10 (w innych mode
lach 26).

W obecnym, dość jeszcze burz
liwym, okresie rozwoju teorii wszy
stko to wygląda podejrzanie pięknie 
i nadzwyczaj kusząco. Czas pokaże, 
czy nie wyłonią się trudności, które 
sprawią, że dumna nazwa „teoria

wszystkiego” zdjęta z modelu su- 
perstun nie będzie musiała czekać 
na inną, bardziej poprawną teorię.

K rzyszto f Maślanka je s t pracownikiem  
Centrum Astronomicznego im. M. 
Kopernika, specjalistą w zakresie teorii 
pola.

ZMIERZCH 
„SUPERGWIAZD”

Problem górnej granicy masy 
gwiazd powstających w wyniku ko
lapsu obłoków molekularnych jest 
niezwykle istotny dla procesów 
gwiazdotwórczych. Do niedawna 
uważano, że możliwe jest powsta
wanie gwiazd o masach przewyższa
jących setki razy masę Słońca. Prze
konanie to opierało się na obser
wacjach licznych obiektów, których 
jasności wskazywały na duże masy. 
Po zastosowaniu techniki uzyski
wania obrazów o dużej dynamice 
(kontraście jasności) i zdolności roz
dzielczej przy użyciu tzw. kamer 
CCD coraz częściej supermasywne 
gwiazdy okazują się być bardzo 
zwartymi gromadami obiektów o 
mniejszych masach. Do klasycz
nych przykładów należą obserwacje 
M. Heydari-Malayeri i M. Remy 
z ESO oraz P. Magain z Uniwer
sytetu Liege. Wykazali oni, że 
trzy gwiazdy w Obłokach Magel
lana: dwie o masach ponad 100 
M q i jedna 85 M© (jak dotychczas 
uważano) są w rzeczywistości gro
m adam i złożonymi z 6 do 14 mniej 
masywnych składników. Autorzy 
wyrażają przekonanie, że błędne 
identyfikacje zwartych gromad z 
pojedynczymi, jasnymi gwiazdami 
mogą prowadzi do znacznych błędów 
w ocenach odległości do najbliższych 
galaktyk, które to oceny oparte 
są na fotometrii najjaśniejszych 
gwiazd. W szczególności możliwe 
jest zaniżenie odległości o czynnik 
rzędu 2 (wg. S ky  k  Telesc. No. 
1/90).

M. Urbanik

14



ROSAT
Tomasz Chlebowski 

John P. Hughes 
Aneta Siemiginowska

Roentgen Satell i te  -  w skrócie R O S A T  -  j e s t  
najn ow szym  urządzeniem do obserwacji  nieba w 
prom ien iach  X. W ynies iony  na orbitę 1 czerwca  
1990 r. działa doskonale, a p ierwsze  wyniki  
wkrótce zos taną  poddane s tarannej  analizie. Jakie 
niespodzianki R O S A T  n a m  przyn ies ie?

Pierwszego czerwca zeszłego 
roku 13 m inut przed północą na
szego czasu został wystrzelony na 
orbitę satelita ROSAT. Był to 
ważny dzień dla tysięcy astro
nomów zajmujących się badaniami 
rentgenowskimi, ponieważ w ciągu 
ostatnich kilku lat astronomowie nie 
mieli możliwości obserwacji rentge
nowskich o dużym zasięgu i jed
nocześnie z dobrą rozdzielczością 
przestrzenną, widmową i czasową.

Pierwszym dużym satelitą rent
genowskim, wyposażonym w zwier
ciadła ogniskujące promieniowanie 
w tym  zakresie był wystrzelony 
w 1978 r. HEAO-2, nazwany 
EINSTEINEM. Ale od momentu 
zamilknięcia tego instrum entu - 
oprócz kilku małych satelitów (ra
dziecki Kvant, japońskie Ginga i 
Tenma, amerykański Astro) - jedy
nie europejski EXOSAT próbował 
w roku 1983 umożliwić astronomom 
dostęp do rentgenowskiego nieba z 
dostateczną czułością i możliwością 
rejestrowania obrazów. Jednak do
piero ROSAT jest narzędziem, które
- przegotowywane od kilkunastu lat
- wypełnia lukę czasową między 
dotychczas niedoścignionym EIN
STEINEM, a wymarzonym AXAF- 
em (Advanced X-ray Astrophysical 
Facility), który zatwierdzono do 
wyniesienia na orbitę w 1996 r.

Idea wystrzelenia satelity rent
genowskiego narodziła się w Insty
tucie Maxa Plancka koło Mona
chium w 1975 r. Astronomowie 
niemieccy zaproponowali swojemu 
rządowi projekt satelity, który - wy
posażony w teleskop rentgenowski 
i licznik prdporcjonalny czuły na 
położenie (Position Sensitive Pro
portional Counter, PSPC) - do
konałby przeglądu całego nieba. 
Dotychczas bowiem wystrzeliwano 
albo urządzenia skanujące niebo (np.

HEAO-1) albo detektory ze zwier
ciadłami, które mogły obserwować 
jedynie m ałą część nieba (EIN
STEIN obserwował jedynie lOsfery 
niebieskiej). Do Niemców dołączyli 
Anglicy, proponując umieszczenie 
na satelicie również szerokokątnej 
kamery (Wide-Field Camera, WFC) 
czułej na daleki ultrafiolet (extreme 
UV, XUV). W 1982 r. do pro
jektu przyłączyli się Amerykanie 
z rentgenowskim detektorem obra
zującym o wysokiej rozdzielczości 
(High Resolution Imager, HRI), 
bardzo podobnym do tego, który 
pracował na EINSTEIN

Amerykanie również mieli za
pewnić wystrzelenie satelity na 
orbitę. Miało się to stać w 
październiku 1987, ale tragedia 
Challangera pokrzyżowała te plany. 
Zdecydowano się na wykorzystanie 
rakiety Delta II zamiast promu. 
Po pewnych przeróbkach i nie
wielkich opóźnieniach (w grudniu 
1987 założono, że ROSAT zosta
nie wyniesiony na orbitę w lutym 
1990) załadowano satelitę na czubek 
Delty, która 1 czerwca wyniosła go 
kołową orbitę o wysokości ok. 500 
km i nachyleniu 56°. Przez pierw
sze 6 miesięcy ROSAT był zawsze 
skierowany „od Ziemi” i pod kątem  
prostym do linii Ziemia-Słońce. W 
ten sposób dokonał przeglądu całego 
nieba. Od lutego tego roku RO
SAT pracuje w modzie znanym 
z EINSTEINA: astronomowie z 
całego świata (z preferencjami dla 
Amerykanów, Niemców i Anglików) 
składają propozycje, co satelita m a 
obserwować i - po zatwierdzeniu 
przez odpowiednią komisję - satelita 
jest kierowany na zaakceptowane 
źródło.

Dziś znane są jedynie niektóre 
wstępne wyniki przeglądu nieba. 
Ale zanim do nich przejdziemy,

warto może napisać o samym sa
telicie i jego detektorach.

Dwa główne składniki satelity, 
teleskop rentgenowski (X-Ray Tele
scope, XRT) i ultrafioletowa WFC, 
skierowane są w tym  samym kie
runku. Cały satelita waży ok. 
2.4 tony, z tego 2/3  stanowi wy
posażenie naukowe. Energia dostar
czana jest przez baterie słoneczne, 
które jednocześnie ładują akumu
latory wykorzystywane w czasie 
pracy w cieniu Ziemi. Dane tele
metryczne i naukowe rejestrowane 
są na taśmach magnetycznych o 
pojemności 700 Mbitów; są one 
przekazywane na Ziemię w czasie 
kolejnych sesji łączności.

Satelita potrafi szybko się 
obracać (180° w ciągu 15 minut); 
umożliwia to obserwację dwóch 
przeciwległe położonych na niebie 
źródeł w czasie jednego obiegu Ziemi 
(jedno źródło jest obserwowane w 
ćzasie, gdy drugie jest zaćmione 
przez Ziemię, po czym następuje 
szybki obrót satelity).

Praca satelity kontrolowana jest 
przez Niemieckie Centrum  Operacji 
Kosmicznych (German Space Ope
rations Center, GSOC) w Oberpfaf- 
fenhofen. Łączność jest nawiązywa
na sześciokrotnie w ciągu doby. Sa
telita  może zapamiętać plan 30 ko
lejnych obserwacji, co uniemożliwia 
planowanie wielu krótkich (poniżej 
15 minut) obserwacji.

XRT składa się ze zwierciadła 
(X-ray Mirror Assembly, XMA) 
oraz z PSPC i HRI.

Sam teleskop (XMA) składa 
się z 4 zagnieżdżonych zwierciadeł 
typu Wolter I, jest to konstruk
cja bardzo podobna do zwierciadła 
EINSTEINA. Zwierciadła wykonane 
są z Zeroduru pokrytego zlotem. 
Średnica teleskopu wynosi 84 cm, a 
geometryczna powierzchnia -  1141 
cm2. Kąty odbicia zawierają się w 
granicach 1 - 2 ° .  Pole widzenia te
leskopu wynosi 2°. W płaszczyźnie 
ogniskowej skala obrazu odpowiada 
0.012 mm na sekundę łuku. Zwier
ciadło nie potrafi odbijać fotonów o 
energii większej niż 2 keV, tak więc 
XRT jest czuły na promieniowanie 
w zakresie 0.1-2 keV (ok. 100-6 A). 
Jego rozdzielczość katowa wynosi 
ok. 4 -  5” .

Średnica otworu wlotowego 
podstawowego detektora, PSPC, 
wynosi 8 cm, pole widzenia 2°, 
rodzielczość widmowa 43% w 0.93 
keV. Przed licznikiem znajduje się 
koło z 4 filtrami. Efektywna roz
dzielczość czasowa detektora wynosi 
ok. 0.3 ms, a rozdzielczość kątowa
- 25” .
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Pozostałość po supernowej N132D 

Obraz z R O S A TA

HRI jest praktycznie iden
tyczny z HRI zastosow anym  na 
EIN STEIN IE: jest to  p łytka mi- 
krokanałowa ( microchannel plate) 
re jestru jąca położenie i m om ent 
przyjścia fotonów  rentgenowskich; 
jej pole widzenia wynosi 38’, roz
dzielczość kątow a - 1.7” , rozdziel
czość czasowa - 61 m ikrosekund.

W F C  jest instrum entem  całko
wicie niezależnym  od XRT, włącznie 
z własnymi telegw iazdam i (star 
trackers), kontrolą tem pera tu ry  i 
pakietem  obróbki danych. Ma 
również własne zwierciadło. Jest 
ono wykonane z niklowanego alu
m inium  pokrytego złotem . Pole 
widzenia wynosi 5°, geom etryczna 
powierzchnia zw ierciadła wynosi 456 
cm 2, średnica - 58 cm. Skala na 
płaszczyźnie ogniskowej 0.16 m m  
=  1’. Rozdzielczość kątow a wy
nosi 1.7’. Zwierciadło m a zdolność 
odbijan ia prom ieniow ania w zakre
sie 40-200 eV, czyli 300-60 A.

D etektoram i W FC  są dwie 
p ły tk i mikrokanałowe o średnicy 
5.5 cm, przed którym i znajduje  się 
koło z 8 filtram i.

C entrum  Danych Naukowych 
ROSAT-a wydało na  początku  1989 
roku m anual będący podstaw ą 
wiedzy o satelicie, jego telesko
pach i detektorach d la  wszystkich 
naukowców pragnących przedsta
wiać swoje propozycji obserwacyjne. 
W  podręczniku ty m  zamieszczono 
również szczegółową instrukcję, jak  
należy składać tak ie  propozycje.

Po tej grom adzie liczb czas 
na  opis pierwszych wyników. Po 
przeprow adzeniu rozruchu i kali
bracji (co nastąp iło  w czerwcu 
i lipcu) oraz pierwszych testach 
(pierwsza obserw acja C ygnusa X-2 
w ykonana została 1 lipca) sa te lita  
dokonał przeglądu nieba w okresie 
sierpień-styczeń w sposób opisany 
powyżej. W  ognisku X R T znaj
dował się cały czas P S P C . W  czasie 
skanu każde miejsce sfery niebieskiej 
było obserwowane za każdym  razem  
preze 32 sekundy. Liczba skanów 
przechodzących przez dany punk t 
sfery niebieskiej zależała od jego 
położenia, ale przez niektóre punk ty  
przechodziło nawet 30 skanów: w 
okolicy bieguna ekliptyki czas ekspo
zycji wyniósł 30 000 sekund, podczas 
gdy w pobliżu równika - jedynie 
600 s. W  ty m  przeglądzie źródła X 
są lokalizowane z dokładnością do 
25” , a  źródła obserwowane kam erą 
W FC  są lokalizowane z dokładnością 
lepszą niż 1’.

S a te lita  spisuje się znakom i
cie, jedyne kłopoty związane są  z 
pewnymi problem am i dotyczącym i

pozycjonowania satelity. Inne cha
rak terystyk i zwierciadeł i detek
torów  okazały się lepsze niż w 
czasie testów  naziem nych. Przewi
duje się, że ROSAT będzie pracować 
przez 7 lat.

Od lutego br. trw a  „pointed 
phase” pracy satelity, czyli obser
wacje w ybranych obiektów. Jed 
nak obecnie dysponujem y jedynie 
wstępnym i danym i uzyskanymi w 
czasie pierwszych testów  i kalibracji. 
W  ram ach tych testów  obserwowano 
m .in.: w spom niany wyżej Cyg X-2, 
za pom ocą HRI pulsar w Krabie, 
W ielki Obłok M agellana, Mgławicę 
Androm edy i Księżyc (patrz  zdjęcie 
na  okładce).

W  ram ach testów  wykonano 14- 
godzinną obserwację M31 (M gławica 
A ndrom edy) za pom ocą HRI. Uzy
skano czułość parę razy większą 
niż w przypadku EIN STEIN A . W i
doczna je s t em isja rozciągła źródła, 
obszary z tzw. ciepłymi plam am i 
(worm spots), również nowe, niewi
doczne na  obrazach uzyskanych z 
EIN STEIN A . Czy są to  realne

zmiany, k tóre  pojaw iły się w czasie 
osta tn ich  10 la t?

Obserwowano również pozo
stałość supernowej N132D, najjaś
niejszą w W ielkim  O błoku Magel
lana, obserwowaną również przez 
EIN STEIN A . W iek tej superno
wej nie je s t dobrze znany, ale 
z prędkości optycznych i wielkości 
obszaru świecenia m ożna oszacować 
wiek na  około 1300 la t. O braz uzy
skany przez ROSAT-a jest bardzo 
podobny do obrazu z EINSTEINA, 
choć widać i różnice (rysunek 1,2) .  
Czy są  one rzeczywiste? Prowizo
ryczna analiza  nie dała jeszcze na 
to  pytanie odpowiedzi. W  widmie 
X widoczne są silne linie tlenu; 
potw ierdza to , że supernow a jest 
nadobfita  w tlen , co było wcześniej 
w iadom e z obserwacji optycznych. 
Zdęcie innej pozostałości po su
pernowej znajdu je  się na  czwartej 
stronie kolorowej wkładki.

Przeprow adzono także testowe 
obserwacje grom ady galaktyk Abell 
2256. Na drugiej i trzeciej stronie 
kolorowej wkładki znajdu ją  się
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Pozostałość po supernowej N132D 

Obraz z E IN STEIN A

obrazy tej gromady otrzymane z 
PSPC i HRI.

Już wkrótce w czasopismach 
astronomicznych zaczną ukazywać 
się wyniki prawdziwych obserwacji, 
a nie tylko testów i kalibracji. Jest 
pewne, że obserwacje ROSAT-a 
przyniosą niejedną sensację. Oby 
satelita ten służył śrdowisku astro
nomicznemu tak długo jak IUE 
(który la ta  już 13 lat).

Tomasz Chlebowski je s t pracownikiem  
Obserwatorium Astronomicznego Uni
wersytetu Warszawskiego, specjalistą 
w zakresie rentgenowskiej aktywności 
gwiazd; John P. Hughes z Ha
rvard/Sm ithsonian Center for Astro
physics, Cambridge, USA zajm uje się 
promieniowaniem rentgenowskim po
zostałości po supernowych; Aneta Sie- 
miginowska je s t pracowniczką centrum  
Astronomicznego im. M. Kopernika  
w Warszawie -  obecnie na rocznym  
stażu w H arvard/Sm ithsonian Center 
fo r  Astrophysics .

MILISEKUNDOWE
PULSARY

ZAĆMIENIOWE

Istota pulsarów radiowych zo
stała zrozumiana bardzo szybko po 
ich odkryciu w 1968 roku. Dziś 
nie m a najmniejszej wątpliwości, 
że są to gwiazdy neutronowe o 
masie ~  1 M0 i promieniu ~  
10 km, obdarzone bardzo silnym 
polem magnetycznym (typowo 1012 
-  1013 G), i bardzo szybko rotujące 
wokół własnej osi. Okresy rotacji 
typowych pulsarów zawierają się w 
przedziale od kilkudziesięciu mili
sekund do kilku sekund. Pulsary 
emitują promieniowanie radiowe (a 
także w innych zakresach widma 
elektromagnetycznego, jak  również 
promieniowanie korpuskularne) ko
sztem swojej energii rotacyjnej, 
z wolna wydłużając swój okres.

Silne argumenty statystyczne wyka
zują, że pole magnetyczne pulsarów 
zmniejsza się w czasie, a skala jego 
zaniku jest dość krótka i wynosi 
2-5 milionów lat. Zachodzi wiąc 
następująca statystyczna zależność: 
im dłuższy jest okres pulsara, tym 
słabsze jest jego pole magnetyczne.

Wielką sensacją wczesnych łat 
osiemdziesiątych było odkrycie pul
sarów o bardzo krótkich okresach 
rotacji (zaledwie kilka milisekund), 
lecz także o stosunkowo słabych 
polach magnetycznych (108 -  109 
G). Powyższa zależność nie jest 
więc spełniona dla pulsarów mi
lisekundowych. Próbowano to 
tłumaczyć hipotezą, że milise
kundowe pulsary rodzą się ze 
znacznie słabszym polem magne
tycznym niż pulsary „normalne” . 
To tłumaczenie jest jednak w 
sprzeczności ze współczesnymi mo
delami ewolucji pola magnetycz
nego w gwiazdach neutronowych. 
Modele te przewidują, że silne 
pole magnetyczne jest wygenero- 
wywane w gwieździe neutronowej 
tuż po jej powstaniu, skutkiem 
działania pewnych procesów ter- 
momagnetycznych, bądź też pro
cesów typu „dynamo” . Dlatego 
też przyjęto inne wytłumaczenie, 
a mianowicie, iż pulsary milise
kundowe są starym i gwiazdami 
neutronowymi, w których pole 
magnetyczne zdążyło już znacznie 
zmaleć, lecz które zostały w pe
wien sposób ponownie „rozkręcone” . 
Najbardziej prawdopodobnym me
chanizmem rozkręcania pulsarów 
jest przepływ m aterii w układzie 
podwójnym. Jeżeli gwiazda neu
tronowa znajduje sią w układzie 
podwójnym z gwiazdą „normalną” , 
tzn. z gwiazdą ciągu głównego bądź 
olbrzymem, to -  skutkiem ewolu
cji ~ j ej towarzysz może wypełnić 
powierzchnię Roche’a i zacząć prze
lewać m aterią na pulsara. Materia 
ta  posiada wystarczająco dużo mo
m entu pędu, by rozkręcić gwiazdę 
neutronową do okresu milisekundo
wego.

Rzeczywiście znaczna większość 
spośród kilkunastu obecnie znanych 
pulsarów milisekundowych znajduje 
się w układach podwójnych, co po
twierdza zasadność powyższej hipo
tezy. Znamy jednakże także kilka 
obiektów pojedynczych. Do nie
dawna ich pochodzenie stanowiło 
sporą zagadkę. Jej rozwiązanie sta
nowi być może odkrycie dwóch mi
lisekundowych pulsarów zaćmienio
wych.

Istnienie zaćmień poprawia na
sze możliwości wyznaczenia pa
rametrów układu podwójnego, w
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którym znajduje się pulsar. Z 
pomiarów momentów nadejścia ko
lejnych pulsów (które nie są  liniową 
funkcją czasu, jako że w układzie 
podwójnym działa efekt Dopplera) 
możemy wyznaczyć tzw. funkcją 
masy. Funkcja ta zależy od mas 
obu składników układu podwójnego 
oraz od jego inklinacji. Sam fakt 
istnienia zaćmień mówi nam, że 
inklinacja układu musi być bli
ska 90°, eliminując przez to jedną 
niewiadomą. Jeżeli zaś dodat
kowo założymy coś o masie gwia
zdy neutronowej (z reguły przyj
muje sią tzw. kanoniczną wartość 
masy, wynoszącą 1.4 M q ) ,  możemy 
znaleźć masą drugiego składnika. 
Z kolei czas trwania zaćmienia, w 
porównaniu z okresem orbitalnym, 
określa geometryczne rozmiary ob
szaru zaćmiewającego.

Pierwszy milisekundowy pulsar 
zaćmieniowy został odkryty w 1988 
roku przez A.S. Fruchtera, D.R. 
Stinebringa i J.H . Taylora (Na
ture, 333, 237). Nosi on miano 
PSR  1957+20, a jego parametry 
są  następujące: okres orbitalny 
P orb =  9.17 hr, okres rotacji 
Psptn =  1-6 msec, czas zaćmienia 
Ped =  50 min, masa gwiazdy- 
towarzysza M2 =  0.022 M0 . Zdu
miewająca jest nie tylko malutka 
masa towarzysza, ale także jego 
rozmiar: z czasu trwania zaćmienia 
wynika, że obszar zaćmiewający 
pulsara ma promień dwukrotnie 
wiąkszy niż promień powierzchni 
Roche’a dla gwiazdy o takiej ma
sie! Tak wiąc materią zaćmiewającą 
nie może być stacjonarna powierzch
nia gwiazdy, lecz raczej gęsty 
wiatr gwiazdowy wiejący z jej 
powierzchni.

Znaczenie odkrycia obiektu 
PSR  1957+20 zostało błyskawicznie 
docenione przez społeczność nau
kową. Dość powiedzieć, że w 
10 dni po ukazaniu sią numeru 
Nature, w którym obwieszczono 
odkrycie tegoż pulsara, autor tej 
notatki wspólnie z A.R. Kingiem 
złożył w tym samym czasopiśmie ar
tykuł dyskutujący teoretyczne kon
sekwencje tego odkrycia. Po trzech 
dniach artykuł ten został zwrócony 
przez redakcje (bez odsyłania go 
do recenzentów) łącznie z listem 
wyjaśniającym, iż w kolejce do 
druku w Nature czeka już kilka 
artykułów prezentujących podobne 
wnioski!

Najważniejszy z tych wniosków 
jest następujący: wysokoenerge
tyczne promieniowanie pulsara może 
w pewnych warunkach wywołać 
silny wiatr gwiazdowy z gwiazdy- 
towarzysza. Utrata masy skutkiem

tego wiatru może być na tyle 
znaczna, że cały towarzysz zostanie 
„odparowany” . Efektem końcowym 
będzie pojedynczy pulsar milisekun
dowy o słabym polu magnetycznym.

W roku 1990 A.G. Lyne 
i inni odkryli drugiego pulsara 
zaćmieniowego (Nature, 347, 650). 
Znajduje sią on w gromadzie ku
listej Terzan 5 i nosi numer 
katalogowy PSR  1744-24A. Jego 
parametry są  nieco inne od para
metrów PSR  1957+20: okres orbi
talny Porj, =  1.8 hr, okres rotacji 
P ,pl„ =  11.6 msec, masa towarzysza 
M2 «  0.1 M0 . Również radiowe 
krzywe zmian blasku są  różne w obu 
obiektach. PSR  1957+20 ma stałą 
jasność radiową poza zaćmieniami, 
natomiast w momencie rozpoczęcia 
sią zaćmienia emisja radiowa zanika 
,jak  nożem uciął” . Czas zaćmienia 
jest stały. Z kolei PSR  1744- 
24A wykazuje znaczne modulacje 
jasności miądzy zaćmieniami, z 
wolna zmniejszając jasność przed 
całkowitymi zaćmieniami, i powięk
szając ją  po nich. Długość zaćmień 
też nie jest stała: stanowią one 
zawsze co najmniej 1/3 okresu, ale 
mogą dochodzić do połowy okresu. 
Zdarzało się też, że pulsar nie był wi
doczny przez kilka okresów. Może 
to świadczyć o różnicy w profilach 
gęstości zaćmiewających obszarów, 
a tym samym o mniejszej prędkości 
wiatru z towarzysza PSR 1744-24A 
w porównaniu z prędkością wiatru 
z towarzysza PSR 1957+20.

Dalsze obserwacje pulsarów 
zaćmieniowych mogą przynieść ko
lejne ciekawe rezultaty. Pomiar 
zmian okresów orbitalnych określi 
tempo utraty masy z gwiazd- 
towarzyszy. Inne możliwości pre
zentuje odpowiednik optyczny 
PSR 1957+20. Jest to słaba 
gwiazda o jasności wizualnej ~  
20m, zmieniająca swą jasność z 
okresem równym okresowi orbital
nemu. Największa jasność przypada 
na moment, gdy pulsar znajduje 
sią pomiędzy nami a gwiazdą- 
towarzyszem. Świadczy to o tym, 
że istotnie efekt oświetlania towa
rzysza przez pulsara jest bardzo 
istotny. W widmie odpowiednika 
optycznego PSR 1957+20 odkryto 
linię Ha. Pomiar zmian prędkości 
radialnej tej (i ewentualnie innych) 
linii umożliwiłby bezpośrednie wy
znaczenie masy pulsara.

Michał Czerny

CIEMNA MATERIA 
OGRZEWA GAZ 
GALAKTYCZNY

Jedną z form występowania 
materii międzygwiazdowej jest roz
rzedzony, ciepły, silnie zjonizowany 
gaz (tzw. WIM, czyli Warm Io
nized Medium), o temparaturze ok. 
104 K. Razem z ciepłym gazem 
neutralnym wypełnia on przestrzeń 
między chłodnymi,gęstymi obłokami 
i stanowi główne źródło swobod
nych elektronów odpowiedzialnych 
za dyspersję sygnałów z pulsarów. 
Źródło energii utrzymujące WIM w 
odpowiedniej temperaturze i stopniu 
jonizacji pozostaje do dziś zagadką. 
Gaz ten wypromieniowuje energię 
na tyle intensywnie, że znane źródła 
fotonów i cząstek jonizujących w 
Galaktyce okazują się być niewy
starczające. W trakcie Sympo
zjum No. 144 Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej w Leiden De
nis W.Sciama z Międzynarodowego 
Centrum Fizyki Teoretycznej w 
Trieście przedstawił na ten temat 
oryginalną hipotezę. Według niej 
źródłem energii ogrzewającym i jo
nizującym WIM może być „ciemna 
materia” postulowana od dawna 
przez kosmologów oraz badaczy 
zajmujących się problemem rotacji 
galaktyk. Zdaniem autora hipotezy, 
materia ta składa się z ciężkich 
neutrin o masie 27.7 eV. Posiadają 
one czas życia ok. 1.5 x 1023 s, po 
którym rozpadają się produkując 
m. in. fotony o energii ok. 14 
eV i natężeniu wystarczającym dla 
utrzymania WIM’u. Dobierając 
odpowiednią gęstość postulowanych 
cząstek, można nie tylko wyjaśnić 
ogrzewanie i jonizację gazu w po
bliskich galaktykach, ale wyciągnąć 
również szereg wniosków istotnych 
dla kosmologii (m. in. wyznaczono 
wartość Stałej Hubble’a jako równą 
54.4 km /s/M ps).

M. Urbanik
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16 LAT PRACY 
TORUŃSKIEGO 

SPEKTROGRAFU
Maciej Mikołajewski

K an ady jsk i  Spektrograf Kopernikowski  -  wyposażenie  
teleskopu w Piwnicach pod Toruniem -  j e s t  n a j 
cennie jszym urządzeniem  służącym astronomii  ob
serwacyjnej  w Polsce. Odpowiednio w ykorzys tany , 
może być konkurencją dla najlepszych teleskopów  
na świecie.

Poza heliocentrycznym  m ode
lem  U kładu Słonecznego, kosmo
logiczną zasadą kopernikańską i 
ty m  w szystkim  co pom patycznie 
określa się początkiem  nowożytnego 
m yślenia naukowego, najbardziej 
pożytecznym  spadkiem  po Koper
niku w dzisiejszych czasach okazują 
się rocznice Jego urodzin, zwłaszcza 
okrągłe. I tak  500-lecie uro
dzin A stronom a uczczono nie tylko 
ogłoszeniem M iędzynarodowego Ro
ku Kopernikowskiego ale i z tej 
okazji dwoma w spaniałym i daram i 
astronom ów  i społeczeństw a Stanów 
Zjednoczonych i K anady dla astro
nomów polskich. Pierw szym  był 
kom puter P D P 11 /45  i, jako  dodatek  
do kom putera, budynek C entrum  
Astronom icznego im . M ikołaja Ko
pernika w W arszawie (patrz  Post. 
Astron. t. 23, s tr. 129, r. 
1981). D rugim , wówczas o wiele 
skrom niejszym , ale dziś o dziwo, o 
wiele mniej zestarzałym  (kom puter 
P D P  przy dzisiejszej technice to  
właściwie zabytek) był K anadyjski 
S pektrograf K opernikowski poda
rowany U niw ersytetow i M ikołaja 
K opernika w Toruniu i zainstalo
wany w ognisku C assegraina 90cm 
teleskopu O bserw atorium  w Piw ni
cach (patrz  n o ta tk a  w ty m  sam ym  
num erze).

Unikalne to  urządzenie, w swo
jej klasie należące do najbardziej 
udanych konstrukcji n a  świecie, po
zostaje do dzisiaj najcenniejszym  
urządzeniem  służącym  astronom ii 
obserwacyjnej w Polsce. Prezen
tu jąc  niektóre rozw iązania tech
niczne i możliwości spektografu 
oraz pokrótce charakteryzując uzy
skane dzięki niem u w yniki naukowe, 
spróbuję uzasadnić tę  opinię.

Aby uzyskać widm o gwia
zdy wystarczy zainstalować pry
zm at przed obiektywem  kamery, 
ewentualnie pryzm at lub siatkę dy
frakcyjną za ogniskiem teleskopu. 
Takie w arianty pracy astrofizycy na
zyw ają pryzm atem  obiektywowym 
lub spektrografem  bezszczelinowym.

U kład tak i m a jednak  tę 
niew ątpliw ą wadę, że zdolność roz
dzielcza będzie zawsze ograniczona 
wielkością obrazu gwiazdy, a więc 
w przypadku teleskopów naziem 
nych wielkością scyntylacji a tm o
sferycznych. Aby pom inąć tę 
nieprzyjem ną okoliczność konstru
uje się spektrografy szczelinowe, w 
których widmo stanow i ciąg m ono
chrom atycznych obrazów szczeliny 
(a  nie gwiazdy) i zdolność roz
dzielcza (tzn. możliwość rozdzie
lenia dwóch bliskich linii w idmo
wych) zależy wyłącznie od budowy 
urządzenia. K onkretnie, chcemy 
by wielkość obrazu szczeliny odpo
w iadała zdolności rozdzielczej de
tek to ra  (kliszy, retikonu, C C D ), z 
reguły rzędu 10/im, podczas gdy 
szczelinę chcielibyśmy m aksym alnie 
otworzyć, tak  aby ja k  najm niej 
tracić św iatła gwiazdy.

Ponieważ obraz szczeliny jest 
zm niejszany w stosunku odpo
wiadaj acym  stosunkowi ognisko
wej kam ery rzutującej widm o na  
detektor do ogniskowej kolima- 
to ra  rzutującego rozbieżną wiązkę 
św iatła z teleskopu w postaci wiązki 
równoległej na  elem ent dysper
syjny (siatkę dyfrakcyjną, p ryzm at), 
w ystępuje konieczność stosow ania 
krótkoogniskowych, ale o dużym  
kącie widzenia (widmo jest obiek
tem  rozciągłym ), a więc bardzo 
światłosilnych kamer. Jednocześnie

wymagamy, aby obraz szczeliny był 
„czysty” , rzeczywiście m onochrom a
tyczny, tzn . k ą t, pod jak im  jest 
widoczna szczelina przez kolima- 
tor, odpow iadał kątowej zdolności 
rozdzielczej siatk i dyfrakcyjnej lub 
pryzm atu . Tak więc potrzebu
jem y możliwie długiej ogniskowej 
kolim atora, co poprzez konieczność 
zachow ania zbieżności wiązki z te
leskopu ograniczone je s t możliwymi 
do uzyskania rozm iaram i siatk i lub 
pryzm atu .

Cały ten  m ętny wywód nie 
może oczywiście w żaden sposób 
pom óc nawet obeznanem u z za
sadam i spektroskopii czytelnikowi 
w rozpoczęciu własnych konstruk
cji. P ragnę jedynie w ten sposób 
przybliżyć ogrom  problem u bu
dowy spektrografów  astrofizycznych 
(czyli dla słabych źródeł św iatła), 
k tóry  zawsze musi być rozsądnym  
kom prom isem  rozm iarów szczeliny, 
siatk i dyfrakcyjnej lub pryzm atu 
i ... w ytrzym ałości g run tu , gdyż 
ja k  m am  nadzieję uważny czytel
nik zauważył, pełne trzym anie się 
reguł sztuki m usiałoby doprowa
dzić do m onstrualnych rozmiarów 
urządzenia.

I rzeczywiście, kam ery spektro
grafów wielu wielkich teleskopów 
dorów nują lub nawet przew yższają 
rozm iaram i zwierciadeł sam  tele
skop. Jest oczywiste, że ta 
kie „m onstrum ” może być umie
szczone tylko w nieruchom ym  ogni
sku coude i kosztuje ogromne 
pieniądze. Ponieważ rozmiarów 
spektrografu  nie m ożna powiększać 
w nieskończoność, podstaw ow ą ich 
w adą są  s tra ty  św iatła  na  szczelinie: 
z powodu konieczności uzyskania 
odpowiedniej zdolności rozdzielczej 
szczelina musi być węższa niż scyn- 
tylujący obraz gwiazdy i tylko część 
św iatła  gwiazdy w pada do wnętrza 
spektrografu . D odatkowo wynika 
z tego brak możliwości badania  
rozkładu energii w całym  widmie: 
w skutek załam ania św iatła w a t
mosferze ziemskiej św iatło gwiazdy 
ogniskuje się na  szczelinie w po
staci bardzo krótkiego widemka i nie 
sposób kontrolować równomiernego 
dostępu do spektrografu  prom ienio
wania obejm ującego cały dostępny 
zakres długości fali.

Tak więc każda poręczna kon- 
stukcja  o możliwościach zbliżonych 
do spectrografów  coude ale dająca 
się bezpośrednio zamontować na 
teleskopie i dodatkow o wykorzy
stu jąca  cały ogniskowany obraz 
gwiazdy bez względu n a  wspo
m nianą  wyżej dyspersję atmosfe
ryczną, zakraw ałaby wręcz na  cud i 
czary. Nasz spek trograf je s t właśnie
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Image slicer Richardsona

N a rysunku obok przedstaw iono perspektyw iczny 
wygląd image slicera R ichardsona, a poniżej rozkład 
ośw ietlenia na  wewnętrznych elem entach zwierciadeł 
wejściwego i wyjściowego. D la lepszego zrozum ienia 
zasady działania, wszystkie skale na  rysunkach zostały 
przerysowane. Sym etryczna wiązka św iatła  z teleskopu 
p ad a  n a  soczewką cylindryczną, której astygm atyzm  
powoduje, że wiązka „pionowa” m a ognisko między 
pierw szą p a rą  luster (ap e rtu rą ) a nie zaburzona 
wiązka poziom a, między drugą p arą  luster (szczeliną) 
wnęki image slicera. Obydwie pary  skierowanych 
do siebie luster pow stały z dwóch identycznych 
luster sferycznych położonych w odległości równej ich 
promieniowi krzywizny. Zwierciadło apertu ry  zostało 
przecięte na  pół, i obydwie części AA i AB rozsunięte 
do wielkości odpow iadającej wartości oczekiwanych 
scyntylacji atm osferyczych i tak  „zwichrowane” (tzn. 
nachylone i skręcone względem siebie) aby ich środki 
krzywizny w ypadały sym etrycznie po obydwu stronach 
środka szczeliny w m iejscach odpowiednio aa  i ab. 
Szczelina pow stała  z drugiego identycznego zwierciadła, 
przeciętego n a  identyczne części SA i SB i rozsunięte na 
odległość określoną w ym aganą zdolnością rozdzielczą 
spektrografu. Zw ierciadła szczeliny są jeszcze bardziej 
„zwichrowane” (tzn. bardziej skręcone niż nachylone 
względem siebie) tak , że środek krzywizny odpowiednich 
części zwierciadła szczeliny jest lokowany n a  przeciwnej 
połówce zw ierciadła apertu ry  tzn . odpowiednio w 
punk tach  sa i sb. Czyli inaczej mówiąc, obraz 
odbity  od części SA jest lokowany na części AB, 
pod otworem  wejściowym i odw rotnie, odbity  od 
części SB jes t lokowany n a  części AA, nad  otworem  
wejściowym. W  pow stałej w ten  sposób wnęce m ogą 
następow ać kolejne odbicia, a ponieważ zw ierciadła są 
odlegle o długość prom ienia krzywizny, obrazy odbite 
od połówek zw ierciadła szczeliny tw orzą rzeczywisty, 
identyczny z obrazem  otw oru wejściowego, obraz na  
powierzchi zwierciadła apertury . W  ten sposób kolejne 
obrazy będą stanow iły stos kolejnych obrazów otworu 
wejściowego, położonych nad  i pod nim  w postaci

ZWIERCIADŁO WEJŚCIOWE ZWIERCIADŁO W YJŚCIOW E

APERTURA  SZCZELINA

pasków (slices), skąd nazwa. Podobnie odbite od 
zw ierciadła apertu ry  kolejne paski, n a  powirzchni 
zw irciadła szczeliny będą tworzyły zawsze ten sam 
obraz połówki „resztki” nie przepuszczonego prom ie
n ia  pierw otnego. Prześledźm y teraz bieg promieni 
wewnątrz wnęki. O braz przechodzący przez otwór 
wejściowy 1 lokuje się na  szczelinie i część ta  od 
razu, bez odbić, przechodzi w kierunku kolim atora. 
Scyntylacje atm osferyczne pow odują jednak , że część 
obrazu (2-4 i 5-3) nie trafia  w szczelinę i je s t odbijana 
odpowiednio nad  i pod  otw ór wejściowy tworząc 
jego rzeczywiste odbite obrazy 2 ’-4 ’ i 3 ’-5 ’. Obraz 
ten oczywiście je s t ponownie odbijany w kierunku 
szczeliny n a  której m usi utworzyć rzeczywiste obrazy 
„nie wypuszczonych” części obrazu gwiazdy 2-4 i 3-5 
w m iejscach odpow iednio 2”-4” i 3” -5” . W skutek 
odpowiedniego zwichrowania zwierciadeł części 2” i 3” 
po dw ukrotnym  odbiciu w pada ją  w szczelinę. Ponow
nie ” nie wypuszczone” z wnęki części 4” i 5” tworzą 
kolejne paski nad  i pod otw orem  ap ertu ry  a ich obrazy 
po czterokrotnym  odbiciu tra fia ją  w szczelinę. Łatwo 
ocenić, że zastosowanie image slicera około 4-krotnie 
zwiększa ilość św iatła  wykorzystywanego przez spektro
graf i przy zastosow aniu wysokiej jakości powierzchni 
odbijających (powłoki dielektryczne) w zależności od 
wielkości scyntylacji może sięgać 75-90% zbieranej 
teleskopem  energii. Uważny czytelnik zauważy, że 
stosowanie soczewki cylindrycznej w zasadzie nie jest 
konieczne, aczkolwiek pow oduje ona  znaczne bardziej 
równom ierne oświetlenie prostokątnych  ap ertu r otworu 
wejściowego i szczeliny. Liczba odbić (slice’ow) jest 
zdeterm inow ana w arunkam i zew nętrznym i (światłosilą 
teleskopu, konstrukcją spek trografu  i wielkością scyn
tylacji atm osferycznych). Nasz spek trograf używa 
właśnie 5 środkowych slice’ow, tak  ja k  na  rysunku.
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ucieleśnieniem takiego cudu, a 
„czarodziejem ” był E .H .Richardson 
z Dom inion O bservatory w Victo- 
rii w K anadzie, konstruk to r optyki 
spektrografu  i w ynalazca genial
nego urządzenia, o nazwie image 
slicer zastępującego w spektrografie 
konwencjonalną szczeliną.

Im a g e  s licer

Image slicer je st to  urządzenie, 
k tóre obraz dużego otw oru wejścio
wego (odpow iadającego wielkości 
scyntylacji atm osferycznych) układa 
w stos wąskich pasków wzdłuż 
szczeliny (patrz  obok). Zachowana 
jest wiąc podstaw ow a zaleta  spek
trografów  szczelinowych -  bardzo 
wąska szczelina gw arantuje wysoką 
zdolność rozdzielczą -  a jedno
cześnie uniknięto  ich podstawowej 
wady, s tra t św iatła  na  tej szczelinie.

N iebagatelne znaczenie m a rów
nież fak t, że image slicer daje 
od razu widm o poszerzone do 
odpowiedniej szerokości. Inaczej 
należałoby poszerzać widm o poru
szając obrazem  gwiazdy (czyli w 
rzeczywistości teleskopem ) wzdłuż 
szczeliy, co w w ypadku ogniska 
łam anego (w Toruniu spektrograf 
zamocowano na  widłach teleskopu) 
wymagałoby jednoczesnego ruchu w 
dwóch współrzędnych o proporcjach 
zm ieniających się w zależności od 
deklinacji gwiazdy.

„A utom atycznie” poszerzone 
widm o z image slicera je s t jednak  
też główną wadą tego urządzenia. A 
więc nie możemy zwiększać zasięgu 
nawet kosztem  zwiększania szum u, 
zm niejszając poszerzenie w idm a. W  
poprzek dyspersji nie m a żadnej in
form acji o przestrzennym  rozkładzie 
natężenia jakiejś linii wzdłuż szcze
liny, co m a znaczenie n a  przykład 
przy badan iu  mgławic i otoczek 
wokólgwiazdowych. Co więcej, 
rozkład energii w poprzek widma, 

1 w poszczególnych paskach (slice’ach) 
jest nierównom ierny: środkowy pa
sek, wprawdzie przechodzący bez 
odbić, jest osłabiony z powodu 
cienia lu stra  w tórnego telekopu na 
lustrze głównym, natom iast rozkład 
energii w pozostałych paskach jest 
bardzo czuły na  rozkład energii 
w aperturze wejściowej image sli
cera a więc na  zogniskowanie i 
prowadzenie teleskopu. Trzeba 
przyznać, że w przypadku odbior
ników nieliniowych (klisza !) jest 
to  isto tnym  źródłem  błędów w ka
libracji energetycznej, jak  jednak  
pokazało doświadczenie, błędy są 
na  poziomie n a  ogół oczekiwanym 
od tego typu detek to ra  (5-10% ).

W ąska szczelina wyjściowa im a
ge slicera w połączeniu z nie
wielkimi rozm iaram i teleskopu po
zwoliła na  skonstruow anie spektro
grafu o niezwykle m ałych rozm ia
rach: w niewielkiej walizce m ieszczą 
się dwa pełne zestawy optyki 
dla zakresu niebieskiego i czer
wonego, a ich całkowita w ym iana, 
dzięki modułowej konstrukcji, za j
muje około 10 m inut. Podobnie 
p rosta  jest podstaw ow a regulacja 
optyki urządzenia. Zm orą konstruk
torów  spektrografów  siatkowych, w 
których wiązka św iatła  ulega wie
lokrotnem u odbiciu, jest uniknięcie 
blendow ania pow racającej wiązki 
n a  biernych częściach i obudowach 
poszczególnych elementów optyki.

W  spektrografie R ichardsona 
uniknięto tego, dzięki sprytnem u 
zastosowaniu optyki pozaosiowej, 
co dodatkowo pozwoliło zmniejszyć 
rozm iary konstrukcji: oś optyczna 
pozostaje zawsze obok czynnych ele
m entów optyki lub, inaczej mówiąc, 
wszystkie elem enty optyki (kolima- 
tor, kam era etc.) zostały wycięte 
z „zewnętrznych” części, p ierw ot
nie znacznie większych elementów. 
W  ten  sposób z jednego dużego 
zw ierciadła kolim atora m ożna było 
wyciąć trzy kawałki (odpow iadające 
aperturze siatk i) do trzech spektro
grafów, a z jednej pierw otnie bardzo 
światłosilnej kamery, uzyskać z jej 
zewnętrznych części dwie identyczne 
kam ery o tak im  sam ym  kącie wi
dzenia i aperturze odpowiedniej do 
naszego spektrografu.

N a koniec w arto jeszcze za
znaczyć, że na  wszystkie ele
m enty optyki nałożono odpowiednie 
powłoki dielektryczne zwiększające 
zdolność odb ija jącą wszystkich lu
ster (zam iast alum inium ) i zmniej
szające odbicia w przypadku prze
puszczających św iatło (soczewki) 
elementów optyki. W  la tach  sie
dem dziesiątych była to  nowość w 
skali europejskiej.

M o żliw o śc i o b serw a cy jn e

Kilka siatek dyfrakcyjnych i 
możliwości pracy z nim i w różnych 
rzędów i zakresach pozwala na 
uzyskanie różnych dyspersji, od 
160A/m m  do lŚA /m m , co przy re
welacyjnej efektywności i szybkości 
spektografu zbliża go do możliwości 
spektrografów  coude na  teleskopach 
1.5 do 2 m etrow ych. W  rozsądnym  
czasie kilku godzin m ożna uzyskać 
dobre widmo w zakresie niebieskim  
w najwyższej dyspersji 18A/m m  
d la gwiazd o jasności B as 8.5 m ag, 
a w najniższej 160A/m m  nawet dla 
B w 11 m ag. Gwiazdy z jasnym i

liniam i em isyjnym i m ogą być nawet 
o 0.5 do 1 m agn itudo  słabsze od 
podanych lim itów .

O sukcesie danego urządzenia 
decyduje jed n ak  człowiek, astro
nom  decydujący, w k tó rą  stronę 
na  niebie skierować teleskop. Po 
serii testów , pierwsze zarejestro
wane widm o gwiazdy, skrajnego 
nadolbrzym a 89 Her, uzyskał 24 
czerwca 1974 późniejszy odkrywca 
podw ójności tej i kilku innych 
podobnych gwiazd, w ytraw ny spek- 
troskop ista  i doświadczony obser
w ator, Ja n  Smoliński. Z pewnymi 
oporam i (jakże to  tak  „wielkim” 
teleskopem  obserwować tylko jedną 
gwiazdę???!!!), początkowo tylko w 
księżycowe noce, toruńscy astro
nomowie torowali sobie drogę i 
uczyli się nowego urządzenia. W 
początkowej fazie były to  przede 
w szystkim  właśnie skrajne nadol- 
brzym y typów  F ,G ,K  i gwiazdy m a
gnetyczne (A p). Praw dziw ą klasą 
przyszło błysnąć spektrografow i u 
schyłku la ta  1975.

N a pierw szą wieść o wybuchu 
jasnej gwiazdy nowej (Nova Cygni 
1975 =  V1500 Cyg), cała ekipa 
toruńskich  astronom ów  organizuje 
w Piw nicach praw dziw ą kam panię 
obserw acyjną, intensywnie moni
to ru jąc  j ą  przy użyciu właśnie 
spektrografu . Uzyskali jedne z 
pierwszych w ogóle w idm  tej gwia
zdy, a niektóre serie z pierwszych 
dni po w ybuchu, obejm ujące kilka
dziesiąt doskonałej jakości widm, do 
dzisiaj korcą, aby poszukać w nich 
szybkich zm ian spektroskopowych, 
w ynikających z efektów orbitalnych 
lub odziaływ ania po la  magnetycz
nego (niedaw no okazało się, że nowa 
ta  zawiera silnie nam agnesowanego 
białego karła). Pewne rozczarowa
nie instrum entem  przyniosły próby 
pom iarów  prędkości radialnych z 
uzyskanych widm.

Należy jednak  pam iętać, że 
dysponow ano wówczas tylko jedną 
sia tką  dyfrakcyjną, d a jącą  dyspersję 
około 28A /m m , a więc nie najwyższą 
możliwą. P o n ad to  wym agane było 
zdobycie pewnego doświadczenia w 
użyciu lam py wyładowczej, będącej 
źródłem  w idm a porów nania nie 
tylko dlatego, że im age slicer 
m a tendencję pogrubian ia linii po
chodzących od rozproszonego źródła 
św iatła, ale początkowo nawet 
braku  identyfikacji linii. Późniejsze 
doświadczenia au to ra  pokazały, że 
tak  krótkoogniskowa kam era spek
trografu  je s t bardzo czuła na na
wet niewielkie skręcenia płaszczyzny 
ogniskowej. W reszcie, przez wszyst
kie te  la ta  nie było w obserw atorium  
urządzenia nadającego się do takich
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pomiarów, choćby umożliwiającego 
precyzyjną justację osi kamery, poza 
prymitywnymi komparatorami Ab- 
bego, których użycie do tak precy
zyjnych pomiarów naraża na ciężkie 
kalectwo ślepoty.

Inną drogą wykorzystania ob
serwacji była względna kalibracja 
energetyczna widm, umożliwiającą 
pomiar takich parametrów jak 
względne natężenia linii, czy sze
rokości równoważne. Nadludzkim 
jak  na tam te czasy wysiłkiem, 
a przede wszystkim dużym ta
lentem, Zygmunt Turło uruchomił 
najpierw prymitywny, a później 
wciąż udoskonalany system od
czytu i przetwarzania widm oparty 
o mikrofotometr ZEIS’a. Temu 
systemowi spektrograf zawdzięcza 
większość swoich wczesnych suk
cesów, analizę ewolucji widma 
wspomnianej wyżej Novej Cygni, 
analizę zmian spektroskopowych, 
w tym  kontrowersyjnych, niere
gularnych zmian krótkookresowych 
niektórych gwiazd magnetycznych; 
prace prowadzone głównie przez An
drzeja Woszczyka i jego młodszych 
kolegów. Dalej były próby analizy 
szerokich struktur absorpcyjnych w 
gwiazdach Ap firmowane przez

Marka Mućka i Janusza Gertnera.

W ynik i i plany na przyszłość

Wszystkie te doświadczenia 
posłużyły nam, tzn. Joannie 
Mikołajewskiej i jej aktualnemu 
mężowi, autorowi niniejszego ar
tykułu, do głębokiej analizy przy
datności i zastosowania spektro
grafu. Należało przede wszyst
kim ze względu na rodzaj detek
tora (klisza!) i nierównomierny 
rozkład energii w poprzek widma 
szukać efektów dużych, na poziomie 
kilkudziesięciu, nawet kilkuset pro
cent. Należało wykorzystać fakt, 
że spektograf łączy cechy spektro
grafu szczelinowego (zdolność re- 
zdzielcza) i bezszczelinowego (duży 
otwór wejściowy image slicera).

Dzięki dużemu otworowi wejś
ciowemu widmo jest wolne od 
efektów dyspersji atmosferycznej i 
uwalniając się od efektów czułości 
spektralnej i ekstynkcji atmosfe
rycznej można myśleć o pomiarach 
stosunków strumieni (np. linnii 
emisyjnych!!!) w całym zakresie a w 
perspektywie o absolutnym, pozaat- 
mosferycznym rozkładzie energii w 
całym widmie. W arto zauważyć, że 
zdominowanie w ostatnich dziesięciu

latach spektroskopii gwiazdowej po
przez badania ultrafioletowe wy
nika głównie z tego, że satelita 
IUE dostarcza danych w absolut
nej kalibracji, w „nieśmiertelnych” 
jednostkach, erg /s/cm 2/A .

Idealnymi więc obiektami do 
badania naszym unikalnym spe
ktrografem byłyby gwiazdy z liniami 
emisyjnymi, w których „dużo się 
dzieje” , a skale czasowe tych zjawisk 
są zróżnicowane i nieprzewidywalne. 
Przy tym  podejściu spektrograf 
staje się konkurencyjny w stosunku 
do nawet najlepszych i największych 
teleskopów udostępnianych dla da
nych obiektów tylko na krótkie 
sesje.

Obiektami takimi są wszelkiego 
typu osobliwe gwiazdy zmienne z 
liniami emisyjnymi, przede wszy
stkim  gwiazdy symbiotyczne, ale 
również gwiazdy nowe, a nawet 
sama /JLyrae.

W ostatnich latach, dzięki 
pracy Jurka Borkowskiego, powstał 
rewelacyjny program ReWiA (Re
dukcja W idm Astronomicznych), 
który m.in. pozwala na pełny zapis 
cyfrowy widm i ich kalibrację w 
długości fali i absolutną kalibrację 
w strumieniach. Przykłady zasto-

Kanadyjski Spektrograf Kopernikowski konstrukcji E.H. Richardsona i G.A. Breadley’a (fot. archiwum 
Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach
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sowania programu ReWiA do widm 
wysokiej dyspersji ze spektrografu 
coude i widma w absolutnej kalibra
cji dla obserwacji ze Spektrografu 
Kanadyjskiego pokazano na str. 30 
w notatce na tem at MWC 560. Do 
chwili obecnej Spektrografem Ka
nadyjskim wykonano prawie 1400 
klisz i wiele tysięcy (na kliszy 
może być do ośmiu widm), często 
unikalnych widm gwiazd.

Obserwacje wykonane tym  spe
ktrografem stanowiły m ateriał wy
korzystany w kilkudziesięciu publi
kacjach naukowych, kilku pracach 
magisterskich i rozprawach doktor
skich. W tej chwili zaawanso
wane są prace nad zastosowaniem 
retikonu jako detektora w spek
trografie. Można być pewnym, 
że w takim  układzie spektrograf 
będzie nowoczesnym narzędziem je
szcze przynajmniej przez kilkanaście 
lat. Należy mieć nadzieję, że będzie 
natchnieniem do realizacji wielu no
wych ciekawych programów obser
wacyjnych i pełnego wykorzystania 
istniejącej kliszoteki.

M aciej M ikołajew ski je s t  pracow nikiem  
U niw ersytetu  M ikołaja K opernika  w 
Toruniu, specjalista w dziedzinie gwiazd  
sym bio  tycznych.

DZIWNY ROZBŁYSK 
Z SMC X-1

Pulsary rentgenowskie są to 
gwiazdy neutronowe akreujące ma
terię poprzez kolumną akrecyjną 
leżącą wzdłuż osi magnetycznej, 
która nie pokrywa się z osią ro
tacji. Emisja z tej rotującej ko
lumny wywołuje obserwowany efekt 
„pulsów” rentgenowskich.

L. Angelini, L. Stella i N.E. 
W hite opisują (Astrophys. J., w 
druku) dziwny rozbłysk rentgenow
ski ze źródła SMC ■ X-1, jaki 
znaleźli w archiwalnych danych 
otrzymanych przez satelitę EXO
SAT. SMC X-1 jest dobrze znanym 
pulsarem rentgenowskim w Małym 
Obłoku Magellana o okresie rotacji 
0.7 s i okresie orbitalnym 3.9 dni.

Dnia 18 października 1984 roku 
SMC X-1 pojaśniał trzykrotnie w 
czasie krótszym niż 0.7 s. Rozbłysk 
trwał około 80 s i miał dość skom
plikowaną strukturę, z co najmniej 
trzema maksimami w krzywej zmian

blasku. W  czasie rozbłysku pulsacje 
rentgenowskie były nadal widoczne, 
zachowując kształt, amplitudę i fazę 
sprzed rozbłysku. Po rozbłysku, 
natężenie promieniowania spadło 
do poziomu ok. 35% niższego niż 
przed rozbłyskiem (skala opadania 
jasności wyniosła ok. 50 minut), 
i pozostawało na tym  poziomie 
przez co najmniej 5 godzin, kiedy 
to nastąpił koniec obserwacji. Po 
trzech dniach, gdy EXOSAT znowu 
zaczął obserwować SMC X-1, po
ziom emisji przypominał poziom 
sprzed rozbłysku.

Podobne rozbłyski obserwuje 
się w wielu źródłach (tzw. berste- 
rach) należących do klasy małoma- 
sywnych rentgenowskich układów 
podwójnych. Tłumaczy się je 
wybuchowym spalaniem termonu- 
klearnym materii, k tóra odkłada 
się skutkiem procesu akrecji na 
powierzchni gwiazdy neutronowej o 
słabym polu magnetycznym. Gwia
zda neutronowa w SMC X-1 musi 
być jednak silnie namagnesowana (o 
czym świadczy fakt obserwowania 
pulsów rentgenowskich), a teoria 
przewiduje, iż w takim  przypadku 
proces spalania termojądrowego po
winien przebiegać stabilnie, nie po
wodując gwałtownych rozbłysków. 
Prócz tego typowy rozbłysk rent
genowski z berstera charakteryzuje 
się znacznymi zmianami spektral
nymi: w czasie opadania jasności 
od maksimum do poziomu sprzed 
rozbłysku widmo staje się coraz 
bardziej „miękkie” , zachowując się 
jak widmo stygnącego ciała dosko
nale czarnego. Widmo rozbłysku 
z SMC X-1 nie wykazywało ta 
kich zmian, zachowując cały czas 
stały kształt, ten sam, co przed 
rozbłyskiem. „Stwardniało” ono 
jednak wyraźnie po zakończeniu 
rozbłysku. Wszystko to sugeruje, 
że rozbłysk z SMC X-1 nie zo
stał wywołany wybuchem termonu- 
klearnym na powierzchni gwiazdy 
neutronowej, lecz jakąś nieokreśloną 
niestabilnością w procesie akrecji.

jak  wyglądał on w epoce for
mowania się galaktyk, posiadałaby 
ogromne znaczenie dla kosmolo
gii. Pozwoliłoby to zarówno na 
weryfikację przewidywanego przez 
teorie kosmologiczne pierwotnego 
składu chemicznego m aterii jak i 
na badanie warunków fizycznych, 
w jakich rozpoczęło się formowa
nie pierwszych galaktyk. Dostępna 
obserwacjom m ateria gazowa, znaj
dująca się w galaktykach lub ich 
bezpośrednim otoczeniu, jest w 
stosunku do swej pierwotnej po
staci znacznie zmodyfikowana przez 
procesy tworzenia się gwiazd. Z 
tego powodu duże poruszenie spo
wodowało wykrycie w konstelacji 
Panny międzygalaktycznej koncen
tracji neutralnego wodoru, która 
(według pierwszych ocen) nie za
wierała żadnych śladów procesu two
rzenia gwiazd. Twór ten uważano 
za dobrego kandydata na nieskażony 
relikt gazu pierwotnego i przykład 
obłoku przedgalaktycznego. Ku 
rozczarowaniu zwolenników tej hi
potezy, M. Irvin i R. McMahon 
z Uniwersytetu w Cambridge, sto
sując bardzo czułe metody foto- 
metryczne, odkryli w tym obiekcie 
słabe świecenie, mogące świadczyć o 
zachodzących tam  procesach tworze
nia gwiazd. Dodatkowych informa
cji dostarczyły obserwacje spektro
skopowe wykonane przez S.G. Djor- 
govsky’ego z Kalifornijskiego Insty
tu tu  Technologii. Doprowadziły one 
do wykrycia międzygwiazdowych li
nii zjonizowanego tlenu typowych 
dla mgławic powstających wokół 
młodych, gorących gwiazd. Pier
wiastek ten nie występuje w materii 
pierwotnej, jest natom iast produk
tem  syntezy jądrowej w gwiazdach. 
Jego obecność w obłoku w Pan
nie nie tylko potwierdza istnienie 
tam  młodych gwiazd, ale wskazuje 
też na istotną modyfikację składu 
chemicznego gazu w wyniku pro
cesów gwiazdotwórczych. Obiekt 
w Pannie jest więc w gruncie rze
czy otoczką gazową zbioru gwiazd 
przypominającego małą galaktykę 
nieregularną i nie nadaje się do 
badań nad m aterią pierwotną (wg. 
Sky  & Telesc. No. 1 i 2, 1990).

M. Urbanik

Michał Czerny

OBŁOK 
MIĘDZYGALAKTYCZNY 
OKAZAŁ SIĘ 
GALAKTYKĄ

Możliwość bezpośredniej ob
serwacji pierwotnego gazu, tak
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POSZUKIWANIA 
CZARNYCH DZIUR

Bożena Czerny

Frapującą konsekwencją ogólnej teorii względności 
je s t  przewidywane istnienie czarnych dziur. Szukamy  
wieLc czarnych dziur wśród gwiazd i w jądrach  
galaktyk. Wydaje nam się, że znaleźliśmy. A może 
tylko nam się tak wydaje?...

P o c z ą tk i

Czarne dziury m ają  obecnie 
bardzo duże powodzenie w astrofi
zyce. W  każdym  num erze czasopi
sm a astronom icznego je s t co n a j
mniej kilka prac, k tóre  w yjaśniają 
jakieś zjawisko poprzez procesy za
chodzące w pobliżu czarnych dziur. 
Czym zatem  są  czarne dziury, i 
czy rzeczywiście je  obserwujem y?

C zarna dziura w swej istocie 
jest obszarem  przestrzeni, w którym  
przyciąganie graw itacyjne je s t tak  
silne, że nawet św iatło nie jest w 
stanie uciec. Zasadnicza idea jest 
prosta, przynajm niej powierzchow
nie, choć popraw ny opis zjawiska 
je s t możliwy dopiero w ram ach 
ogólnej teorii względności.

Istnienie czarnych dziur zostało 
zresztą zapostulow ane n a  wiele la t 
przed E insteinem . N ajbardziej 
znane są rozw ażania Pierre La- 
p lace’a w książce Exposition du 
Systeme du Monde  opublikowanej 
w 1796. N apraw dą pierwszym 
był jednak  mniej znany angielski 
fizyk John  Michell. W nioski swoje 
przedstaw ił 27 listopada 1783 przed 
Towarzystwem Królewskim. W  rok 
później p raca ukazała się drukiem  
w Philosophical Transactions of the 
Royal Society. O fakcie ty m  przypo
m ina w jednym  ze swych artykułów  
G ary Gibbons.

P raca  M ichella dotyczyła za
sadniczo problem u określania roz
miarów gwiazd, a nosiła nieco 
przydługaw y ty tu ł: „On the Means 
of discovering the D istance, M a
gnitude, &c. of the Fixed Stars, 
in consequence of the D im inuition 
of the Velocity of their Light, in 
case such a D im inuition should be 
found to  take place in any one of 
them , and  such other D a ta  should 
be procured from  O bservations, as

would be fu rther necessary for th a t 
purpose.”

W  swojej pracy Michell, opie
ra jąc  się n a  mechanice Newtona, 
ocenił, ja k  bardzo przyciąganie gra
w itacyjne gwiazdy spowolni podróż 
zwykłej cząstki z powierzchni gwia
zdy do Ziemi. Postulował on 
następnie, że cząstki św iatła  podle
gają  graw itacji tak  sam o jak  inne 
ciała, ze wzglądu n a  jej stw ierdzoną 
uniwersalność.

Dalej wnioskował on n astępu ją
co: jeśli gw iazda m iałaby tą  
sam ą gęstość co Słońce, na tom iast 
byłaby 500 razy większa, to  cząstka 
spadająca  z nieskończoności uzy
skiwałaby przy powierzchni pręd
kość większą niż prędkość św iatła. 
O dw racając zagadnienie, prędkość 
św iatła nie jest w ystarczająca, aby 
pokonać siłę graw itacji i św iatło 
zam iast uciec do nieskończoności 
musi zawrócić w stronę  gwiazdy.

Michell przewidywał, że w przy
padku mniej masywnych gwiazd 
ich św iatło będzie do nas docierać, 
ale wolniej, i proponował pom iary 
prędkości św iatła  od dwóch gwiazd 
tworzących układ podwójny. Dziś 
wiemy, że tak i eksperym ent jest ska
zany na  niepowodzenie. Zgodnie z 
teorią E insteina prędkość św iatła  ze 
wszystkich źródeł jest taka  sam a, 
natom iast zm ianie ulega długość 
fali. Obserwacje po tw ierdzają, że 
w idm a gwiazd są przesunięte ku 
czerwieni. Fotony nie m ogą opuścić 
powierzchni masywnej gwiazdy nie 
dlatego, że prędkość św iatła  pod 
wpływem graw itacji maleje, ale że 
czasoprzestrzeń ulega zakrzywieniu.

Interesujący je s t jednak  dalszy 
fragm ent:

„Jeśli tak ie  duże gwiazdy ist
nieją, to  są  dla nas niewidoczne, 
podobnie jak  gwiazdy o zbyt małej 
jasności. W nioskować o ich istnieniu 
możemy jednak  za pośrednictw em

jasnych obiektów  znajdujących się w 
pobliżu poprzez śledzenie zaburzeń 
w ich ruchu. Dalsze konsekwencje 
tego rozum ow ania są p roste .”

D okładnie w tak i właśnie spo
sób dziś zbierane są  najbardziej 
przekonywujące dowody istnienia 
czarnych dziur. W  poszukiwaniu 
superm asyw nych czarnych dziur o 
m asach rzędu 108M e  w jądrach  ga
laktyk rozważa się ksz ta łt potencjału 
graw itacyjnego, w którym  porusza 
się gaz czy gwiazdy. Jeszcze bliższy 
„klasycznem u” je s t sposób identyfi
kacji czarnych dziur o m asach rzędu 
10M q . B adany jest ruch układów 
podw ójnych, w których tylko je 
den ze składników jest „norm alną” 
gw iazdą i dyskutow ane są wszelkie 
możliwe hipotezy dotyczące natury  
drugiego składnika. C ała proce
dura  -  znalezienie „obiecujących” 
układów  podw ójnych, a następnie 
wykazanie, że drugi składnik jest z 
pewnością czarną dziurą -  nie jest 
jednak  wcale prosta.

C za rn e  d z iu ry  

w  u k ła d a ch  p o d w ó jn y ch

W  1964 roku, na  siedem lat 
przed pojaw ieniem  się pierwszego 
kandydata  na  czarną dziurę -  Cy- 
gnusa X-1 -  radziecki astrofizyk 
Yakov B. Zeldowicz zaproponował, 
żeby poszukiwać czarnych dziur w 
ciasnych układach podwójnych, w 
których siły przypływowe są tak 
silne, że gaz je s t wyrywany z 
tow arzysza i spływa spiralując w 
kierunku czarnej dziury. Dysypacja 
w gazie będzie go ogrzewać do tem 
p e ra tu r rzędu 108 K i świecenie tego 
gazu powinno być obserwowane w 
zakresie rentgenowskim . Ten kie
runek badań  przyniósł sukcesy.

Spośród obecnie proponowa
nych kandydatów  na  czarną dziurę 
trzy  w yróżniają się zdecydowanie. 
Są to: Cygnus X-1, LMC X-3 (czyli 
źródło rentgenowskie w Łabędziu 
i w M ałym  Obłoku M agellana) 
oraz A0620-00. Postępow anie do
wodowe, że te  układy podwójne 
zaw ierają czarną dziurę, składa się 
z trzech odzielnych elementów.
(1) U kład podw ójny zawiera bar

dzo jasne  ( ~  1038 e rg /s) i 
zmienne źródło rentgenowskie. 
Źródło tak ie  świeci na  koszt 
energii graw itacyjnej gazu opa
dającego na  zw arty składnik i 
niew ątpliw ie zawiera gwiazdę 
co najm niej tak  gęstą i m a
syw ną jak  gw iazda neutronowa.

(2) Prędkość towarzysza, okres or
b ita lny  i inne argum enty geo
m etryczne prow adzą do wnio
sku, że m asa obiektu zwartego

24



Rozkład pobliskich galaktyk

(rysunek 4 do artykułu „Skala i struktura W szech
św iata"). Gęstość powierzchniowa galaktyk za
znaczona jest konturami. Prostopadłościan od
powiada prędkościom około 5000 km/s, czyli od
ległościom blisko 200 milionów lat świetlnych. 
Nasza Galaktyka znajduje się w górnej części pio
nowego zgęszczenia. Cała pionowa struktura jest 
fragmentem płaszczyzny Lokalnej Supergrom ady 
Galaktyk.

Rozkład bogatych 
gromad galaktyk

(rysunek 5 do artykułu „Skala i 
struktura W szechśw iata"). K on 
tury pokazują gęstość gromad w 
sześcianie odpowiadającym pręd
kościom 60 000 km/s, czyli od
ległościom blisko 2 miliardy lat 
świetlnych. W idoczna jest kon
centracja bogatych gromad wo
kół poziomej płaszczyzny -  Lo
kalnej Supergromady. Całe to 
zgęszczenie nazwane zostało Uk
ładem Supergrom ad R y b y -W ie 
loryb.



ROSAT PSPC MPE

Gromada galaktyk Abell 2256
Gromady galaktyk świecą jasno w promieniach Roentgena. Emisja pochodzi z gorącego gazu 
wyrzucanego z galaktyk podczas ich wzajemnych zderzeń i wypełniającego przestrzeń międzyga- 
laktyczną. Zdjęcie pochodzi z satelity ROSAT. To zdjęcie, a także wszystkie pozostałe zdjęcia 
rentgenowskie zamieszczone w tym numerze, zostało opracowane i udostępnione przez zespół z 
Max-Planck-lnstitute fur Physik und Astrophysik, Institut fiir Extraterrestrische Physik.



ROSAT HRI MPE

Gromada galaktyk Abell 2256
Na satelicie ROSAT zostało umieszczone nie jedno, ale kilka urządzeń pomiarowych pełniących 
różne funkcje. To zdjęcie zostało wykonane przez inne urządzenie niż zdjęcie obok. Kamera 
HRI ma wysoką zdolność rozdzielczą przestrzenną i jest przeznaczona głównie do analizowania 
obrazów, natomiast w odróżnieniu od urządzenia PSPC nie posiada energetycznej zdolności roz
dzielczej.
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ROSAT PSPC MPE

Pozostałość po supernowej Kasjopea A
Kasjopea A jest pozostałością po gwieżdzie supernowej, która wybuchła w naszej Galaktyce w 
roku 1670. Widzimy promieniowanie rentgenowskie gorącej plazmy o temperaturze kilku milionów 
stopni. Gaz ten został wyrzucony przez eksplozję do ośrodka międzygwiazdowego.



jest wiąksza niż trzy masy 
Słońca.

(3) Zgodnie z teorią, gwiazda neu
tronowa nie może mieć masy 
większej niż trzy masy Słońca. 
Gwiazda taka musi skolapsować 
pod wpływem własnego pola 
grawitacyjnego i utworzyć czar
ną dziurą.

Zatem przeprowadzenie dowo
du istnienia czarnej dziury polega 
na obserwacyjnym wykazaniu, że 
masa zwartego obiektu jest większa 
niż trzy masy Słońca i na wnio
sku teoretycznym, że taki obiekt 
jest czarną dziurą, a nie gwiazdą 
neutronową.

P a ra m e try  u k ładów  p o d w ó jn y ch  
z a w ie ra ją c y c h  k an d y d a tó w  n a  czarn e  d z iu ry :

Cyg X-1 LMC X-3 * A0620-00

L ,(e r g /s ) 2 x  1037 3 x 10” 1 x  1038
typ widmowy
towarzysza 09.71 B3V K5V
d(k p s) 2.5 55 1
vea in i(km /s) 76 235 457
P (dni) 5.6 1.7 0.32

/(M ) 0.25 ±  0.01 2.3 ± 0 .3 3.18 ±0 .16

/ ( M )  :=
( Mx sin i)3

małym nachyleniem albo towarzysz 
jest gwiazdą masywną. Ocena mas 
gwiazd w oparciu o typ widmowy 
towarzysza, ograniczenia na kąt 
nachylenia układów (wynikające m. 
in. z faktu, że w żadnym z nich nie 
obserwujemy zaćmień rentgenow
skich), prowadzą do następującego 
obrazu (rysunek 1).

Cyg X-I

\ Mx= 16 Mg /

LMC X-3
/ '
l

Mx= 9M0 Mc = 6 M0

A 0620-00

M,= 0.7

Param etry trzech układów pod
wójnych, w których zwarty składnik 
wydaje się być czarną dziurą, są 
przedstawione w tabeli.

Najistotniejszym param etrem  
układu jest ten ostatni -  optyczna 
funkcja masy. Jest on zdefiniowany 
następująco:

{Mx +  M cy

=  P(Vcsin i f / 2 n G

gdzie M x oraz M c określają masę 
źródła rentgenowskiego i towarzy
sza, i jest nachyleniem orbity, P 
okresem orbitalnym, Vcsini  jest 
mierzoną (zrzutowaną) am plitudą 
prędkości orbitalnej towarzysza, a G 
jest stałą grawitacji. Wyrażenie po 
prawej stronie jest bezpośrednio wy
znaczane z obserwacji. Określa ono 
zarazem absolutne minimum masy 
źródła rentgenowskiego: odpowiada 
przypadkowi M c =  0, i =  90° (ob
serwujemy w płaszczyźnie orbity). 
Zatem z samej już funkcji masy wy
nika, że zwarty składnik A0620-00
o masie M x / M q > 3.18 ± 0 .1 6  jest 
niemal na pewno czarną dziurą. W 
przypadku Cygnusa X-1 konieczne 
są dalsze argumenty stwierdzające, 
że układ jest obserwowany pod

Mx = !3M g 0 ®

R ys.l. Schematyczny szkic trzech uk
ładów podwójnych zawierających praw
dopodobnie czarną dziurę. Składnik 
zakreskowany wypełnia powierzchnię 
Roche’a.

Sugerowane masy są rzędu 
10 M q , wyraźnie powyżej gra
nicy dopuszczlnej masy dla gwia
zdy neutronowej. Oszacowania te 
zawierają jednak bardzo poważne 
uproszczenie. Relacja typ widmowy 
-  masa gwiazdy, wyznaczana dla 
gwiazd pojedynczych, nie stosuje 
się do gwiazd w ciasnym układzie 
podwójnym. Szczególnie gwiazdy 
OB w innych układach rentgenow
skich m ają często masy o czynnik 
2 lub więcej mniejsze niż wartości 
odpowiednie dla ich typu widmo
wego.

Inną metodę, opartą wyłącznie 
na geometrii układu i j asności towa
rzysza, zaproponował w 1974 roku 
polski astrofizyk Bohdan Paczyński. 
Metoda ta  daje dolną granicę na 
masę w zależności od odległości 
do obiektu. Dla Cygnusa X-1 i 
odległości 2 kps granica ta  wynosi 
3.4 M q , wyznaczenie odległości do 
tego źródła nie jest jednak zbyt 
pewne. Dla LMC X-3 m etoda 
Paczyńskiego prowadzi do wartości 
minimalnej 6 M0 , a odległość jest 
wyznaczona bardzo dokładnie, gdyż 
źródło to znajduje się w Wielkim 
Obłoku Magellana. Jednak i w tym  
przypadku napotykamy problem, a 
mianowicie wyznaczenie jasności to
warzysza. Gwiazda-towarzysz nie 
jest tak jasna, jak  w przypadku

Cygnusa X-1 i część promieniowa
nia optycznego pochodzi z dysku 
akrecyjnego.

Dodatkowym problemem są 
cztery efekty, które mogą mo
dyfikować amplitudę prędkości i 
redukować graniczną wartość masy 
obiektu. Są to: oświetlanie rentge
nowskie, odkształcenie przypływowe 
towarzysza, jego niesynchroniczna 
rotacja i obecność linii emisyjnych 
w widmie. Ich staranna dyskusja 
jest niezbędna przed wyciągnięciem 
ostatecznych wniosków.

Najpewniejszym kandydatem 
wydaje się A0620-00. Sama funk
cja masy jest już duża, / (M )  =  
3 .1 8 ± 0 .1 6 M q . Bardziej fizyczną 
dolną granicę otrzymać można 
zakładając coś o masie towarzysza
i inklinacji. Jako masę towarzysza 
można przyjąć M e =  0.25A/0 
(zmierzona masa towarzysza typu 
K w układzie GK Per), a nachylenie 
orbity jest większe niż 5° (i <  85°), 
co wynika z braku zaćmień. Przy 
tych założeniach dolna granica na 
masę wynosi 3.20 M0 . W mniej 
ostrożnym, ale fizycznie dobrze 
uzasadnionym podejściu wykorzy
stuje się dwa fakty: wypełnianie 
powierzeni Roche’a przez towarzy
sza oraz ograniczenia na inklinację 
układu wynikające z modulacji ja 
sności towarzysza w czasie ruchu 
po orbicie ze względu na elipsoi- 
dalność powierzchni Roche’a. Tak 
otrzym ana dolna granica jest równa 
7.3 Mq.

Z przedstawionej dyskusji wy
nika, że jakkolwiek wnioski o istnie
niu obiektów bardziej masywnych 
niż 3 M q  w  układach podwójnych 
Cygnus X-1, LMC X-3 i A0620-00 
są dość przekonywujące, to jednak 
lepsze obserwacje są niezbędne, aby 
wnioski te uzyskały rangę dowodów.

Część trzecia -  teoretyczna -  
wnioskowania o istnieniu czarnej 
dziury nie przedstawia trudności, 
jeśli „stoimy na gruncie słuszności” 
ogólnej teorii względności. Co 
prawda maksymalna wartość masy 
dopuszczalna dla nierotującej gwia
zdy neutronowej zależy w sposób 
istotny od przyjętego równania 
stanu, ale waha się w granicach 
od 1.4 do 2.7 M q . Efekt rotacji 
nie powinien przesunąć tej granicy 
bardziej niż o 20 %.

Co więcej, istnieje też niewiele 
słabsze ograniczenie na masę czar
nej dziury, które od naszej niezna
jomości fizyki supergęstej materii 
nie zależy. W ystarczy wykorzystać 
fakt, że równanie stanu dla materii 
o gęstości poniżej gęstości jądrowej 
znamy dobrze, a dla wyższych
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gęstości założyć, że ogólna teo
ria względności jest słuszna, a 
prędkość dźwięku musi być mniejsza 
niż prędkość światła, aby otrzymać 
wniosek: masa nierotującej gwiazdy 
neutronowej nie może przekraczać 
3 M q .

Wnioski te są potwierdzane 
przez obserwacje. Wyznaczone 
wartości mas gwiazd neutronowych 
w układach podwójnych mieszczą 
się w granicach 1.4 db 0.2 M q . 
Trzy dyskutowane obiekty: Cygnus 
X-l, LMC X-3 i A0620-00 zawierają 
gwiazdy wyraźnie masywniejsze niż 
znane gwiazdy neutronowe i są 
niemal na pewno czarnymi dziurami 
(rysunek 2).

Rys. 2. Masy składników zwartych 
w układach podwójnych. Obszar za- 
kreskowany odpowiada masie gwiazdy 
neutronowej.

Oprócz tych trzech źródeł, 
zgłaszane są także inne kandy
datury. Parametry tych układów 
nie śą jednak dokładnie wyznaczone, 
a sugestie opierają się na podo
bieństwach w widmie i charakterze 
zmienności do trzech wiodących 
kandydatów. Ten sposób podejścia 
nie gwarantuje automatycznie suk
cesu. Niestety, oprócz kryterium ze 
względu na masę nie dysponujemy 
żadnym innym, które wyróżniałoby 
czarną dziurę (choć mamy zjawi
ska dowodzące obecności gwiazdy 
neutronowej).

Akrecja na czarną dziurę i 
na gwiazdet neutronową o słabym 
polu magnetycznym nie ma po
wodu różnić się decydująco. Po
tencjał grawitacyjny, a zatem wy
dajność akrecji są podobne. Za

kształt widma i obserwowaną zmien
ność w obu przypadkach prawdopo
dobnie odpowiedzialny jest dysk 
akrecyjny otoczony gorącą koroną.

Jedyną fizyczną istotną różnicą 
jest posiadanie przez gwiazdę neu
tronową wyraźnej, twardej po
wierzchni. Czarna dziura nie ma 
powierzchni -  nie ma nic poza polem 
grawitacyjnym, co by wystawało po
nad horyzont; w szczególności nie 
ma też pola magnetycznego. Jak 
to się określa, czarna dziura „nie 
ma włosów” , jest „łysa” .

Twarda powierzenia gwiazdy 
neutronowej w pewnych okolicz
nościach może manifestować swoje 
istnienie. Przykłady zjawisk to: 
działanie pulsarów radiowych oparte
0 przyspieszanie elektronów w nie
zwykle silnym połu magnetycznym, 
działanie pulsarów rentgenowskich 
akreujących materię poprzez ko
lumnę akrecyjną (ze ze względu 
na silne pole magnetyczne deter
minujące ruch gazu), „trzęsienia 
Ziemi” pulsarów (nagła zmiana 
okresu pulsara skutkiem skokowej 
zmiany struktury powierzchni kry
stalicznej), rozbłyski (bersty) rent
genowskie wywołane wybuchowym 
spalaniem termojądrowym zapasów 
helu zgromadzonego na powierzchni 
gwiazdy.

Istnienie bądź nieistnienie twar
dej powierzchni gwiazdy neutrono
wej nie zawsze musi się ujawnić. 
Teoria niczego nie podpowiada, po
nieważ szczegółowy opis akrecji jest 
zbyt trudny. Pozostaje komple
towanie cech charakterystycznych
1 eliminowanie tych, które zo
stały zaobserwowane w układach 
podwójnych zawierających gwiazdę 
neutronową, a także ciągła obserwa
cja kandydatów. Tak na przykład 
wyeliminowane zostało źródło Cir- 
cinus X-1; odkryto w nim rozbłyski 
-  bersty rentgenowskie -  niezbi
cie świadczące o istnieniu gwiazdy 
neutronowej w tym układzie.

Niewątpliwie najbardziej prze
konywującym dowodem odkrycia 
czarnej dziury byłoby zaobserwo
wanie zjawisk, których nie można 
byłoby wytłumaczyć obecnością 
gwiazdy neutronowej. Propozycje 
są następujące:
(1) błysk promieniowania grawitar 

cyjnego pochodzącego od zlania 
się dwóch czarnych dziur,

(2) linie widmowe o bardzo dużym 
przesunięciu ku czerwieni,

(3) rotacja płaszczyzny polaryza
cji promieniowania rentgenow
skiego skutkiem efektu relaty
wistycznego Lense-Thirringa,

(4) anomalnie duża prędkość orbi
talna towarzysza.

Przyszłość może przynieść takie 
odkrycia.

Su p erm asyw n e 
czarne dziury

Poszukiwanie czarnych dziur 
nie jest ograniczone wyłącznie do 
skali gwiazdowej. Masa czarnej 
dziury nie jest niczym ograni
czona. Istnieć mogą supermasywne 
czarne dziury o masach 106 czy 
1010 M q -  obiekty na skalę ga
laktyczną. Wkrótce po odkryciu 
kwazarów w roku 1963, Zeldovich
i Novikov oraz Salpeter niezależnie 
zasugerowali, że akrecja gazu na 
supermasywną czarną dziurę jest 
najlepszym wyjaśnieniem tak nie
samowitej aktywności, która może 
być bez trudu obserwowana z od
ległości kosmologicznych. W miarę 
upływu czasu zaczęto podejrzewać, 
że obiekt taki może sią ukrywać w 
jądrze każdej większej galaktyki.

Zasadniczy kierunek poszuki
wań jest taki sam, jak w przy
padku gwiazdowych czarnych dziur. 
Czarna dziura oddziałuje z ota
czającymi ją  gwiazdami i gazem 
za pośrdnictwem pola grawitacyj
nego. Umieszczona w centrum gro
mady gwiazd modyfikuje rozkład ich 
prędkości. Jeśli w pobliżu znajdą się 
zapasy gazu i działać będzie mecha
nizm odtransportowujący nadmiar 
momentu pędu, to zacznie spływać 
do czarnej dziury dysypując swoją 
energię grawitacyjną i świecąc.

Procedura poszukiwań składa 
się z dwóch etapów:
(1) Wyznaczenie masy centralnej 

zajmującej małą objętość w 
jądrze galaktyki,

(2) Wykazanie, że bardzo gęsta 
gromada gwiazd, szczególnie 
gwiazd neutronowych, nie może 
tłumaczyć danych obserwacyj
nych.
Konkretna realizacja tego pro

gramu zależy w sposób istotny 
od tego, czy zajmujemy się tymi 
kilkoma najbliższymi galaktykami, 
które są w zasięgu obecnej zdolności 
rozdzielczej instrumentów, którymi 
dysponujemy, czy też analizujemy 
obiekty dalsze. Te dwa przypadki 
trzeba rozważać odzielnie.

Duża zdolność rozdzielcza przy 
obserwacjach najbliższych galaktyk 
pozwala zasadniczo na bezpośredni 
pomiar masy centralnej czarnej 
dziury poprzez badanie ruchu 
gwiazd. Oczywiście czarna dziura 
musi być dostatecznie masywna, aby 
dominować potencjał grawitacyjny 
w badanym obszarze. Typowe
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prędkości gwiazd w pobliżu czarnej 
dziury

d 2 =
G M

muszą być większe niż typowa 
dyspersja (rozrzut) prędkości w ga
laktykach. Badany obszar r jest nie 
mniejszy niż to dopuszcza zdolność 
rozdzielcza, DO (D jest odległością 
galaktyki, 6 kątową zdolnością roz
dzielczą rządu 1 sekundy luku) . 
Potencjalną szansą wykrycia czar
nej dziury w bliskich galaktykach 
ilustruje rysunek 3.

5 6 7
log D [ps]

Rys. 3. Ukośne proste określają mi
nimalną masę supermasywnej czarnej 
dziury jaką, można wykryć z odległości 
D, mierząc dyspersję prędkości <7.

Na rysunku, obok jąd ra  naszej 
Galaktyki znalazły sią trzy znane 
pobliskie galaktyki. Inne są z 
reguły zbyt daleko, aby można było 
w nich wytropić punktowe masy 
rządu 10 8M q .

Obserwacje polegają na pomia
rze profilu jasności powierzchniowej 
galaktyki oraz spektroskopowym po
miarze profilu dyspersji prądkości 
oraz krzywej rotacji, to znaczy 
zależności prędkości rotacji od od
ległości od centrum. Następny 
etap to rachunki modelowe. Jeśli 
żaden „rozsądny” rozkład gwiazd 
zgodny z naszą wiedzą o dynamice 
nie pozwala odtworzyć obserwacji, 
natom iast dodanie do potencjału 
grawitacyjnego punktowej masy po
prawia sytuację wyraźnie, to wysu
wamy hipotezę o odkryciu czarnej 
dziury.

Historycznie pierwszą kandy
datką była galaktyka M 87 - obiekt 
bardzo znany ze względu na swą ak
tywność radiową. Pierwsze oceny (z 
roku 1978) wartości masy centralnej 
czarnej dziury dawały 4 x 109M q . 
Zarówno obserwacje, jak i użyty 
do dyskusji model dynamiczny były 
później krytykowane. Obecnie za 
znacznie pewniejsze kandydatury 
uważa się galaktykę Andromedy 
(M 31) oraz jej mniejszą towarzy
szką, galaktykę M 32. Wyzna
czone wartości masy centralnej są 
równe kilkadziesiąt czy kilkanaście

milionów razy większe od masy 
Słońca.

Wątpliwości, które się ciągle 
jednak pojawiają, w sporej mierze 
dotyczą tego, co zakłada się o 
rozkładzie i ruchu gwiazd. Bar
dzo szczególne rozkłady mogą imi
tować istnienie dodatkowej central
nej masy. Można się spodziewać, 
że większość takich układów jest 
niestabilna, trudniej to jednak udo
wodnić. Z kolei niestabilność nie 
zawsze musi dyskwalifikować mo
del całkowicie; jeśli dopuszczenie 
nieznacznej „trójosiowości” zamiast 
pełnej symetrii osiowej stabilizuje 
system, to rozwiązanie może być ak
ceptowane fizycznie. Od strony ob
serwacyjnej, pewnej poprawy można 
się spodziewać ze względu na nowe 
dane z Teleskopu Kosmicznego. W 
założeniu miał on osiągnąć zdolność 
rozdzielczą o rząd wielkości lepszą, 
ale ze względu na wadę instrum entu 
poprawa będzie nieco mniejsza.

Specyficzne problemy związane 
są z jądrem  naszej Galaktyki. Ze 
względu na jego bliskość -  za
ledwie około 8 kps, czyli około 
25 tysięcy lat świetlnych -  można 
badać struktury o rozmiarach 0.05 
ps (50 dni świetlnych) w pod
czerwieni, a w zakresie radiowym 
o rozmiarach rzędu 20 jednostek 
astronomicznych (jednostka astro
nomiczna to promień orbity Ziemi 
wokół Słońca). Pomiary w za
kresie optycznym nie są możliwe 
ze względu na silną ekstynkcję -  
pochłanianie i rozpraszanie światła 
przez ośrodek międzygwiazdowy.

Obserwacje wskazują, że w cen
trum  Galaktyki znajduje się silne 
zwarte radioźródło Saggitarius A* 
(część składowa kompleksu Saggi
tarius A, czyli radioźródła w gwia
zdozbiorze Strzelca), zwarte źródło 
promieniowania podczerwonego IRS 
16, zwarte źródło promieniowania 
rentgenowskiego, szczególnie silnie 
zmienne w zakresie wyższych ener
gii, oraz silnie zmienne źródło 
promieniowania odpowiadające linii 
anihilacyjnej elektronu z pozytro- 
nem. Źródła te zasadniczo koincy- 
dują ze sobą w granicach błędu i 
sugerują istnienie obiektu o bardzo 
małych rozmiarach.

Na mapach jąd ra  Galaktyki w 
podczerwieni widoczne są przede 
wszystkim strugi zjonizowanego ga
zu tworzące rodzaj m ini-ramion 
spiralnych rozciągających się do 
odległości 1.7 ps. Kinematyka i 
świecenie tego gazu były wielokrot
nie badane. W ydaje się, że tak 
zwane ramię zachodnie jest frag
mentem pierścienia i gaz znajdujący 
się w nim porusza się po orbicie

prawie kołowej. Pozostały gaz to 
strugi prawdopodobnie wpływające 
do centrum skutkiem u traty  mo
m entu pędu. Typowe prędkości 
tego gazu to 100 km /s w odległości 
1.7 ps, 150 km /s dla 0.7 ps, 260 
km /s dla 0.3 ps i 700 km /s w od
ległości 0.1 ps. Sugeruje to stromą 
studnię potencjału, a twierdzenie 
o wiriale określa wartość masy 
cantralnej determinującej pole gra
witacyjne na 1 do 4 milionów mas 
Słońca. Globalny rozkład masy 
w Galaktyce przedstawiony jest na 
rysunku 4.

Czyli w tych wszystkich przy
padkach, w których teoretycznie 
(ze względu na bliskość galaktyki) 
mamy szansę odkryć supermasywną 
czarną dziurę, wydaje się, że coś 
widzimy.

log M (R ) [M©]

-1 0 1 2 3 

log R [ps]

Rys. 4. Część masy Galaktyki zawarta 
w sferze o promieniu R.

Pozostaje do przeprowadzenia 
druga część dowodu, a mianowicie 
trzeba rozważyć, czy zwarta (o pro
mieniu poniżej 1 parseka) gromada 
gwiazd, w szczególności gwiazd 
neutronowych, nie może być odpo
wiedzialna za zaburzenie potencjału 
grawitacyjnego. Jeśli przyjąć, że 
ograniczenie na rozmiar źródła ra
diowego w jądrze naszej Galaktyki 
(20 j.a .) jest zarazem ogranicze
niem na obszar koncentracji masy 
to masa rzędu 2 milionów mas 
Słońca zajmuje obszar o promieniu 
zaledwie 400 razy większym niż 
odpowiadający tej masie promień 
grawitacyjny czarnej dziury.

Rozważania dynamiki takich 
systemów prowadzą do wniosku, że 
gromada gwiazd będzie ewoluować 
w kierunku wytworzenia central
nej, supermasywnej czarnej dziury 
o masie w zakresie 106 -  1O8M0 . 
Początkowy etap tak zwanego ko
lapsu grawitermicznego trw a długo
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Rys. Andrzej Czeczot

i grom ada m usi mieć dostatecz
nie dużą dyspersję prędkości, aby 
odewoluować w czasie krótszym  
niż wiek W szechśw iata. E tap  
późniejszy (grom ada o prom ieniu 
m niejszym  niż 100 prom ieni grawi
tacyjnych) je s t szybki, czaraktery- 
zuje się licznymi zderzeniam i gwiazd 
i kończy się utw orzeniem  central
nej czarnej dziury o m asie 100 
M e , następnie szybko rosnącej. 
Szczegóły tego procesu w ym agają 
dopiero zbadania, jednak  osiągnięte 
już wyniki wskazują, że silna kon
centracja m asy w centrum  galaktyki 
musi prowadzić do niestabilności 
graw itacyjnej i w ostateczności do 
sform owania superm asyw nej czarnej 
dziury.

W  przypadku galaktyk od
ległych, podobnie ja k  w przypadku

układów podwójnych, zdolność roz
dzielcza nawet nie zbliża się do 
interesującej nas granicy. O grani
czyć się zatem  trzeb a  do galaktyk 
posiadających aktyw ne jąd ra .

Jasności całkowite aktyw nych 
jąder galaktyk sięgać m ogą na
wet do 1048 erg /s , o dziesięć 
rzędów wielkości przekraczając ja 
sności układów rentgenowskich. P o 
nieważ aktywność utrzym uje się na 
przestrzeni milionów la t i dłużej, to  
proces akrecji m aterii m a  charakter 
w przybliżeniu stacjonarny. J a 
sności obiektów nie powinny zatem  
przekraczać jasności E dd ing tona  -  
jasności, przy której ciśnienie wy
dobywającego się prom ieniow ania 
dokładnie równoważy przyciąganie 
graw itacyjne. Jasność E dd ingtona 
zależy tylko od m asy obiektu i jest

rów na

LEdd ** 1.3 x 1038- ^ f - e r g / s
M 0

Typowe jasności kwazarów ~  
1044 — 1047 e rg /s  oznaczają, że 
typowe m asy aktyw nych jąder są 
rzędu 8 x 105 -  8 x 108. 'f o .

N iestety, ocena całkowitej ja 
sności obarczona jest dość znacznym 
błędem . Bezpośredni pom iar może 
być dokonany w zakresie radiowym, 
w zakresie od dalekiej podczerwieni 
do ultrafio letu  (~  1200 A) oraz w 
zakresie rentgenowskim  od 0.1 keV 
( ~  120 A) do 100 keV. Obszar 
XUV (pom iędzy ultrafioletem  a za
kresem  rentgenow skim ) jest jak  na 
razie całkowicie nieobserwowalny ze 
względu na  silne pochłanianie pro
m ieniowania w tym  zakresie przez



materię międzygwiazdową w naszej 
Galaktyce, a tam właśnie jest emi
towana znaczna, prawdopodobnie 
dominująca część energii. Także 
zakres od 100 keV do kilku MeV jest 
bardzo istotny, gdyż tam przypada 
maksimum jasności rentgenowskiej, 
jak wskazują pomiary dla kilku 
źródeł.

Ograniczenie na rozmiar świe
cącego obszaru wynika z obserwowa
nej zmienności źródeł. Koherentne 
znaczne zmiany jasności (o czyn
nik kilka) w skali czasowej godzin 
czy dni oznaczają, że promieniowa
nie pochodzi z obszaru powiązanego 
przyczynowo. Typowy rozmiar tego 
obszaru musi być zatem mniejszy 
niż kilka godzin czy dni świetlnych:

R  < cAt,

gdzie c oznacza prędkość światła, 
a A t  jest charakterystyczną skalą 
czasową zmian jasności. Rozmiar 
ten należy porównać z wartością 
promienia czarnej dziury o masie 
wyznaczonej na podstawie jasności 
obiektu.

Najszybszą zmienność obser
wuje się w zakresie promieniowania 
rentgenowskiego; zarazem w tym za
kresie emitowana jest znaczna część 
energii. Zatem właśnie jasność rent
genowska wykorzystywana jest przy 
wyznaczaniu rozmiarów świecącego 
obszaru.

Obserwacje zmienności aktyw
nych jąder galaktyk w promieniach 
X prowadzą do wniosku, że pro
mieniowanie pochodzi z obszaru nie 
większego niż dziesięć -  do kilkuset 
-  promieni czarnej dziury. W 
rzeczywistości może on być znacz
nie mniejszy, jeśli zmiany jasności 
propagują się znacznie wolniej niż 
z prędkością światła. Tak się 
dzieje, gdy zmiana jasności jest 
spowodowana zmianą temperatury 
gazu, a informacja o zmianach roz
chodzi się z prędkością dźwięku. 
Uwzględnienie tego faktu może ła
two prowadzić do wniosku, że 
świecący obszar ma promień tylko 
kilkukrotnie większy od promienia 
grawitacyjnego, jak to ma miejsce 
w przypadku gazu akreującego na 
czarną dziurę.

Metodę oceny zwartości świecą
cego obszaru można przetestować 
na przykładzie omawianego już 
źródła galaktycznego Cygnus X - 
1. Okazuje się, że w Cygnusie 
X-1 dominuje zmienność o charak
terystycznej skali czasowej rzędu 1 
sekundy, która jest kilkaset razy 
dłuższa od promienia czarnej dziury 
mierzonego czasem przelotu światła. 
Sugeruje to, że także w aktywnych

jądrach galaktyk żądanie propagacji 
zmian z prędkością światła jest zbyt 
silne i prowadzi do zawyżonej oceny 
rozmiaru świecącej chmury gazu. 
Zatem pogląd, że za aktywność jąder 
galaktyk odpowiedzialna jest akre- 
cja gazu na supermasywną czarną 
dziurę, wydaje się być dobrze uza
sadniony.

Pewna ostrożność przy stoso
waniu takiej metody oceny roz
miaru obszaru świecącego jest jed
nak niezbędna. Po pierwsze, 
część promieniowania jest emito
wana przez dżety -  wąskie strugi 
gazu wypływającego z obszaru cen
tralnego -  które osiągają prędkości 
relatywistyczne. Obserwowana 
zmienność jest wtedy szybsza niż 
w układzie odniesienia źródła. Po 
drugie, jeśli obserwowana ampli
tuda zmiany nie jest znaczna, 
ocena rozmiaru nie jest możliwa 
ze względu na często chaotyczny 
charakter zmienności.

Można też oceniać wartość 
masy centralnej w oparciu o obszary 
szerokich i wąskich linii emisyjnych. 
Sugerują one, że typowe jasności są 
raczej rzędu 0.01 jasności Edding- 
tona. Metody te jednak opierają 
się na dość mocnych założeniach, 
a wyniki były często podważane.

Pozostaje wykazanie, że gęsta 
gromada akreujących gwiazd neu
tronowych lub supermasywna gwia
zda nie mogą wyjaśnić obserwo
wanych zjawisk. Wydaje się, że 
nie, między innymi ze względu 
na niestabilność; zarówno gromada 
gwiazd jak i pojedynczy superma- 
sywny obiekt powinny w stosun
kowo krótkim czasie skolapsować 
i utworzyć czarną dziurę, zgodnie 
z ogólną teorią względności. Nie
stety, oba te modele nie są zbadane 
równie dokładnie jak model akre- 
cji na czarną dziurę i to może 
pozostawiać cień wątpliwości.

D ow ód a poszlaka

Argumenty za istnieniem czar
nych dziur są przekonywujące, ale 
nie mają rangi bezspornych do
wodów i to, jak bardzo nas prze
konują, zależy w dużej mierze od 
emocjonalnego nastawienia. Co 
więcej, samo pojęcie „dowodu” bu
dzi zawsze tym więcej problemów, 
im dłużej się nad nim zastana
wiamy. Obiekty astronomiczne nie 
są badane w laboratorium i w 
gruncie rzeczy wszelkie dowody na 
cokolwiek w odniesieniu do nich 
mają charakter pośredni. Gwiazdy 
neutronowe „widzimy” też tylko w 
pewnym sensie. Ich istnienie nie 
budzi jednak wątpliwości, ponieważ

z jednej strony dobrze rozumiemy 
zagadnienie od strony teoretycznej, 
a z drugiej strony przewidywane 
w oparciu o tę wiedzę bardzo 
różnorodne zjawiska naprawdę ob
serwujemy; nie natrafiamy też na 
żadne problemy, których w ramach 
tej wiedzy z pewnością nie dałoby 
się wytłumaczyć.

Z czarnymi dziurami jest nieco 
trudniej, gdyż w odczuciu wielu 
astronomów są czymś egzotycz
nym i jako takie traktowane są z 
podwójną podejrzliwością. Prawdą 
jest, że istnienie czarnych dziur 
przewidywane jest przez ogólną 
teorię względności, która nie jest 
przetestowana w sytuacji silnego 
pola grawitacyjnego. Z drugiej 
strony jednak nie ma na razie naj
mniejszych powodów, aby ogólną 
teorię względności odrzucić, jako 
że jej przewidywania są dobrze 
potwierdzone w granicy słabego 
pola. Dobrym przykładem jest 
zmiana orbity podwójnego pulsara 
PSR 1913+16 na skutek emisji pro
mieniowania grawitacyjnego. Co 
więcej, w pobliżu horyzontu czar
nej dziury, szczególnie superma- 
sywnej, pole grawitacyjne (w sensie 
działających sił przypływowych i 
przyspieszeń) wcale nie jest bardzo 
silne.

Natomiast problem konsekwen
cji obserwacyjnych istnienia czar
nych dziur wymaga jeszcze wiele 
pracy. Ze względu na wspomnianą 
wyżej trudność w odróżnieniu czar
nej dziury gwiazdowej od gwia
zdy neutronowej ze słabym po
lem magnetycznym, supermasywne 
czarne dziury są znacznie bar
dzie obiecujące. Opis akrecji gazu 
na czarną dziurę poprzez dysk 
akrecyjny daje dobre przewidy
wania charakteru widma ciągłego 
aktywnych jąder galaktyk w za
kresie optycznym, ultrafioletowym 
i ewentualnie miękkim promienio
waniu rentgenowskim. Bardziej 
szczegółowe i wszechstronne prze
widywania są jednak potrzebne, 
aby rozwiać wszelkie wątpliwości. 
Inną ciekawą możliwością jest prze
widywany efekt rozrywania gwiazd 
w pobliżu supermasywnej czarnej 
dziury (M < 108M q ). Powinno 
to się objawić jako silny rozbłysk 
trwający około roku, który może 
zostać zaobserwowany w jakimś 
jądrze pobliskiej galaktyki.

Jeśli ta  linia postępowania roz
winie się i odniesie sukces w in
terpretacji rzeczywistości, to role 
mogą się odwrócić i te właśnie 
zjawiska mogą zacząć stanowić ar
gumenty za słusznością ogólnej teorii 
względności. Oczywiście konieczne
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byłoby w tedy porównianie wyników 
z przew idyw aniam i innych, konku
rencyjnych teorii graw itacji w od
niesieniu do tych sam ych zjawisk.

Jak  zatem  odpowiedzieć na 
pytanie, czy odkryliśm y już czarne 
dziury, czy też nie? D la mnie 
osobiście argum enty są  całkowicie 
przekonywujące. N a bezsporne 
dowody trzeb a  będzie jednak  jeszcze 
poczekać.

Bożena Czerny z Centrum Astro
nomicznego im. M. Kopernika w 
Warszawie jest specjalistką w dziedzi
nie aktywnych jąder galaktyk.

POCHODZENIE

RENTGENOWSKIEGO
TŁA

N a rentgenowskiej m apie nieba 
oprócz wyraźnych źródeł prom ienio
wania X powinno być zaznaczone 
także tło  nieba, podobne do m ikro
falowego tła . O ile jednak  jedno
rodne promieniowanie mikrofalowe 
m a p ro stą  in terp re tacją  w m odelu 
W ielkiego W ybuchu -  jest reliktem  
wczesnej epoki, w której m ateria  
była gorąca, gęsta i nieprzezroczysta 
-  to  in terp re tacja  rentgenowskiego 
prom ieniow ania tła  nadal stanow i 
problem  do rozw iązania.

H ipotezy dotyczące pochodze
n ia  rentgenowskiego tła  dyskutuje 
w nieopublikowanej jeszcze pracy 
R.A. Dały z Joseph Henry La
boratories, P rinceton  University. 
Pom iary wykonane przez sate litą  
CO BE wykluczyły możliwość p rodu
kowania rentgenowskiego tła  przez 
jednoronie rozłożony gorący gaz 
m iędzygałaktyczny. Prom ieniow a
nie pochodzi zatem  z poszczególnych 
źródeł, ale tak  licznych i odległych, 
że będących poniżej zdolności roz
dzielczych rentgenowskich satelitów .

O graniczenia obserwacyjne na 
rodzaj źródeł odpowiedzialnych za 
to  prom ieniowanie pochodzą z ja 
sności tla , jego znacznej jedno
rodności (co najm niej 1000 źródeł na 
stopień kwadratowy, aby wyjaśnić 
brak wyraźnych fluktuacji) oraz 
k sz ta łtu  w idm a.

Proponow ano trzy typy obiek
tów: m asyw ne rentgenowskie ukła
dy podw ójne (złożone z gwiazdy 
~  20 M q tracącej m asą i mniej

masywnej gwiazdy akreującej), wy
buchy gwiazd supernowych i ak
tyw ne ją d ra  galaktyk. Te pierw
sze, na  podstaw ie ocen sta tystycz
nych, w ydają  się jednak  zbyt mało 
liczne, aby wyjaśnić obserwowaną 
jasność rentgenowskiego tła . Ak- 
ceptowalność gwiazd supernowych 
zależy waraźnie od przyjętego mo
delu kosmologicznego (ze wzglądu 
na  przyjątą objątość obserwowanego 
W szechświata) i w ym aga znacznej 
liczby wybuchów silnie skoncentro
wanych w jąd rach  galaktyk. N aj
bardziej obiecującym  wyjaśnieniem  
jest aktywność jądrow a galaktyk 
zw iązana z akrecją gazu na super- 
m asywną czarną dziurą. Zjawisko 
kwazarów, jak  sią obecnie powszech
nie przyjm uje, je s t szczególnie silną 
form ą takiej właśnie aktywności. 
Jasność tła  rentgenowskiego może 
być łatw o wyjaśniona, jeśli przyjąć, 
że znaczna wiąkszość galaktyk po
siada w swym jądrze czarną dziurę
o m asie ponad 5 X 107M©.

W  testow aniu hipotezy, że ak
tyw ne ją d ra  galaktyk są  odpo
wiedzialne za rentgenowskie tło, 
pomoże głęboki przegląd nieba, 
jak i zostanie wykonany przez sa
te litą  ROSAT. Przegląd ten powi
nien zaowocować odkryciem  licz
nych słabych kwazarów, do tej 
pory niewykrywalnych jako  poje
dyncze źródła. Pozwoli to  lepiej 
ocenić gąstość p rzestrzenną aktyw 
nych jąder galaktyk o różnych 
jasnościach i porów nać sum aryczne 
przewidywane tło  z obserwacjam i. 
Pewien problem  stanow i ksz ta łt 
w idm a prom ieniow ania tła , który  
nie jest tak i sam , ja k  ksz ta łt w idm a 
jasnego kw azara. Rozwiązanie być 
może leży w efektach ewolucyjnych, 
do tej pory słabo zbadanych.

B. Czerny

MWC 560

NOWY TYP 
GWIAZDY ZMIENNEJ?

Kiedy nocą 12 stycznia 1990, 
jeden z nas (T .T .), dysponując cza
sem obserwacyjnym  na spektrografie 
coude 2m teleskopu obserw atorium  
na Rożenie w R odopach, zastana
wiał sią nad  w yborem  gwiazdy do 
obserwacji, m iał następu jącą a lter
natywę: BX Mon - stosunkowo 
dobrze znana, „klasyczna” gwia
zda sym biotyczna lub ew entualnie

M W C 560, obiekt praktycznie nie
znany, o mrocznej i podejrzanej 
przeszłości, poza katalogiem  (na
zwa M W C  pochodzi od M ount W il
son Catalogue, katalogu obiektów 
z liniam i em isyjnym i, publikowa
nego we wczesnych latach czter
dziestych) zaledwie w spom niany w 
kilku krótkich kom unikatach. W 
styczniu nie m ożna było obserwować 
naszej ulubionej gwiazdy, CH Cy- 
gni, była zbyt słaba  i zbyt nisko nad 
horyzontem  aby otrzym ać widmo 
dostateczne wysokiej jakości. Nie
mniej jednak , właśnie CH Cygni 
odegrała kluczową rolę w podjęciu, 
ja k  sią okazało, bardzo szczęśliwej 
decyzji.

Już kilka la t tem u zwróciliśmy 
uwagę na  k ró tką  n o ta tk ę  H .E.Bonda 
i jego współpracowników, sporzą
dzoną po którym ś z licznych spo
tkań Amerykańskiego Towarzystwa 
Astronom icznego, w której autorzy 
zw racają uwagę na  dziwne widmo 
tej gwiazdy w ultrafiolecie (satelita  
IUE) oraz szybką zmienność bla
sku (tzw. flickering) w niebieskim 
zakresie w idm a. Jednocześnie przy
pom inają  oni wcześniejszy przegląd 
nieba w ykonany teleskopem  Schm idta 
z pryzm atem  obiektywowym  w Ob
serw atorium  Cerro Tololo w Chile, 
n a  początku  la t siedemdziesiątych, 
przez N .Sanduleaka i C .Stephenso
na, którzy  obserwowali widmo 
chłodnego olbrzym a M4.5 z nałożo
nym i em isyjnym i liniam i serii Bal- 
m era.

Zwłaszcza flikering (spolszcze
nie świadom e) nie dawał nam  spo
koju. Je s t to  zjawisko bardzo 
trudne do w yjaśnienia w szerokich 
układach podw ójnych, takich, w 
których musi się zmieścić czer
wony olbrzym  i okresach o rb ita l
nych rzędu co najm niej kilkuset dni. 
Flikering je s t również charaktery
styczny dla aktyw nych faz CH Cygni
i od kilku la t próbujem y to zinter
pretować. W szystkie „historyczne” 
n o ta tk i o M W C 560 zawierały 
również dość m ętne inform acje o 
silnie przemieszczonych w stronę 
fioletową liniach absorpcyjnych se
rii Balm era, sugerujących wypływ 
m aterii z prędkością rzędu co n a j
mniej 1000 k m /s . Obserwacje te 
widać były m ało w iarygodne nawet 
d la  sam ych autorów , skoro tak 
szybko zapom inali o tej gwieździe. 
My też - CH Cygni wciąż była do
statecznie ja sn a  - aż do 12 stycznia 
1990 roku.

Tak więc decyzja została  podję
ta : pogoda w spaniała, obraz gwia
zdy poniżej sekundy łuku - a zatem  
M W C 560!!! Zaraz po tem  objawił 
się pierwszy sym ptom  bułgarskiego
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kryzysu - w obserw atorium  nie 
było wody i żeby wywołać kliszą 
trzeba było czekać trzy dni. Kiedy 
wreszcie została wywołana, zrobiła 
wrażenie przypraw iające o zawrót 
głowy: na  tle jasnego kontinuum  
bez śladów absorpcyjnych stru k 
tu r  chłodnego olbrzym a typu  M, 
ale za to  z jasnym i liniam i emi
syjnym i wodoru z serii Balm era, 
były również widoczne bardzo silne 
i szerokie balmerowskie linie ab
sorpcyjne, o przesunięciu w stroną 
fioletową tak  dużym , że m ożna je  
było zmierzyć na  kliszy palcam i, 
no powiedzm y linijką (rysunek), a 
nie ja k  to  zwykle bywa w gwia
zdach - na  specjalnym  precyzyjnym  
kom paratorze. Oczyw istą in ter
p re tac ją  takiego przesunięcia jest 
efekt D opplera i oznacza to, że 
n a  tle gwiazdy (linie w absorp
cji!) obserwujem y stosunkowo dużą 
ilość m aterii, k tó ra  przybliża się 
do nas z prędkością kilku tysięcy 
kilom etrów na  sekundę względem 
centralnego obiektu. Jeszcze dziw
niejsze okazało sią, że absorpcje te 
zm ieniają swoje położenie z dn ia  na 
dzień a czasem całkowicie znikają!

Stało się oczywiste, że mam y 
do czynienia z zupełnie w yjątkowym  
zjawiskiem, o k tórym  należy jak  
najszybciej zawiadomić społeczność 
astronom iczną n a  świecie. Po opu
blikowaniu pierwszych, bułgarskich 
wyników w Nature, gw iazda ta  zna
lazła się w cen trum  uwagi licznych 
ośrodków na  świecie. Rozpoczęto 
w m iarę  system atyczne obserwacje 
fotom etryczne i spektroskopowe, w 
ty m  i w ultrafiolecie przy użyciu 
sa telity  IUE. G w iazda okazała się 
znacznie jaśniejsza niż odnotow y
wano w przeszłości (około 12.5m 
w la tach  czterdziestych i siedem
dziesiątych, i około l l m we wcze
snych la tach  osiem dziesiątych) i 
osiągnęła m aksim um  V ~  9.2m w 
końcu m arca 1990 roku. Obserwa
cje szybkiej zmienności potwierdziły 
obecność flikeringu w barw ie U na 
poziomie 20 -  30% strum ienia, w 
skali czasowej rzędu k ilkunastu  -  
kilkudziesięciu m inut. A .G . Micha- 
litsianos z NASA Goddard Space 
Flight Center  zauważył, że s tru 
m ień w zakresie ultrafioletow ym  
wzrósł czterokrotnie w porów naniu 
z obserw acjam i grupy Bonda, oraz 
porów nał widm o M W C 560 do 
w idm a osobliwej gwiazdy typu  Be, 
XX O ph. W  widmie absorpcyjnym  
obserwuje się liczne blendy linii 
nisko wzbudzonych m etali: Feli, 
C rII, M nII etc., o podobnych prze- 
supięciach jak  dla serii Balm era.

Drugi z autorów  niniejszego ar
tykułu (M .M .) bardzo długo wzdra
gał się przed podjęciem  obserwacji

M W C 560 w swoim obserw ato
rium  w Toruniu. Wreszcie jed 
nak dał się namówić, a pierw
sze obserwacje jesienią 1990 po
kazały nową osobliwość: tak  rozkład 
energii (toruński spek trograf daje 
możliwość absolutnej kalibracji - 
patrz  artykuł w tym  sam ym  num e
rze) jak  i widmo liniowe przypom ina 
widmo nadolbrzym a typu F, nieco 
słabsze od poprzednio widocznego 
w idm a typu  B, k tóre m askuje wszy
stkie s truk tu ry  gwiazdy M, poza 
najsilniejszym  pasm em  TiO  5167 
(rysunek). W idać, że linie serii 
Balm era m ają  „norm alne” profile 
typu  P  Cygni: silne absorpcje z 
niewielką em isją w długofalowym 
skrzydle. Jednocześnie obserwacje 
wykonane przez sa te litę  IU E po

kazały dziesięciokrotne zmiejszenie 
strum ien ia  energii w ultrafiolecie i 
widmo bardzo podobne do widm 
niektórych gwiazd nowych w bardzo 
wczesnych fazach wybuchu. Na
sze jesienne obserwacje flikeringu 
wskazują na  niewielki wzrost jego 
am plitudy  i być może składową 
periodyczną o okresie około 40 
m inut.

N atu ra  M W C 560 jest jak  do 
tej pory  całkowicie niejasna, poza 
tym  z czym wszyscy się zgadzają, 
że m am y do czynienia z gwiazdą 
podw ójną sk ładającą się z czerwo
nego olbrzym a i jakiegoś gorącego, 
aktyw nego składnika, podobnie jak  
w szystkie tzw. gwiazdy symbio- 
tyczne (m . in. CH Cygni). 
Zarówno grupa Bonda jak  i Micha-

Dwa widma M W C 560 uzyskane w dwóch różnych okresach i przy użyciu dwóch 
różnych technik: pierwsze, wykonane klasycznym  spektrografem coude w dysper
sji 18 A/mm zostało znormalizowane do średniego poziomu kontinuum; drugie - 
spektrografem z image slicerem  Richardsona w dyspersji 160 A/mm, pokazane 
w absolutnej kalibracji energetycznej (porównaj artykuł o Spektrografie Kana
dyjskim w tym  sam ym  numerze). Pom im o różnicy zdolności rozdzielczej widać 
całkowity brak silnie przesuniętych składników absorpcyjnych w późniejszym wid
mie.
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litsianosa próbuje wyjaśnić obserwo
wane zjawiska poprzez oddzielenie 
się gęstej, szybko ekspandującej 
otoczki z gorącego składnika wsku
tek intensyw nej akrecji m aterii po
chodzącej z chłodnego olbrzym a 
albo w skutek wybuchu term ojądro
wego na powierzchni białego karła, 
podobnie ja k  to  się dzieje w gwia
zdach nowych. Rzeczywiście, obser
wowane prędkości są  bardzo bliskie 
prędkości ucieczki z powierzchni 
białego karła  i podobne do prędkości 
obserwowanych podczas wybuchów 
gwiazd nowych (m aksym alna za
obserwowana przez nas prędkość 
wynosi około 6000 k m /s). Jed
nakże każdy elem ent ekspandującej 
m aterii może być widoczny w ab
sorpcji tylko n a  tle gorętszego kon
tinuum . W  przypadku sferycznie- 
sym etrycznej, ekspandującej otoczki 
tylko ta  jej część, k tó ra  jest wi
doczna na  tle gorącego kontinuum  
daje składnik absorpcyjny, podczas 
gdy reszta otoczki zaczyna być 
w emisji w m iarę, ja k  s ta je  się 
optycznie cienka. Taki m echanizm  
prowadzi z grubsza do tego, co 
nazywamy profilem typu  P  Cy- 
gni - linia em isyjna z fioletowym 
składnikiem  absorpcyjnym . T ym 
czasem w naszej gwieździe obserwo
wane składniki absorpcyjne w żaden 
sposób nie w ydają  się związane ze 
składnikiem  em isyjnym . Co wiącej, 
absorpcyjny składnik profilu P  Cy- 
gni widoczny tak  wyraźnie jesienią, 
w ydaje się pojaw iać już wczesną 
wiosną, i zupełnie niezależnie od za
chowania odległej przemieszczającej 
się absorpcji, zwiększa sw oją in
tensywność. Sugeruje to  obecność 
ekspandującej z prędkością 200-300 
k m /s  otoczki, w przybliżeniu sfe
rycznie sym etrycznej, ale w żaden 
sposób nie w yjaśnia pochodzenia 
składników przesuniętych o kilka 
tysięcy k m /s .

Jedynym  rozsądnym  wyjaśnie
niem  obserwowanych, „szybkich” 
składników absorpcyjnych, wydaje 
się nam  założenie, że obserwu
jem y m aterię  w yrzucaną wzdłuż 
linii w idzenia w postaci dobrze 
skolimowanych, wąskich strug  - 
dżetów. Jeden  z nich (jeśli są  dwa), 
jest w yrzucany ze źródła w kie
runku obserw atora, i rzu tu je  się na 
powierzchnią centralnego obiektu. 
Bardzo m ałe praw dopodobieństw o 
takiej konfiguracji w yjaśnia dla
czego obserwujem y tylko jeden taki 
obiekt. N iestabilność procesu gene
racji dżetów albo niewielkie zmiany 
geom etryczne, na  przykład wskutek 
rotacji lub precesji białego karła 
(co może sugerować ew entualna

zmienność periodyczna) może od
powiadać za tak  szybkie zmiany 
w prędkościach i profilach tych 
składników. T rzeba pam iętać, że 
przy tak  dużych prędkościach m a
te ria  ucieka od swojego źródła o 
kilkaset prom ieni Słońca (a więc 
odległość porów nyw alną z rozm ia
ram i olbrzym a, a nawet układu jak i 
całości) w ciągu kilku godzin.

Niejasne n a  razie jes t, w jak i 
sposób pow stają  dżety. Może to  
być nadkry tyczna akrecja i geo
m etrycznie gruby dysk widoczny 
„z góry” , lub skierowana w naszą 
stronę  akrecyjna kolum na na  biegu
nie m agnetycznym  silnie nam agne
sowanego białego karła. N iektóre 
podobieństw a cech M W C 560 i 
CH Cyg (dżety, fiikering) suge
ru ją  raczej wyj ciśnienie z polem  
m agnetycznym . Mielibyśmy w tedy 
fantastyczną sytuację: z dwóch 
unikalnych układów podwójnych, o 
podobnej natu rze  fizycznej, jeden, 
CH Cyg, jako  gw iazdą zaćmieniową 
widzimy praktycznie z boku, a drugi, 
M W C 560, dokładnie z góry. Ale 
o tym  dalej, przy innej okazji... ,

Toma Tomov, Bulgaria  

Maciej Mikołajewski

O SZCZEGÓLNYM
PRZYPADKU
KANIBALIZMU

M ie jsc e  i t ło  z b ro d n i .  Na 
początku la t 50-tych am erykański 
astronom  A lan Sandage opublikował 
pierwsze prace dotyczące położenia 
gwiazd należących do grom ad kuli
stych na diagram ie wskaźnik barwy- 
jasność w idom a ( color-magnitude  
diagram, CM D). CMD jest od
powiednikiem  dobrze znanego dia
gram u H ertzsprunga-R ussella (HR) 
d la grup gwiazd o k tórych wiemy, że 
ich jasności ja k  i wskaźniki barw y są 
obarczone wpływem optycznego od
działywania ośrodka miedzygwiaz- 
dowego w podobnym  stopniu. Ta
kimi grupam i gwiazd są na przykład 
grom ady gwiazd, tak  o tw arte jak  i 
kuliste. Dlaczego jednak  CM D jest 
szczególnie ważny w przypadku gro
m ady gwiazd? Oczywiście m ożna 
sią spodziewać, że wszystkie gwia
zdy należące do danej grom ady

pow stały mniej wiącej w tym  sa
m ym  momencie (podobny wiek) 
a budulcem  poszczególnych gwiazd 
była m ateria  o zbliżonym  składzie 
chemicznym. Na CM D dla gwiazd 
należących do G alaktyki (lub jeszcze 
lepiej na  diagram ie HR dla gwiazd 
G alaktyki) gwiazdy skup ia ją  się w 
swojej większości wzdłuż tak  zwa
nego ciągu głównego. Przyczyna 
tego zjawiska je s t mniej więcej 
następująca.

W  trakcie swojego życia gwia
zda produkuje energię na  drodze 
przem ian term ojądrow ych. Pier
w otna  m ateria  z której zbudowana 
jest gw iazda sk łada się w większości 
z w odoru (ok. 70%), k tóry  w trakcie 
życia gwiazdy stopniowo zamieniany 
jest w hel. Proces ten trw a  dopóty, 
dopóki ilość produkowanej w tym  
procesie energii je s t w ystarczająca 
do egzystencji gwiazdy w danej 
chwili. Po wyczerpaniu większości 
wodoru następ u ją  kolejne stad ia  
ewolucji oparte  o produkcję ener
gii na  drodze syntezy pierwiastków 
cięższych od helu. Palenie wodoru 
jest jednakże procesem  trw ającym  
najdłużej, s tąd  też, gw iazda przez 
długi okres czasu nie zm ienia swoich 
cech fizycznych w sposób możliwy 
do zauważenia przez obserw atora 
(pozostaje na  ciągu głównym). Czas 
życia gwiazdy je s t uzależniony także 
od jej masy. Gwiazdy najbardziej 
m asywne żyją znacznie krócej (ty 
powo 107 la t)  niż gwiazdy podobne 
do Słońca (czas życia około 1010 
la t). Nasz CM D powinien być wiąc 
pusty  w obszarze gdzie obserwuje 
sią gwiazdy dla k tórych czas życia 
je s t krótszy niż wiek Galaktyki 
(rzędu 1010 la t) . Rozumowanie to, 
skądinąd słuszne, nie je s t zgodne z 
obserw acjam i. P rzyczyną jest fakt 
ustawicznego pow staw ania gwiazd 
w G alaktyce (od najbardziej po 
najm niej m asyw ne).

W przypadku grom ad sy tua
cja je s t d iam etraln ie inna. Jak 
już  wiemy wszystkie gwiazdy są 
w podobnym  wieku. Prócz tego, 
przeciwnie niż w G alaktyce, w 
grom adach nie obserwuje się po
w staw ania gwiazd (osta*nie wyniki 
obserwacji wskazują jednak , że i 
w grom adach istn ieją tzw. obłoki 
m olekularne które, przynajm niej w 
G alaktyce, są  kolebkami gwiazd). 
Z tego powodu CMD grom ady 
w ygląda całkiem  inaczej niż CMD 
dla  gwiazd G alaktyki. Co praw da 
gros gwiazd nadal koncentruje się 
wzdłuż ciągu głównego łecz gwia
zdy m asywne zakończyły już swoje 
życie -  ciąg główny zakrzywia sią 
począwszy od tzw. punk tu  odejścia 
ciągu głównego ( tu rn -o f f  point, TO )
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i przechodzi w ciąg podolbrzymów 
i olbrzymów. Czasem jednak zda
rza się, że kilka czy kilkanaście 
gwiazd pozostaje na CMD powyżej 
TO nie stając się olbrzymami jak 
inne gwiazdy gromady o podobnej 
masie. Właśnie ten efekt zauważył 
Sandage po raz pierwszy dla gro
mady kulistej M3 by w kilka lat 
potem, razem z Geoffreyem Bur- 
bidgem, określić te gwiazdy, dzięki 
ich zbyt niebieskiemu kolorowi i 
nietypowemu zachowaniu, mianem 
błękitnych uciekinierów ( blue strag
glers).

G e n eza  k an ib a lizm u . Z tego 
co wiemy na tem at ewolucji gwiazd 
wynika, że błękitni uciekiniero- 
wie w jakiś sposób przedłużyli 
czas swojego pobytu (życia) na 
ciągu głównym. Spośród kilku 
możliwych mechanizmów pozwa
lających na zwiększenie czasu życia 
gwiazdy na  ciągu głównym wy
mienię dwa, prawdopodobnie w 
tym  przypadku najbardziej istotne.

Pierwszym z nich jest wy
dajne mieszanie m aterii we wnętrzu 
gwiazdy, na przykład z powodu 
jej nadmiernej rotacji, co wy
datnie zmniejsza tempo ewolucji 
obiektu. Przyczyny dla których 
taka nadm ierna rotacja miałaby 
obowiązywać błękitnych uciekinierów 
nie są jednak znane.

Bardziej obiecującym wydaje 
się być drugi z mechanizmów. Jak 
wiemy ze wcześniejszych rozważań 
gwiazda znajduje się w pobliżu ciągu 
głównego dopóty, dopóki nie wyczer
pie w swoim wnętrzu zapasów wo
doru. Gdybyśmy mogli do naszego 
Słońca co pewien czas dostarczać 
wodoru w odpowiednich ilościach 
nasza rodzima gwiazda nigdy by się 
nie zestarzała. Główną przeszkodą 
jest, co oczywiste, brak tak dużego 
zbiornika. Czyżby!? Oczywiście, 
że mamy. Same gwiazdy są ta 
kimi zbiornikami! W ystarczy więc 
umiejscowić dwie gwiazdy na tyle 
blisko siebie aby mogło dochodzić 
miedzy nimi do wymiany masy 
(ciasny układ podwójny) i już.

Hipoteza nasza wymaga jed
nak potwierdzenia obserwacyjnego. 
Jednym  ze sposobów wykrywania 
podwójności gwiazd są obserwacje 
fotometryczne. Niekiedy zdarza 
się bowiem, że jedna z gwiazd 
przesłania nieco swojego towarzy
sza co obserwujemy jak  zmienność 
blasku obiektu (gwiazdy podwójne 
zaćmieniowe). M etoda ta  daje 
więc możliwość weryfikacji naszej 
hipotezy.

Mario Mateo wraz z kolegami 
dokonali w latach 1987-89 szeregu

obserwacji błękitnych uciekinierów 
należących do gromady kulistej 
NGC 5466 w celu stwierdzenia, 
czy błękitni uciekinier o wie wyka
zują jakąś zmienność blasku. Ich 
obserwacje zakończyły się sukce
sem. Spośród dziewięciu błękitnych 
uciekinierów sześciu okazało się być 
krótkookresowymi cefeidami, a trzy 
gwiazdy układami zaćmieniowymi. 
Dzięki temu potwierdzenie związ
ków pomiędzy ewolucją ciasnych, 
krótkookresowych układów podwój
nych a błękitnymi uciekinierami wy
daje się być coraz bliższym. Wśród 
układów zaćmieniowych należących 
do NGC 5466 jedna z gwiazd jest 
Algolem. Czy w układzie tym  
zachodzi przepływ masy pomiędzy 
składnikami na razie nie wiadomo -  
dowodem może być zaobserwowanie 
zmian okresu obiegu tej gwiazdy co 
wymaga systematycznych obserwa
cji fotometrycznych. Pozostały nam  
jeszcze dwa układy zaćmieniowe -  
oba należą do gwiazd typu W UMa. 
Powszechnie sądzi się, że gwiazdy 
tego typu znajdują się w fizycznym 
kontakcie, tzn. stykają się swoimi 
powierzchniami. Oczywiście w ta
kiej sytuacji brak przepływu (lub 
wymiany) masy może wydać się 
bardziej dziwnym niż jego istnienie. 
Z drugiej strony, oba te układy 
są gwiazdami nietypowymi wśród 
gwiazd typu W UMa, gdyż oba 
nie spełniają podstawowej empi
rycznej zależności okres -  wskaźnik 
barwy (relacja Eggena) istniejącej 
dla układów kontaktowych. Ich 
okresy są bowiem zbyt krótkie przy 
danym wskaźniku barwy. Powszech
nie przyjęta teoria formowania 
układów kontaktowych przewiduje 
powstawanie układu typu W UMa 
na drodze stopniowego zbliżania 
się składników układu początkowo 
rozdzielonego w wyniku unoszenia 
orbitalnego momentu pędu układu 
przez wiatr gwiazdowy. Być może 
więc układy te przeszły przez taką 
fazę ewolucji, w której utraciły 
moment pędu na skalę znacznie 
większą niż inne układy kontak
towe. Dalsze rozważania na  ten 
tem at wychodzą jednak poza ramy 
tego artykułu. Należy nadmienić, 
że poza powyższą anomalią, są 
to jak  na razie jedne z niewielu 
układów typu W UMa odkrytych 
w gromadach kulistych. Co prawda 
obserwuje się układy kontaktowe w 
kilku, przeważnie starych, groma
dach otwartych (np. w NGC 188 
siedem układów), lecz prawdopo
dobnie ewolucja dynamiczna gro
mad otwartych jest diametralnie 
różna od ewolucji gromad kulistych. 
Ponieważ w gromadach kulistych

istnieje deficyt układów podwójnych 
gwiazd (czego powodem znów może 
być dynamika), brak jest więc pro- 
genitorów układów kontaktowych. 
Konsekwencji odkrycia dokonanego 
przez Mario Mateo i jego kolegów 
jest jeszcze przynajmniej kilka.

Czy gwiazdy rzeczywiście zja
dają siebie nawzajem za swego 
życia? Być może. Wiele zdaje 
się na to wskazywać. Ufajmy i 
wierzmy, że żyją tacy którym  będzie 
dane roztrzygnąć tę  kwestię.

Tomasz Plewa



TEST WIEDZY ASTRONOMICZNEJ

OKREŚL PRAW D ZIW O ŚĆ  PO D A N YC H  NIŻEJ ZD AŃ:

TAK  *  NIE *  NIE W IE M

1. Księżyc świeci odbitym światłem słonecznym.

2. Gwiazdy to świecące kule gazowe.

3. Jowisz i Uran są otoczone pierścieniami.

4. Niektóre gwiazdy mają zmienną jasność.

5. Kiedyś cały Wszechświat był mniejszy niż główka szpilki.

6. Słońce znajduje się w środku Galaktyki.

7. Gwiazdy bezustannie przemieszczają się względem siebie.

8. Przestrzeń między gwiazdami jest wypełniona rozrzedzonym gazem i drob
nym kurzem.

9. Prawie wszystkie pierwiastki, z jakich jesteśmy zbudowani, powstały w gwia
zdach.

10. Galaktyki to zbiorowiska miliardów gwiazd.

11. W  dzisiejszych czasach wciąż rodzą się nowe gwiazdy.

12. Słońce to gwiazda podobna do wielu innych, tyle, że blislca.

13. Jądra komet to bryły luźnego śniegu, zmieszanego z pyłem.

14. Najbliższe gwiazdy są od nas 10 razy bardziej odległe niż Słońce.
/

15. Źródłem energii większości gwiazd jest zamiana wodoru na hel.

16. Księżyc w pełni jest dalej od Słońca niż Ziemia.

17. Droga Mleczna to Galaktyka widziana od wewnątrz.

18. Słońce jest tak stare jak Wszechświat.

19. Wszystkie gwiazdy mają takie same temperatury na powierzchni.

20. Układ planet w momencie narodzin człowieka decyduje o jego przyszłych 
losach.

Odpowiedzi można nadsyłać na adres Redakcji do 15 kwietnia 1991. Wśród Czytelników, którzy nadeślą 
prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy 5 bezpłatnych rocznych prenumerat naszego pisma. Test nie jest 
łatwy —  patrz omówienie na str. 44!
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W KRAJU... W KRAJU...

Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach

Latem 1945 roku do Torunia przyjechali z 
W ilna pracownicy zlikwidowanego w grudniu 1939 
roku Uniwersytetu Stefana Batorego. Było wśród nich 
czworo astronomów z prof. Władysławem Dziewulskim 
na czele. Postanowiono, aby w nowym uniwersytecie, 
którem u nadano imię Mikołaja Kopernika istniało 
obserwatorium astronomiczne. W ybrano na ten 
cel teren w przydzielonym Uniwersytetowi m ajątku 
Piwnice, położonym 15 km na północ od Torunia. To 
dość blisko, by łatwo było się tu  dostać, a jednak 
miejsce to jest oddzielone od m iasta pasem lasów. 
Przy tym  jest to  najwyższy punkt w okolicy (ok. 90 
m n.p.m .).

Od tam tej pory upłynęło ponad 40 lat. W 
obserwatorium wyrósł piękiiy park i... kilka pokoleń 
astronomów. Toruńskie środowisko astronomiczne 
tworzy dziś prawie 40 osób, pracujących w trzech 
odrębnych komórkach: Instytucie Astronomii UMK, 
Katedrze Astronomii UMK i Pracowni Astrofizyki I 
Centrum  Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika 
PAN. Dwie ostatnie instytucje zostaną przedstawione 
przy innej okazji. W niniejszej notatce skupimy 
się na Instytucie Astronomii UMK, a zwłaszcza jego 
Obserwatorium Astronomicznym.

Podstawowym wyposażeniem każdego obserwato
rium są teleskopy. W Piwnicach pracują obecnie: - 
teleskop Schmidta-Cassegraina 60/90/180 cm - tele
skop Cassegraina 60 cm - astrograf Drapera 20 cm - 
refraktor, tzw. „szukacz komet” , 20 cm. Największym 
naszym skarbem jest teleskop Schmidta. Pod względem 
rozmiarów (średnica lustra głównego -  90 cm,

płyty korekcyjnej 60 cm, ogniskowa 180 cm) jest 
to instrum ent średniej wielkości w skali światowej, 
wśród teleskopów tego typu. W  ciągu 10-minutowej 
ekspozycji uzyskuje się na kliszy obrazy gwiazd do 
18m.

Pod względem jakości optyki jest to jeden 
z najlepszych Schmidtów na świecie. Mogliśmy 
przekonać się o tym  przy okazji przelotu komety 
Hałleya. Kto żyw mierzył wówczas położenia Komety 
na niebie. Dało to  szansę porównania wyników. 
Nasze były trzecie na  świecie pod względem precyzji. 
Niestety, obserwacje w systemie Schmidta są bardzo 
kosztowne (cena jednej kliszy ok. 20$), dlatego często 
wykorzystujemy konfigurację Cassegraina (ogniskowa 
13.5 m) tego teleskopu. Pracujemy wówczas pełną 
aperturą 90 cm, ale obserwujemy tylko jedną gwiazdę. 
Kierujemy jej skupione światło bądź do spektrografu 
(opisanego osobno), bądź do szybkiego fotometru. 
Może on wykonywać pomiary jasności gwiazd w 
tempie 10000 razy na sekundę, co umożliwia badanie 
bardzo szybkiej zmienności. Fotometr ten został 
wykonany w Obserwatorium w Piwnicach specjalnie 
w celu śledzenia pulsara w Krabie, o jasności ok. 
16m, zmieniającego się z okresem 33 ms. Oczywiście 
instrum ent ten może służyć również do zwykłej 
fotometrii wielobarwnej. Specjalnie do fotometrii 
przeznaczono teleskop 60 cm, zakupiony w 1989 roku. 
Zastąpił on w tej roli 20 cm refraktor, który prze/w iele 
łat służył do tego celu z braku lepszego instrumentu. 
Obecnie ta  m ała luneta służy do pokazów nieba. Dzięki 
dużej światłosile (ogniskowa 102 cm, f/5) refraktor
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ten znakomicie nadaje się do obserwacji wizualnych, 
zwłaszcza mgławic, komet, itd. Najstarszym teleskopem 
w Piwnicach jest 20 cm astrograf Drapera - własność 
Harvard College Observatory, wypożyczony nam  w 
1947 r. na 99 lat. To instrum ent niezwykle zasłużony 
dla astronomii. Przy jego pomocy wykonano w latach 
1911-1915 katalog HD (Henry Draper Catalog). Przez 
wiele lat astrograf był głównym instrumentem naszego 
obserwatorium. Obecnie używany jest sporadycznie, 
ostatnio głównie do fotografii jasnych komet. Wciąż 
jednak jest technicznie sprawny.

Teleskopy to nie wszystko. Równie ważna jest 
aparatura do redukcji i analizy obserwacji. Jest 
to tym  ważniejsze, że bardzo często astronomowie 
toruńscy opracowują obserwacje zebrane w ośrodkach 
zagranicznych. W dzisiejszych czasach głównym 
narzędziem pracy astronom a jest komputer. Obecnie 
mamy do dyspozycji kilkanaście komputerów typu 
IBM PC, klasy XT, AT i 386. W najbliższym czasie 
spodziewamy się uzyskać komputer o dużej mocy ob

liczeniowej. Dla instytutów uniwersyteckich charakte
rystyczny jest duży wachlarz zainteresowań naukowych 
pracowników. Nie inaczej jest i u nas.

Astrofizycy (11 osób) zajm ują się badaniami komet, 
gwiazd osobliwych, podwójnych i zmiennych, materii 
międzygwiazdowej, gromad gwiazd, struktury naszej 
galaktyki i innych galaktyk. Obraz uzupełniają koledzy 
z zakładu mechaniki nieba (5 osób), których interesują 
zagadnienia stabilności orbit, dynamika ciał układu 
planetarnego i sztucznych satelitów Ziemi. Przyszłość 
ośrodka zależy od rozwoju kadry. Rokrocznie przyjmu
jem y 10 studentów na kierunek astronomii. Najlepsi z 
nich po uzyskaniu stopnia m agistra kontynuują studia 
na szczeblu doktoranckim.

Marek Muciek

Z czego radioastronomowie mogą być dumni?

Na obecnym (1990r.) poziomie wiedzy i technologii 
astronomowie są w stanie rejestrować informacje 
niesione przez promieniowanie elektromagnetyczne (e.- 
m.) w zasadzie w dowolnym zakresie widma. 
Można by lapidarnie powiedzieć, że we współczesnej 
astronomii odeszliśmy od modelu mędrca szkiełka i 
oka tak daleko, jak  to tylko możliwe - oczywiście 
w tym  jednym  „wymiarze” jakim  jest częstotliwość 
albo, jak  kto woli, długość fali promieniowania, czy 
też energia jego kwantu. Nietrudno się domyślić, 
że radioastronomia jest tą  dziedziną, która zajmuje 
się długofalową częścią widma e.-m., a dokładnie 
od częstotliwości najniższych do częstotliwości rzędu 
setek gigaherców (GHz). Ta druga liczba, jak  łatwo 
policzyć, odpowiada falom o długościch rzędu milimetra. 
Odwołując się przeto do (jeszcze niedawno tak modnej) 
terminologii pseudomilitarnej możemy powiedzieć, iż 
rubieże współczesnej radioastronomii sięgają aż na 
przedpola astronomii podczerwonej. Pozwolę tu  sobie 
na wymienienie kilku okoliczności, które sprawiają, 
że radioastronom ia faktycznie dostarcza potężnych 
środków badania Wszechświata:
1. „Radiowy” przedział widma e.-m. jest bardzo szeroki. 
W  przypadku interferometrii radioastronomicznej za 
najniższą częstotliwość uznać należy 38 MHz*, a za 
najwyższą 300 GHz. Oznacza to, że przedział ten m a 
szerokość 13 oktaw. Dla porównania przypomnijmy, 
że klasycznie rozumiany przedział optyczny (0.38^m - 
0.78pm) to prawie dokładnie jedna oktawa. Wynika 
stąd  ważka konsekwencja astrofizyczna, ta  mianowicie, 
że przy tak szerokim spektrum  mamy do czynienia 
z rozmaitymi mechanizmami emisji obserwowanego 
promieniowania (np. termiczny, synchrotronowy, 
spontaniczna lub wymuszona emisja w molekułach 
przy przejściach pomiędzy stanam i rotacyjnymi). W 
praktyce obserwacyjnej oznacza to niejedokrotnie tyle, 
że to samo radioźródło obserwowane na zdecydowanie 
różnych częstotliwościach jawi się zupełnie inaczej.

* n a  takiej częstotliw ości p racu je  Cambridge Low Frequ
ency Synthesis Telescope - C LFST  w C am brige, A nglia

2. Wiele obiektów, jak  np. wodór neutralny (emitujący 
fale o częstotliwości 1420.406 MHz jest uchwytnych 
głównie (jeśli nie wyłącznie) dzięki obserwacjom 
radiowym. Nie od rzeczy będzie tu  przypomnieć, iż 
tak istotną astrofizycznie klasę obiektów jak  pulsary 
odkryto właśnie na falach radiowych * i do dzisiaj są 
to prawie wyłącznie „obiekty radiowe” .
3. Promieniowanie reliktowe (o temperaturze 
równoważnej 2.8 K) będące świadectwem „Wielkiego 
W ybuchu” to również odkrycie dokonane w zakresie 
radiowym**.
4. Centrum  Galaktyki to miejsce, gdzie technikami 
radioastronomicznymi można dotrzeć najgłębiej.

Nie jest bynajmniej moim celem szerzenie tu  ja 
kiegokolwiek szowinizmu częstotliwościowego toteż, aby 
nie być posądzonym o takowy, nie będę dalej roz
szerzał tej listy „zalet” radioastronomii. Udowadnia
nie „wyższości” radioastronomii nad innymi działami 
astronomii byłoby równie małoduszne i śmieszne jak
debata nad znaną wszystkim Czytelnikom kwestią / . . .  '  
wyższości Świąt Wielkiejnocy nad Świętami Bożego Na
rodzenia. Istnieje jednak pewna kategoria technik 
obserwacyjnych, gdzie radioastronomowie mogą ze 
słusznym uczuciem dumy powiedzieć: „Tu jesteśmy 
najlepsi” . Są to  mianowicie techniki interferometryczne, 
które w radioastronomii doczekały się efektywnych 
realizacji przynoszących bardzo istotne odkrycia.

Próby wykorzystania zjawiska in ter^rencji fal 
elektromagnetycznych w astronomii były czynione 
na początku tego stulecia przez Michelsona (tak, 
tak tego samego Michelsona, który wraz z Morleyem 
potwierdzili niezmienniczość prędkości światła względem 
transfomacji pomiędzy różnymi układam i odnisienia) 
i doprowadziły do oszacowania średnic niektórych 
gwiazd. M etoda ta  była jednak w praktyce niezwykle 
trudna i nie przyniosła obfitego plonu obserwacyjnego. 
Nieco lepiej wiodło się twórcom tzw. interferometrii 
natężeniowej (Hanbury Brown i Twiss), a obecnie

* n a g ro d a  N obla w dziedzinie fizyki d la  A. H ew isha
* *  P  er iż i as i W ilson 1965 N ag ro d a  N obla  1978.
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spore nadzieje wiąże się z interferometrią plamkową 
(ang. speckle interferometry), która okazała się dość 
efektywną m etodą pomiarów średnic gwiazd.

Na jakich podstawach opiera się inteferometria 
astronomiczna? Ujmując rzecz maksymalnie lapidarnie 
opiera się ona na dwóch filarach matematycznych: 
na twierdzeniu van C itte rt’a - Zernike’go (vC-Z) i 
transformacie Fouriera. Twierdzenie vC-Z określa 
zależność stopnia spójności fal mierzonego pomiędzy 
dwoma punktam i w przestrzeni, a rozkładem jasności ich 
źródła. Przy pewnych założeniach, które w przypadkach 
astronomicznych dają się spełnić, relacja ta, jak  głosi tw. 
vC-Z, jest właśnie opisywana transformacją Fouriera. 
O tw. vC-Z bardzo przystępnie pisze A. H. Piekara 
w książce Nowe oblicze optyki. Czytelnik znajdzie 
tam  definicję kluczowego pojęcia jakim  jest stopień 
spójności, treść twierdzenia (nb. w postaci uproszczonej 
fomuły!) i ilustracje. Natomiast „ambitnego” 
Czytelnika zainteresowanego ścisłym sformułowaniem 
tw. vC-Z oraz pełnym dowodem tegoż odsyłam do 
monumentalnego podręcznika Borna i Wolfa.*

A zatem metodologia technik interferometrycznych 
jest następująca: należy pomierzyć stopień spójności 
koherentnie odbieranego promieniowania w funkcji po
zycji interferometru w przestrzeni, a następnie pomiary 
te (dwuwymiarowo) przetransformować fourierowsko. 
Otrzymamy w ten sposób rozkład jasności źródła 
promieniowania. Okazało się, iż postulatowi owego 
„koherentnego” (czyli spójnego) odbioru, tj. takiego, 
który nie naruszałby fazy, tak trudnem u do spełnienia 
w optyce, daje się względnie łatwo zadośćuczynić w 
przypadku niższych, a więc „radiowych” , częstotliwości. 
Stąd właśnie sukces interferometrii radioastronomicznej, 
która jest realizowana przy użyciu wielu instrumentów 
na świecie.

Do najważniejszych radiointereferometrów, które 
przysporzyły fundamentalnych odkryć i w większości 
nadal ich przysparzają należą:

- 1 milowy interferometr w Cambridge (Anglia),
- 5 kilometrowy interferometr w Cambridge 

(Anglia),
- Interferometr w Westerbork (Holandia),
- Very Large Array (VLA) koło Socorro, Nowy 

Meksyk (USA),
- Multi Element Radio Linked Interferometry Ne

twork (MERLIN) w centralnej Anglii.
Instrum enty tu  wymienione zostały uszeregowane 

wg skali odległości pomiędzy antenami, czyli tzw. 
długości baz (od najmniejszej do największej). Skala ta  
m a istotne znaczenie dla procesu obserwacji: im większe 
bazy tym  większa zdolność rozdzielcza instrum entu 
(kosztem wielkości pola widzenia). Przechodząc 
zatem od instumentów małych do coraz większych 
dokonujemy jakby najazdu kamery na obserwowany 
obiekt, który jawi się nam  w coraz to większym 
„powiększeniu” . Najbardziej pasjonujące jest jednak 
to, że nie m a żadnych formalnych ograniczeń na długość 
baz: rozciągając je w nieskończoność dostalibyśmy 
nieskończenie wysoką zdolność rozdzielczą!

Jak zatem oddalić od siebie radioteleskopy 
wchodzące w skład interferometrów? Przecież muszą 
one być połączne jakimiś kablami, aby stanowiły 
fizycznie połączony układ czyli interferometr. Otóż 
„problem kabli” można skutecznie obejść. W przy
padku M ERLIN-a zamiast kabli użyto mikrofalowych 
łączy radiowych, co pozwoliło zlokalizować jego anteny

* M ax B o ra , E m il Wolf, „Princip les of O p tics” , Pergam on 

Press, W yd VI, 1980. Istn ieje  rów nież tłum aczenie rosyjskie.

w odległościach od kilku do 132 km. (Ostatnio 
MERLIN został uzupełniony o teleskop w Cambridge 
co sprawia, że najdłuższa baza wynosi ok. 200 km). 
Ale to jeszcze nie jest szczyt tego, co można osiągnąć. 
Można bowiem w ogóle zrezygnować z wszelkich łączy 
realizujących interferometr w czasie rzeczywistym. Jak 
to zrobić?

Pomysł jest dość prosty: trzeba mieć wzorzec 
czasu o stabilności rzędu minimum 10“ 12 oraz 
magnetowid. Wzorzec jest z reguły wodorowy 
lub rubidowy, natom iast magnetowid może być w 
najprostszym  przypadku nieco tylko przerobionym 
aparatem  systemu VHS. Sygnał z anteny jest po 
koherentnej* przemianie częstotliwości rejestrowany na 
kasecie magnetowidowej. Tamże zapisuje się również 
precyzyjną informację o czasie. Zamiast prowadzić 
kable pomiędzy antenam i wystarczy przewieźć kasety 
w jedno miejsce i synchronicznie odtworzyć je parami. 
Urządzenie odtwarzające (korelator ) jest więc dopiero 
fizyczną realizacją interferometru. Proste?

Do tego jednak dochodzi jeszcze jeden niezwykle 
istotny atu t: anteny mogą być przy tym  podejściu 
dowolnie oddalone od siebie. Mogą się wręcz 
znajdować na różnych kontynentach, a tym  samym 
odległości pomiędzy nimi mogą być rzędu rozmiarów 
Ziemi. Rozdzielczość wzrasta zatem kilkadziesiąt razy 
w porównaniu z MERLIN-em. Technika ta  nosi 
nazwę interferometrii wielkobazowej (ang. Very Long 
Baseline Interferometry - VLBI). Postępy Astronomii 
poświęciły jej cykl artykułów autorstwa Kazimierza 
M. Borkowskiego i Andrzeja Kusa publikowanych w 
latach 1983-1987.

W tym  momencie Czytelnik może się słusznie 
zapytać: no dobrze, ale dlaczego ten tekst ukazuje 
się w dziale W kraju ? Czas i na to odpowiedzieć. 
Otóż VLBI jest od 9 lat z powodzeniem uprawiana w 
Toruniu. 15 - metrowa antena paraboliczna Toruńskiego 
Obserwatorium Radioastronomicznego Uniwersytetu 
M. Kopernika (patrz fotografia na tylnej stronie 
okładki) jest częścią Europejskiej Sieci VLBI, a nasze 
obserwatorium jest członkiem stowarzyszonym tzw. 
Konsorcjum Europejskiej VLBI.**

Dla osiągnięcia wysokiej jakości map rozkładu 
jasności radioźródeł celowe jest posiadanie baz o 
rozmaitych długościach, co można osiągnąć przez 
lokalizowanie anten - elementów interferometru - 
w różnych „egzotycznych” (tzn. odosobnionych) 
miejscach. Za takie miejsce może być uważane to, 
gdzie zlokalizowane jest nasze obserwatorium, wokół 
nas bowiem nie m a podobnych placówek (najbliższa 
jest w Szwecji koło Goeteborga, ok. 1000 km od 
Torunia). Można więc z przekąsem powiedzieć) że 
chociaż w tej dziedzinie nasze położenie w Europie 
jest zdecydowanie korzystne!

Jakie są zatem konkretnie zdolności rozdzielcze 
interferometrów radiowych? Oto garść liczb. Na 
„umiarkowanej” , a przy tym  rutynowo stosowanej w 
radioastronomii, częstotliwości 5 GHz (A=6cm) 5-km 
radioteleskop w Cambridge osiąga rozdzielczość do 
2” , VLA - 0.”4, MERLIN - 0.”05, Europejska 
VLBI - 0.”005, a globalna VLBI 0.”001. Takiej 
rozdzielczości nie jest w stanie, nawet teoretycznie,

* Lokalny oscy lator odb io m k a  superheterodynow ego jes t ste 
rowany wzorcem  czasu.

** M iędzynarodow e to  ciało p rzy jm uje  i ocenia p ro jek ty  badań  
oraz  koordynuje przebieg  obserw acji.
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osiągnąć orbitalny teleskop Hubble’a*. W arto może 
sobie w tym  miejscu uzmysłowić, że 1” to kąt 
pod jakim  widzimy 1 mm z odległości 206 m. A 
zatem obserwacja globalną VLBI z rozdzielczością 
1000 razy lepszą jest odpowiednikiem czytania tego 
tekstu na odległość, powiedzmy, Warszawa -  Toruń. 
Ale to  jeszcze nie koniec możliwości VLBI. Jeżeli 
powiększyć częstotliwość do 300 GHz, co ostanio jest 
już praktykowane w VLBI, to rozdzielczość sięga rzędu 
dziesiątków mikrosekund luku. Dysponując „lunetą”
0 takiej rozdzielczości można by z centrum Polski 
zmierzyć grubość włosa każdemu obywatelowi!

Porzućmy jednak te przyziemne porównania i 
zastanówmy się, co to oznacza w odniesieniu do obiektów 
we Wszechświecie. Rodzielczość milisekundowa czy też 
mikrosekundowa to (z definicji) zdolność do rozróżniania 
szczegółów o rozmiarach rzędu jednostki astronomicznej 
z odległości odpowiednio kilo- i megaparseków. Możemy 
więc wreszcie zajrzeć w nieprzeniknione dotąd centrum 
Galaktyki! (I w zasadzie tylko tam , gdyż w naszym 
„galaktycznym domu” nie m a innych dostatecznie 
silnych źródeł, a czułość systemów VLBI jest wciąż 
ich piętą achillesową). Prawdziwym polem do popisu 
dla radioastronomów-interferometrystów jest zatem 
„reszta” Wszechświata, a zwłaszcza radiogalaktyki i 
kwazary. Śledzenie tych obiektów jest szczególnie 
pasjonujące z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze 
mamy możność sięgania do obiektów odległych o miliony
1 miliardy lat świetlnych z rozdzielczością „parsekową” 
tj. typową np. dla odległości pomiędzy gwiazdami 
w galaktyce, a po drugie w obiektach tych zachodzą 
niesłychanie burzliwe procesy objawiające się chociażby 
ich zmiennością morfologiczną w skali pojedynczych lat! 
Sztandarowymi przykładami są galaktyka NGC 1275, 
czy też kwazary 3C 273 i 3C 345, o których „życiu” 
można by już złożyć paroklatkowe filmy animowane 
na podstawie obserwacji VLBI z ostatniego tylko 
dziesięciolecia. Ostatnie (kwiecień 1990) obserwacje

3C 273 z ekstremalną rozdzielczością rzędu ok. 50/zsek 
luku pokazały, że obiekt ten należałoby wręcz stale 
śledzić, bo wciąż w nim się „cosik rusa” ! Cóż takiego? 
Ba, oto jest pytanie! Myślę, że do tego gorącego 
(w każdym sensie) tem atu warto będzie powrócić na 
łamach PA.

A na razie pragnę przedstawić serię obrazów 
kwazara 3C 286 odległego o 1640 Mpc* dokonanych 
różnymi systemami interferometrycznymi.

Rysunek 1 przestawia całego kwazara widzianego 
przez sieć MERLIN na fali 18cm**. Podziałka na tej 
mapie jest w sekundach łuku. Rysunek 2 to centralny 
składnik widziany przez Europejską Sieć VLBI na fali 
21 cm. I wreszcie rysunek 3 (Globalna Sieć VLBI, 
A=50cm) pokazuje czym naprawdę jest ów „centralny 
składnik” kwazara 3C286. Jest to mianowicie, mówiąc 
żargonowo, je t (czytaj „dżet”), czyli wypływ materii, 
co do którego wiemy z pewnością przynajmniej to, 
że dokonuje się z prędkościami relatywistycznymi. 
Ostatnio 3C286 był obserwowany również na fali 2.3 
cm, co pozwoliło na jeszcze głębszy najazd owej 
„radioastronomicznej kamery” i ujawnienie kolejnych 
szczegółów. I o tych szczegółach przyjdzie nam 
opowiedzieć „innym razem” .

Zakończmy zatem sprawę „akcentem polskim” . 
Jeszcze w tym  pięcioleciu dum ą radioastronomów w 
Polsce będzie mógł być nowy 32 metrowy radioteleskop 
w Toruńskim Obserwatorium. Jego budowa jest już 
rozpoczęta, a o jej kolejnych etapach będziemy 
informować Czytelników Postępów Astronomii. Po 
ukończeniu (w 1993 r.) będzie to największy 
radioteleskop w Europie na wschód od Renu.

Andrzej Marecki

Bujne życie Koninek

W Koninkach, niedaleko nowego Obserwatorium 
Astronomicznego mieszczącego się na górze o nazwie 
Suhora, odbyło się w dniach 9 - 1 2  paz'dziernika 1990 r. 
międzynarodowe sympozjum na tem at „Relatywistyczne 
hadrony w zwartych obiektach kosmicznych” . Na 47 
uczestników, 12 przybyło z USA, 17 z Polski i 5 z 
ZSRR. Niewykluczone, że podsumowanie naukowych 
wyników tego sympozjum ukaże się w następnym  
numerze PA, o ile organizatorzy zdążą nieco wypocząć 
po trudach przygotowania konferencji i złożenia do 
publikacji tekstów wygłoszonych referatów.

Konferencja była niezwykle udana, o czym świadczy 
fakt, że już planuje się drugą konferencję w Koninkach. 
Odbędzie się jesienią, a tem atyka będzie związana 
z otoczeniem aktywnych jąder galaktyk. Na razie 
sformował się, choć jeszcze nie ostatecznie, Naukowy 
Komitet Organizacyjny w osobach: M. Begelman, J. 
Królik, L. Maraschi, B. Paczyński i A. Zdziarski. 
Do pokonania pozostają problemy organizacyjno -  
finansowe ...

Masek Sikora

*  C zyteln ik  zechce sam  sobie obliczyć stosunek  A/D (dł. fali * p rzyzalożeniu  sta łe j H u b b le ’a  1 0 0 k m /s/M p s
do średnicy  teleskopu) będący  is to tą  tzw . k ry teriu m  R ayleigha **  R .E . Spencer i in . (1989), M onth . N ot. R . A str. Soc. 240 
d la  H ST  ,657
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XII Krakowska Letnia Szkoła Kosmologii

Problemy matematycznych m etod opisu rozmieszczenia obiektów pozagalaktycznych

Kraków, 3 - 6  września 1990

Odbywające się co dwa lata Krakowskie Let
nie Szkoły Kosmologii nabierały stopniowo rozpędu. 
Począwszy od szkoły V, w roku 1976, gdy po raz 
pierwszy uczestniczyli w niej wykładowcy zagraniczni, 
mimo załamania wywołanego stanem wojennym (w 
roku 1982 szkoła miała lokalny, krajowy charakter) 
na ogół kolejne szkoły cechowały się coraz większym 
rozmachem. Jeśli ze szkoły IX (1984) tylko wybrane 
wykłady mogły się ukazać w Acta Cosmologica, to ze 
szkoły X (1986) ukazało się już oficjalne sprawozdanie 
(specjalny zeszyt Acta Cosmologica) mieszczące na 
przeszło 200 stronicach teksty większości referatów i 
dyskusji. Zaś pełne sprawozdanie w postaci pięknie 
graficznie opracowanego 430-stronicowego tomu wy
danego prez wydawnictwo Springera ukazało się ze 
szkoły XI (1988)*.

Ze rozwój krakowskich szkół uległ ponownie 
załamaniu, tylko częściowo należy tłumaczyć obecnymi 
trudnościami gospodarczymi Polski. Decydującym 
był fakt, że dotychczasowy główny organizator szkół 
dr Piotr Flin został przez fakty zewnętrzne dość 
gruntownie zniechęcony do dalszego ich organizowania, 
zaś inne zmiany personalne zaszłe ostatnio w Obserwa
torium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
spowodowały, iż nie można było znaleźć jego zastępcy 
ani następcy. W tej sytuacji, kolejna XII Krakowska 
Szkoła Letnia znów została zorganizowana jako kra
jowa, z polskim językiem wykładowym, trwała tylko 
cztery dni i wzięło w niej udział zaledwie 8 osób 
(nie licząc tych, co wpadały do sali wykładowej na 
kilka czy kilkanaście minut). Była to więc szkoła 
prawie cztery razy mniej liczebna niż w roku 1968 
pierwsza szkoła w Opolu. W tych warunkach impreza 
przemieniła się w skromną naradę roboczą.

trójwymiarowego, jak również na nowo zyskującego 
na aktualności -  dwuwymiarowego. Sporo czasu 
poświęcono teorii i konkretnym zastosowaniom opisu 
fraktalnego. Uczestnicy przybyli z Krakowa, Lodzi, 
Opola i Wrocławia nie tylko nauczyli się nawzajem 
wielu rzeczy, ale -  co ważniejsze -  omówili możliwości 
współpracy we własnych badaniach naukowych.

Ważnym punktem programu szkoły była gene
ralna narada poświęcona pytaniu, czy obecną XII 
szkołę należy traktować jako uroczysty pogrzeb ciągu 
krakowskich szkół kosmologicznych, czy też da się 
znaleźć sposób jego reanimacji i być może dalszego, 
zdrowego życia i rozwoju. Wbrew pesymistycznym 
opiniom wielu, w tym niżej podpisanego, znalazła 
się nowa grupa ludzi z kraju i zagranicy, która ze 
świeżą energią zamierza się podjąć zarówno wydania 
w postaci broszury materiałów szkoły XII, jak i 
kontynuowania organizacji Krakowskich Letnich Szkół 
Kosmologii. Ostateczne decyzje mają zapaść wkrótce 
i jest prawdopodobne, że w roku 1992 odbędzie się 
międzynarodowa XIII szkoła dorównująca poziomem 
poprzedniczkom o numerach VI, VII, IX, X i XI. 
Jeśli tak się stanie, będzie to chyba najważniejszy 
wynik tej skądinąd ciekawej, ale znikomo drobnej 
imprezy, odbytej w roku 1990 w Krakowie, a tylko dla 
utrzymania ciągłości noszącej nazwę Szkoły Letniej z 
kolejnym numerem XII.

Konrad Rudnicki

Szkoła odbyła się pod egidą Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii, które jej użyczyło bezpłatnie 
sali wykładowej w samym śródmieściu Krakowa, w 
lokalu Zarządu Głównego. W ciągu czterech dni -  od 3 
do 6 września 1990 -  omówiono współczesne zagadnienia 
opisu matematycznego rozmieszczenia obiektów poza
galaktycznych biorąc pod uwagę problemy podejścia

* L ecture N otes in  Physics, to m  332, „M orphological Cosmo
logy” -  P roceedings of th e  X lth  Cracow Cosm ological School Held 
in  Cracow , P o land , A ugust 22 -  31, 1988, redak to rzy : P . F lin  i 
H .W . D uerbeck, Springer Verlag, B erlin , H eidelberg, New York, 
London, P a ris, Tokyo, H ong K ong, 1989.
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Teleskop Horyzontalny 

Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Podstawowym teleskopem heliofizycznym Insty
tutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 
je st 53-cm koronograf typu Lyota. Koronograf ten 
pozwala uzyskiwać obrazy o bardzo wysokiej jakości i 
dużej zdolności rozdzielczej, m a on jednak stosunkowo 
małe pole widzenia oraz niską prędkość ruchów korek
cyjnych, wykorzystywanych do zmiany obserwowanego 
obszaru. Wiele obserwowanych koronografem na 
Słońcu zjawisk, jak  na przykład erupcja protuberancji 
aktywnej czy rozwój rozbłysku, przebiega szybko i dla 
dokonania obserwacji wszystkich faz rozwoju niezbędne 
je st posiadanie małego teleskopu umożliwiającego jak  
najwcześniejsze ich wykrycie poprzez obserwacje zmian 
zachodzących poza polem obserwacji kronografu.

Warunki te spełnia teleskop horyzontalny, zbu
dowany pod kierunkiem doc. B . Rom polta. Je st 
to konstrukcja otw arta, z ogniskiem obrazowym 
znajdującym  się w pomieszczeniu ogniska głównego 
koronografu, dziąki czemu jeden obserwator może 
wykorzystywać jednocześnie oba teleskopy.

Światło słoneczne kierowane je st na obiektyw 
główny teleskopu przy pomocy celostatu horyzon
talnego typu Jenscha (produkcji firmy Carl Zeiss 
Jen a). Średnica obu luster celostatu wynosi 300 mm, 
jako napęd dla ciągłego ruchu śledzącego w kącie 
godzinowym zastosowano mechanizm typu zegarowego, 
tzw. Differential Uhrgan, dla którego sygnały tak
tujące podawane są  z kwarcowego generatora impulsów 
KZ509A (produkcji „Zopan” , W arszawa). Możliwe jest 
wykonywanie lustram i celostatu ruchów skanujących 
z prędkością do 2.5°/m in  w rektascencji i l°/m in  
w deklinacji. W chwili obecnej ruchy celostatu 
sterowane są  przez obserwatora, lecz budowany jest 
układ fotoelektrycznego korektora położenia luster ce
lostatu, który oprócz korygowania błędów prowadzenia 
luster będzie mógł również realizować dowolne, za
dane sekwencje zmian obserwowanych obszarów Słońca 
pod kontrolą mikrokomputera IBM  P C /X T . Również 
automatycznie, w zadanych momentach, wykonywane 
będą filtrogramy.

Brzeg tarczy słonecznej z efektowną protuberancją
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Rozbłyski chromosferyczne na tle tarczy słonecznej

Celostat ustawiony jest na ażurowym postumencie, 
wzorowanym na konstrukcji wieży teleskopu słonecznego 
Uniwersytetu w Utrechcie. Nogi postum entu, wykonane 
z rur stalowych, m ają kształt odwróconej litery V 
i są połączone od góry sztywnym kratownicowym 
pomostem. Konstrukcja postum entu jest bardzo 
stabilna, szczególnie odporna na drgania skrętne, oraz 
posiada m ałą powierzchnię nagrzewaną przez Słońce, 
dzięki czemu ograniczone jest powstawanie turbulencji 
otaczającego powietrza. Wielokrotnie, podczas silnego 
wiatru uniemożliwiającego obserwacje koronografem, 
dokonywane były cenne obserwacje przy pomocy 
naszego teleskopu horyzontalnego.

Obiektyw główny jest tripletem  achromatycznym 
o średnicy 150 mm i ogniskowej 5 m (światłosiła 
1:33). Teoretyczna zdolność rozdzielcza teleskopu 
(0.9” ) odpowiada typowej, określonej przez seeing, 
zdolności rozdzielczej teleskopów ustawionych nisko 
nad poziomem morza. Wiązka światła z obiektywu 
głównego odbijana jest przez pomocnicze zwierciadło 
diagonalne do modułu kamery H a ,  gdzie wykonywane 
są filtrogramy, lub też może być skierowana na 
szczelinę wejściową spektrografu 53-cm koronografu, 
gdyż teleskop został tak ustawiony, że jego oś optyczna 
leży w płaszczyźnie głównej spektrografu.

Moduł kamery H a  składa się z filtru interferencyj- 
no-polaryzacyjnego o paśmie przepuszczania 0.5 
A (produkcji firmy „DayStar” , USA) oraz auto
matycznej kamery fotograficznej. Dzięki zasosowaniu 
filtru o tak wąskim paśmie przepuszczalności możliwe 
jest dokonywanie obserwacji zjawisk na tarczy słonecznej 
oraz nad brzegiem tarczy bez przesłaniania światła 
samej tarczy.

Obserwacje zjawisk nad brzegiem tarczy obejmują 
wyszukiwanie protuberancji aktywnych dla obserwacji

koronografem oraz rejestrację zmian ich budowy i 
natężenia emisji, choć utrudnieniem  jest to, że materia, 
której prędkość radialna przekracza ~  12 km /s, staje 
się, w wyniku działania efektu Dopplera, niewidoczna. 
Zdjęcia zjawisk nad brzegiem tarczy wykonywane są 
z czasami ekspozycji 0.5 s i 1 s (fot. 1)

Obserwacje zjawisk na tarczy obejmują: wy
krywanie oraz rejestrację zmian budowy i natężenia 
emisji rozbłysków chromosferycznych z jednoczesnym 
wskazaniem ich położenia dla obserwacji koronogra
fem, selekcję obszarów o strukturze wskazującej na 
duże prawdopodobieństwo wystąpienia rozbłysku oraz 
rejestrację ogólnego wyglądu całej tarczy Słońca. Zja
wiska na tarczy fotografowane są z czasami naświetlania 
0.125 i 0.07 s (fot. 2).

Kalibracja filmów dokonywana jest poprzez fo
tografowanie rozogniskowanego obrazu środka tarczy 
Słońca osłabianego szeregiem filtrów neutralnych o 
wzrastającej gęstości.

Paweł Rudawy



ZA GRANICĄ... ZA GRANICĄ...
I

Nowe Towarzystwo

Szybkie zmiany polityczne zachodzące w ciągu 
ostatniego czasu na świecie znajdują swoje odbicie 
także w życiu społeczności astronomicznej. W 
dniach 6 - 8  kwietnia 1990 r. na Uniwersyte
cie Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa odbył 
się założycielski zjazd Towarzystwa Astronomicz
nego ZSRR, a w najbliższym czasie ma zamiar 
rozpocząć działalność Europejskie Towarzystwo 
Astronomiczne, które swoim zasięgiem obejmie 
zarówno zachodnią, jak i wschodnią, Europę. 
Oczywiście trudno określić, jak duże znaczenie 
będzie miało powołanie tych dwóch organizacji. 
Jedno jest pewne: istniejące organizacje, takie jak 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna czy Ame
rykańskie Towarzystwo Astronomiczne (zrzeszające 
blisko 5000 członków) m ają znaczny, choć często 
pośredni, wpływ na kierunki rozwoju badań i na 
zakres ich finansowania.

Towarzystwo Astronomiczne ZSRR zostało 
założone z własnej inicjatywy astronomów (m.in. 
Yu.N. Efremova, N.G. Botchkarina, W.W. Iva
nova), a przygotowania zajęły kilka lat. W 
zjeździe założycielskim wzięło udział 270 specja
listów z zakresu nauk astronomicznych, pedagogiki 
astronomii oraz konstrukcji instrumentów. Liczba 
ta , jakkolwiek znaczna, jest jeszcze niewielka w 
porównaniu z liczbą ponad 2000 osób czynnie 
zajmujących się astronomią w ZSRR. Towarzy
stwo jest organem niezależnym od Akademii Nauk 
ZSRR i nawiązuje w swej tradycji do założonego 
w 1878 r., a rozwiązanego w pamiętnym 1932 r., 
Rosyjskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Przewodniczenie Towarzystwu i koordynację 
jego działań Zjazd powierzył trzyosobowej radzie. 
W wyniku głosowania, w skład jej weszli: N.G. 
Bochkarev, W.G. Gorbatski i A.A. Sapar.

Towarzystwo m a za zadanie wspieranie roz
woju badań astronomicznych oraz popularyzację 
tej dziedziny wiedzy. Między innymi planuje się 
wydawanie czasopisma publikującego prace nau
kowe w języku angielskim. Towarzystwo m a też 
zamiar zwrócić uwagę społeczną na rangę pracy

naukowej; nie jest dopuszczalne, aby poziom życia 
(pensja) naukowca były niższe niż niewykwali
fikowanego robotnika, czy wręcz pół-analfabety. 
Towarzystwo m a nadzieję, że uda mu się za
pewnić astronomii uprawianej w ZSRR taką rolę 
w świecie, jaka odpowiada liczbie i kwalifikacjom 
działających astronomów.

Na podstawie materiałów dostarczo
nych postępom Astronomii” przez 
Evgenija M. Trunkovskiego

oprać. B. Czerny
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TEST WIEDZY ASTRONOMICZNEJ

Jak to wygląda w szkołach...

Przedsięwzięliśmy program zmierzający do 
ilościowego zbadania poziomu wiedzy astrono
micznej młodzieży szkół średnich. Nie intere
suje nas przy tym stopeń opanowania informacji 
astronomicznych zawartych w programach szkol
nych. Ciakawi nas, na ile młodzież świadoma 
jest Wszechświata -  jego ogromu, rozmaitości i 
dynamiki.

W tym celu ułożyliśmy test składający się z 
20 zdań (patrz str. 34). Zadaniem respondentów 
jest określenie ich prawidłowości (tak, nie, nie 
wiem). W 1989 roku zebraliśmy 994 odpowiedzi. 
Próbka nasza jest więc jeszcze niewielka. Jest 
również niereprezentatywna. Znaczna większość 
naszych respondentów uczy się w szkołach wielko
miejskich, isto tna jest również przewaga dziewcząt 
(60% próbki). Mimo to dokonaliśmy wstępnej 
analizy zebranego materiału, a wybrane rezultaty 
prezentujemy poniżej.

W naszej analizie odpowiedź „nie wiem” trak
towaliśmy zawsze jako błędną. Średnia liczba 
prawidłowych odpowiedzi wynosi 11.0. To bardzo 
niewiele, zważywszy łatwość testu. Uznaliśmy, że 
elementarną kulturę astronomiczną, jaką według 
nas powinien posiadać każdy człowiek ze średnim 
wykształceniem, m ają ci respondenci, którzy udzie
lili co najmniej 15 prawidłowych odpowiedzi. 
Stanowią oni 13% całej próbki. Wiedza astro
nomiczna pozostałych (tzn. 87% młodzieży) jest 
według naszej oceny niedostateczna. Uderza 
zwłaszcza znaczna liczba (10% próbki) osób, które 
prawidłowo odpowiedziały na mniej niż 8 pytań. 
Jedna osoba określiła poprawnie prawdziwość tylko 
jednego zdania! Znalazły się tylko 3 osoby, które 
prawidłowo oceniły wszystkie 20 zdań!!!

Mała liczebność próbki nie pozwala na szuka
nie subtelniejszych różnic pomiędzy podgrupami 
badanej populacji. Można jednak pokusić się o 
pewne sugestie. Jest wyraźna różnica pomiędzy 
poziomem wiedzy dziewcząt i chłopców, na korzyść 
tych ostatnich. Dziewczyna udzielała średnio 10.1 
prawidłowych odpowiedzi, zaś chłopiec 12.4. Zale
dwie 5% dziewcząt posiada zadawalającą orientację

w astronomii. Wśród chłopców liczba ta  wynosi 
23%.

Nie udało się stwierdzić istotnie wyższego 
poziomu wiedzy młodzieży o zadeklarowanych 
zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych, 
a więc z klas o profilu mat-fiz. Również nie widać 
wyraźnych różnic pomiędzy młodzieżą młodszą (I, 
II klasa) a starszą (klasy III -  V).

Badania są kontynuowane. Zamierzamy 
powiększyć próbkę do co najmniej 3000 respon
dentów, oraz zapewnić jej wewnętrzne „zrównowa
żenie” pod względem płci, miesca zamieszkania, 
rodzaju szkoły itd.

Autorzy dziękują za współpracę panom Sta
nisławowi i Januszowi Rokitom, oraz wielu nie 
znanym nam z nazwiska nauczycielom szkół byd
goskich.

Marek Muciek 

Jacek Papaj 

Walter Wegner
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SYLWETKI ASTRONOMÓW POLSKICH

Antoni Wilk i jego komety

Niewielu Polaków zostało 
odkrywcami komet. Pierwszym 
byl Jan  Heweliusz. Obserwował 
on wiele komet i trudno dziś 
z całą pewnością ustalić, które 
z nich dostrzegł jako pierw
szy. W ydaje się jednak, że 
conajmniej dwie -  widoczne w 
latach 1672 i 1677 -  można 
uważać za komety Heweliusza.
Współczesne katalogi komet nie 
łączą jednak nazwiska odkrywcy 
z nazwą komety dla obiektów 
tak dawnych. Pierwszą kometą, 
w której nazwie pojawiło się na
zwisko Polaka, jest więc dopiero 
kometa Orkisza (1925 I). Została 
ona odkryta 3 kwietnia 1925 r. 
przez Lucjana Orkisza w górskiej 
stacji Obserwatorium Krakow
skiego na Lubomirze. Tam 
też 17 lipca 1936 r. dostrzegł 
gołym okiem kometę 1936 III 
Władysław Lis, pracownik go
spodarczy Obserwatorium, ale 
ponieważ był trzecim nieza
leżnym jej odkrywcą, więc nosi ona nazwę komety 
Kaho-Kozika-Lisa. W arto dodać, że Stefan Kozik 
też był Polakiem, choć niemal całe życie spędził w 
Rosji i w literaturze naukowej figuruje jako astronom 
i geofizyk sowiecki *. Kolejnym odkrywcą, i to aż 
czterech komet (1925 XI, 1930 II, 1930 III, 1937 II), 
jest Antoni Wilk. O statnią jak  dotąd kometę (1967 
II) odkrył Konrad Rudnicki 15 paz'dziernika 1966 r. 
w obserwatorium na Mt. Palomar.

Kim był rekordzista wśród polskich poławiaczy 
komet? Z rozsianych po różnych publikacjach informacji 
biograficznych, które kilka lat temu skrupulatnie zebrał 
i przekazał Redakcji „Postępów Astronomii” Janusz 
Kaźmierowski z Kalisza, można się dowiedzieć, że 
Antoni Wilk urodził się 19 grudnia 1876 r. w 
Pławowicach, w dawnym powiecie miechowskim, jako 
syn Andrzeja Wilka i Franciszki, z domu Janowskiej, 
córki powstańca z 1863 r. W 1898 r. ukończył 
Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie, w 1904 r. 
Uniwersytet Jagielloński, a w 1909 r. uzyskał na 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie stopień 
naukowy doktora filozofii w zakresie m atem atyki na 
podstawie rozprawy „Zarys teorii całek Cauchyego” . 
Pracował jako profesor gimnazjalny m atematyki i

* A u to r spo tkał S. Kozika w Taszkiencie w 1971 r. T en sie
dem dziesięcioletni ju ż  wówczas m ężczyzna posługiw ał się piękną, 
czy s tą  polszczyzną m im o, że od  trzynastego  ro k u  życia n ie  by ł w 
Polsce.

fizyki najpierw w Kołomyi, No
wym Sączu i Tarnowie, a od 
1912 r. w Krakowie. Ale 
największą pasją jego życia była 
astronomia. Jej poświęcał każdą 
wolną chwilę. Był w stałym 
kontakcie z kierowanym przez 
prof. Tadeusza Banachiewi- 
cza krakowskim Obserwatorium 
Astronomicznym, w którym do
czekał się asystentury w 1927 r., 
a adiunktem  został mianowany 
w 1934 r. Na krótko przed 
wojną prowadził też wykłady 
zlecone z astronomii ogólnej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 6 
listopada 1939 r. znalazł się 
w grupie podstępnie aresztowa
nych profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i został wywie
ziony do obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen w Oranienburgu 
koło Berlina. Wycieńczony 
trzymiesięcznym tam  pobytem 
zmarł w kilka dni po wypuszcze
niu z obozu, 14 lutego 1940 r. 

Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie.

Curriculum vitae Antoniego Wilka można uznać 
za poniekąd typowe dla polskiego inteligenta pierwszej 
połowy XX wieku: wychowanie w atmosferze tradycji 
popowstaniowych, zrozumienie potrzeby poświęcenia się 
pracy pedagogicznej, trudne wspinanie się po szczeblach 
kariery naukowej i wreszcie tragiczne jej przerwanie 
w następstwie wydarzeń wojennych. Ale w życiu A. 
Wilka pojawiły się też momenty wyraźnie wykraczające 
poza te ramy. W dzieciństwie był to kontakt z domem 
znanej rodziny ziemiańskiej Morstinów w Pławowicach, 
w którym  znaleźli zajęcie rodzice młodego Antka. Jego 
znajomość, a może nawet przyjaźń z młodszym o 
kilka lat Ludwikiem Hieronimem Morstinem, przyszłym 
poetą, dram aturgiem  i powieściopisarzem, zaowocowała 
zainteresowaniami astronomicznymi obu chłopców. 
Jeden został później astronomem, a drugi napisał 
książkę o Koperniku „Kłos Panny” , w której nota 
bene wspomina towarzysza swych młodzieńczych pasji. 
W późniejszych latach niezwykłości życiu A. Wilka 
dostarczyły komety. Myliłby się ten, kto sądziłby, że 
odkrycie komety to po prostu łu t szczęścia. Czasem 
rzeczywiście tak bywa. Ale najczęściej jest to wynik 
długotrwałych, upartych poszukiwań, wielu godzin 
poświęconych żmudnym obserwacjom nieba. I tak też 
było w przypadku Antoniego Wilka.

W arto tu  zacytować słowa, którymi A. Wilk roz
poczyna opis odkrycia swej pierwszej komety (1925d 
=  1925 XI) w dniu 19 listopada 1925 r. ( Urania,
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nr 1/1926, str. 16): „W ciągu kilku ostatnich miesięcy 
br. zajmowałem się głównie systematycznym przeszu
kiwaniem zachodniej strony nieba, posługując się silną 
lornetką pryzmatyczną Zeissa, zwaną ,J3inoctar”, o 7- 
krotnym powiększeniu i o średnicy obiektywów 50 mm; 
od dwóch miesięcy używam także poszukiwacza komet 
Zeissa o średnicy obiektywu 80 mm i odległości ognisko
wej 50 cm, z trzema okularami, dającymi powiększenia 
12, 20 i 40-krotne. Ponieważ mieszkam na zachodnim 
krańcu miasta i posiadam balkon zwrócony na południo- 
zachód, więc warunki obserwacji zachodniej części nieba 
są znośne, chociaż częsta mgła i światła okolicznych 
lamp ulicznych niemało przeszkadzają subtelniejszym  
poszukiwaniom na niebie.”

Niezależnie od A. Wilka, kometę 1925 XI odkrył 
14 listopada amerykański miłośnik astronomii Leslie 
C. Peltier w Delphos (Ohio). Nosi więc ona nazwę 
komety Wilka-Peltiera. Obserwowano ją do 31 grudnia 
1925 r. Największą jasność, którą kometa osiągnęła 
na początku grudnia, oceniono na około 7 mag. Na 
podstawie 164 obserwacji Felicjan Kępiński wyznaczył 
jej orbitę. Ma ona kształt hiperboli o mimośrodzie 
równym 1.000505, ale -  według obliczeń E. Everharta 
-  jej barycentryczna orbita przed przejściem komety 
przez układ planetarny była elipsą. Przez peryhelium 
kometa przeszła 7 grudnia 1925 r. w odległości 0.76 
j.a. od Słońca. Kąt nachylenia płaszczyzny jej orbity 
do płaszczyzny ekliptyki wynosi 145°, czyli okrążyła 
ona Słońce ruchem wstecznym.

Antoni Wilk z Rodziną -  listopad 1910

Cztery lata później A.Wilk odkrył następne ko
mety i to w odstępie zaledwie trzech miesięcy. 20 
grudnia 1929 r. dostrzegł kometę 1929d =  1930 
II jako obiekt 7 mag. w Lutni. Następnego dnia 
obserwował ją w Warszawie Maciej Bielicki. Pierwszą 
orbitę komety wyznaczył Tadeusz Banachiewicz, co 
umożliwiło A.C.D. Crommelinowi obliczenie jej efe
merydy i wykonanie dalszych obserwacji. Śledzono ją

do 29 stycznia 1930 r. Na podstawie 212 obserwacji 
Fryderyk Koebcke poprawił jej orbitę. Okazało się, 
że przez peryhelium przeszła 22 stycznia 1930 r. w 
odległości 0.67 j.a. od Słońca. Mimośród orbity jest 
równy 0.999028, a nachylenie płaszczyzny orbity do 
płaszczyzny ekliptyki wynosi 124°. Kometę 1930c =  
1930 III odkrył A. Wilk 21 marca 1930 r. również 
jako obiekt około 7 mag. w gwiazdozbiorze Ryb. 
Największą jasność kometa osiągnęła na przełomie 
marca i kwietnia, kiedy to oceniono ją na około 
5.1 mag. Kometę obserwowano do 3 lipca 1930 
r. Jako ciekawostkę dodajmy, że w Obserwatorium 
Warszawskim, oprócz obserwacji mikrometrycznych 
prowadzonych za pomocą 16 cm refraktora Merza, 
M. Bielicki i J. Wasiutyński wykonali jej zdjęcia za 
pomocą nowo nabytej astrokamery Zeissa zamonto
wanej na lunecie Heydego. Według słów L. Orkisza 
(„Urania”, nr 1-2/1930, str. 20) „w ten sposób Kometa 
Wilka zapoczątkowała w Obserwatorium Warszawskim 
nową metodę badań astronomicznych -  astrofotograńę”. 
Pierwszą, paraboliczną orbitę komety również wyzna
czył T. Banachiewicz, a następnie poprawił ją G. 
Schrutka-Rechtenstamm na podstawie 260 obserwacji. 
Kometa przeszła przez peryhelium 28 marca 1930 r. 
w odległości 0.48 j.a. od Słońca. Mimośród jej orbity 
wynosi 0.992194, a kąt nachylenia płaszczyzny orbity 
do płaszczyzny ekliptyki jest równy 67°. Dodajmy, że 
okres obiegu komety wokół Słońca jest szacowany na 
485 lat.

Najciekawszą spośród komet Wilka wydaje się 
jednak ostatnia (1937c =  1937 II), którą A. Wilk 
odkrył 27 lutego 1937 r. jako obiekt 7 mag. w 
Rybach. Podobnie jak w przypadku komety 1925 
XI, jej współodkrywcą stał się L.C. Peltier, który 
dostrzegł ją w kilka zaledwie godzin po A. Wilku. 
W dawniejszych katalogach komet figuruje więc ona 
pod nazwą komety Wilka-Peltiera. Przez peryhelium 
przeszła 21 lutego 1937 r., a więc śledzona już była 
tylko na poperyhelijnej części orbity. Obserwowano 
ją do 12 maja 1937 r. Pierwszą, paraboliczną orbitę 
tej komety wyznaczyli J. Febrerr oraz S. Ribot i ich 
elementy przez wiele lat były podawane w katalogach 
komet. Gdy w 1981 r. Werner Landgraf poprawił jej 
orbitę na podstawie 108 obserwacji, okazało się, że 
jest to kometa krótkookresowa obiegająca Słońce w 
okresie 187 lat (krótkookresowymi przyjęto traktować 
komety o okresach krótszych od 200 lat). Współczesne 
katalogi komet nazywają ją więc kometą P/Wilka. Jej 
odległości peryhelium i aphelium wynoszą odpowiednio 
0.62 i 64 j.a., a mimośród orbity jest równy 0.981. 
Porusza się w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 26°. 31 marca 1937 r. zbliżyła 
się do Ziemi na odległość 0.57 j.a., a jak obliczyli 
A.Carusi i G. Valsecchi, w okresie lat 1585-2406 nie 
zbliżyła się i nie zbliży do żadnej z planet na odległość 
mniejszą od 0.5 j.a. Wydaje się więc, że okrąża ona 
Słońce po stosunkowo stabilnej orbicie, z czego można 
wnosić, że należy do starych komet.

Podsumowaniem tych informacji o najznakomit
szym polskim łowcy komet i jego osiągnięciach niech 
będą słowa zmarłego kilka miesięcy temu słynnego 
japońskiego odkrywcy 12 komet, Minoru Hondy, który 
proszącym go o radę, jak odkrywać komety, pisał: 
„Jeśli potrzebujesz odkrycia komety, natychmiast za
przestań poszukiwań, w przeciwnym razie poszukiwania 
wytrwale prowadź dalej” . Zycie i dzieło Antoniego 
Wilka są słów tych potwierdzeniem.

K rzyszto f Ziołkowski
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Recenzje

,yA BRIEF HISTORY OF TIME”, S. Hawking, Bantam Press 1988

Autora tej książki* zapewne nikomu przedsta
wiać nie trzeba. Stephen Hawking jest jednym z 
najsłynniejszych żyjących fizyków. Wśród kcemologów 
i astronomów sławę przyniosły mu przede wszyst
kim twierdzenia o osobliwościach w ogólnej teorii 
względności oraz wykazanie, iż czarne dziury pro
mieniują tak, jak czarne ciała. Wśród szerokiej 
publiczności sławę przyniosła mu recenzowana tutaj 
książka, która przez długi czas była światowym best
sellerem. W kampanii reklamowej wykorzystywano 
dość natrętnie chorobę Hawkinga - jest on przykutym 
to wózka, ciężko chorym człowiekiem, który z innymi 
porozumieć się może tylko za pomocą komputera. 
To umożliwiło uczynienie z Hawkinga postaci niemal 
legendarnej, mitycznego uczonego masowej kultury.

Rzadko się zdarza, by książka poświęcona tak ezo
terycznym sprawom, jak koncepcje czasu i przestrzeni 
w fizyce współczesnej, osiągnęła taki sukces handlowy. 
Nie ulega wątpliwości, że było to ambicją Hawkinga. 
We wstępie cytuje radę jaką otrzymał -  „każde 
równanie zmniejszy nakład o połowę” -  zatem nie 
ma w książce żadnych równań (E = mc2 to już tylko 
znaczek ze zbioru symboli kultury masowej). Kolej
nym zabiegiem mającym na celu zdobycie czytelników 
było przyjęcie konwencji stylistycznej zapoczątkowanej 
przez Einsteina. Jak wiadomo, lubił on przypisywać 
Bogu różne poglądy, w szczególności te, dla których 
brak mu było uzasadnienia. Hawking również pisze 
co i rusz o tym, co Bóg mógł, a czego nie mógł, 
stwarzając wrażenie, iż fizyka ma rzeczywiście coś do 
powiedzenia na ten temat. Czy tak jest, to problem 
wart filozoficznej debaty i nie wypada załatwiać go 
po prostu zabiegiem stylistycznym.

Pierwszy rozdział poświęcony jest przedstawieniu 
historii naszych poglądów na czas i przestrzeń. Nie
stety, Hawking nie ma tu nic ciekawego do powiedzenia. 
Wiele z jego stwierdzeń jest mylących, wiele banalnych. 
Na przykład, stwierdza, iż nikt przed Galileuszem nie 
pofatygował się sprawdzić, czy prędkość spadku ciał 
zależy od ich masy. Nie jest to prawdą: ekspery
ment taki wykonał na przykład Joannes Philoponos o 
dziesięć wieków wcześniej.

Kolejne rozdziały stanowią najlepszą część książki. 
Hawking omawia kolejno standardowy model kosmo
logiczny, zasadę nieoznaczoności, oddziaływania ele
mentarne i czarne dziury. Głównym celem Hawkinga 
jest wykazanie ścisłego związku między kosmologią a 
fizyką kwantową. Rzecz jasna, konieczność skwanto-

wania teorii grawitacji najlepiej uzasadnić rozważając 
początkową osobliwość oraz osobliwości związane z 
czarnymi dziurami. Dyskusja tych zagadnień jest w 
miarę jasna i teza autora jest dobrze uzasadniona. 
Czytelnik niewątpliwe może się wiele nauczyć.

Następne rozdziały dotyczą problemów, których 
wciąż jeszcze nie rozumiemy: początków Wszechświata, 
pochodzenia strzałki czasu, jednolitego opisu wszyst
kich oddziaływań. Hawking szczególnie dużo miejsca 
poświęca dyskusji tzw. funkcji falowej Wszechświata 
oraz możliwości przejścia do metryki o sygnaturze 
euklidesowej w rozważaniach dotyczących kwantowej 
grawitacji. Dyskusja unifikacji opisu oddziaływań ele
mentarnych jest skoncentrowana na teorii superstrun.

Nie ma oczywiście nic złego w popularnym przed
stawieniu zagadnień, którymi para się współczesna 
fizyka. Do zarzucenia Hawkingowi mam tylko, że 
te wciąż bardzo spekulatywne teorie przedstawił tak, 
jakby ich status był równie pewny jak na przykład sta
tus standardowego modelu kosmologicznego. Może to 
tylko skłonić czytelnika do przekonania, iż cala nasza 
wiedza kosmologiczne jest równie słabo uzasadniona.

Warto również zauważyć, że Hawking docenia swój 
udział w rozwoju fizyki i nie stara się tego ukryć. 
W przypadku historii tzw. modelu inflacyjnego opis 
roli, jaką w jego powstaniu pełnił wydaje się zlekka 
przesadny.

Podsumowując: z książki Hawkinga można się 
wiele dowiedzieć na temat problemów współczesnej 
kosmologii, natomiast szansa zrozumienia przez czy
telnika proponowanych rozwiązań wydaje się niewielka. 
Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jakie zagadnienia 
kosmologiczne zrozumieliśmy, dobrze zrobi sięgając ra
czej do znakomitej książki Weinberga „Pierwsze trzy 
minuty” ; jeśli natomiast ktoś poszukuje zagadek -  
Hawking dostarcza ich wiele.

Piotr Amsterdamski

*  Polskie tłum aczenie tej książki ukaże się w krótce, w ydane 
przez W ydaw nictw o „Alfa” , pod  ty tu łem  „K rótka h is to ria  czasu".
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Polskie
Towarzystwo
Astronomiczne

W  lu tym  1993 roku m inie 70 la t od powołania 
do życia organizacji zrzeszającej polskich astronom ów 
- Polskiego Towarzystwa Astronom icznego. O kazją do 
utw orzenia tej organizacji były obchody 450 rocznicy 
urodzin  M ikołaja K opernika, odbywające się w Toru
niu. Towarzystwo za cel główny uznało rozwój astro
nom ii uw zględniający potrzeby nauki polskiej w wa
runkach odzyskanej niepodległości. Chciano, opierając 
się na  ofiarności społecznej, wznieść Narodowy In s ty tu t 
A stronom iczny pom yślany jako placówka poświęcona 
wyłącznie pracy naukowej, a służąca całej astronom ii 
polskiej. U zbierane z darów sum y były jednak  zbyt 
m ałe. W ykorzystano je  więc n a  zakup i budowę 
prostych instrum entów  obserwacyjnych.

Za najważniejsze osiągnięcie Polskiego Towarzy
stw a Astronom icznego należy uznać powołanie do życia 
i wydawanie od 1929 roku centralnego czasopisma 
naukowego astronom ów  polskich - „A cta A strono- 
m ica” . Jego założycielem i redaktorem  naczelnym  był 
prof.T .Banachiew icz. Pism o to , wydawane w języku 
angielskim, je s t jednym  z k ilkunastu  pism  n a  świecie 
publikujących prace naukowe z zakresu astronom ii.

W  okresie m iędzyw ojennym  pracam i Towarzystwa 
kierowało dwóch prezesów: prof. T.Banachiewicz a 
następnie  prof. W .Dziewulski. T rzeba podkreślić, że w 
okresie między w ojnam i Towarzystwo było organizacją 
sam odzielną - niezależną zarówno od Polskiej Akademii 
U m iejętności ja k  i M inisterstw a W yznań Religijnych 
i Oświecenia (M W R iO ). Działalność była finansowana 
ze składek członkowskich przy raczej symbolicznym 
wsparciu M W RiO .

Pierwszy po wojnie W rocławski Zjazd Astronom ów 
postanow ił wznowić z dniem  11 października 1948 roku 
działalność Towarzystwa. Powołano nowy zarząd, z 
prezesem  prof. E .R ybką, oraz podjęto  niezbędne kroki 
celem rejestracji. Po  siedm iu jednak  la tach , w lutym  
1955 okazało się, że n a  skutek niedopełnienia pewnych 
(?!) form alności Towarzystwo de jure  nie istnieje. 
W ładze Polskiej Akadem i N auk, w drażające sowiecki 
m odel kurateli nad  nauką, odmówiły jakiegokolwiek 
popieran ia i dotow ania działalności. Dopiero w m arcu 
1957, po ponow nym  „zarejestrow aniu” Towarzystwa w 
oparciu o zmieniony s ta tu t, sy tuacja  uległa zmianie.

P racam i Towarzystwa kierowało wielu znanych i 
cenionych astronom ów  m .in .: prof. W .Zonn, doc. 
J.Stodółkiew icz, czy prof. A .Opolski. O becnym  Pre
zesem PTA  jes t prof. R . G łębocki. Liczebność naszego 
Tow arzystw a w zrastała  powoli acz system atycznie - na  
zjeździe założycielskim w 1948 roku było 24 astro
nomów, dzisiaj je s t 250.

Nowy s ta tu t  za cel główny Towarzystwa uznał po
pieranie rozwoju nauk  astronom icznych, ich dydaktyki 
oraz popularyzacji w społeczeństwie. Towarzystwo jest 
również określane jako zrzeszenie o charakterze nau
kowym, a więc jego członkami m ogą być tylko osoby 
w sposób czynny upraw iające astronom ię. Nie m ają  
takiego wymogu dw a inne tow arzystw a działające w 
k raju : Polskie Towarzystwo Miłośników Astronom ii i 
Polskie Towarzystwo A stronautyczne.

Do jednej z zasadniczych form  działalności m ożna 
zaliczyć organizowane co dwa la ta  zjazdy referatowe. 
Prezentow ane są n a  nich najnowsze osiagnięcia naukowe 
i dydaktyczne astronom ów  polskich.

Popieranie badań  naukowych, szczególnie prowa
dzonych przez m łodych naukowców, dało w roku 1959 
początek tzw. „Nagrodzie M łodych” . N agroda jest 
przyznaw ana corocznie za najlepsze prace astrono
miczne m łodych autorów  zgłaszane do publikacji w 
„A cta A stronom ica” .

W szyscy zdajem y sobie spraw ę ja k  ważna jest 
w ym iana inform acji naukowej m iędzy poszczególnymi 
ośrodkam i. Z tych też względów Polskie Towarzystwo 
Astronom iczne organizuje i współfinansuje szkoły letnie 
(np: Krakowska L etn ia  Szkoła Kosmologiczna), tzw. 
„W ykłady PT A ” d la  studentów  i m łodych pracowników 
naukowych, a także referaty wygłaszane na  sem inariach 
naukowych w poszczególnych ośrodkach akademickich.

N auka nie może działać w próżni - dlatego To
warzystwo dużą rolę przyw iązuje do upowszechniania 
wiedzy astronom icznej w społeczeństwie.

Popierając i poszukując popularyzatorów  od ośmiu 
już  la t, w odstępach  dw uletnich, przyznajem y Nagrodę 
im . prof. W łodzim ierza Zonna za popularyzację wiedzy 
o W szechświecie. Sprawujem y opiekę m erytoryczną 
oraz redakcyjną, w części dotyczącej astronom ii, nad 
miesięcznikiem „D elta” .

O d 1953 roku w ydajem y kw artaln ik  „Postępy 
A stronom ii” , którego pierwszy num er w zmienionej 
formie i w zwiększonym nakładzie proponujem y sza
now nym  Czytelnikom .

Marek Sarna 

Sekretarz PTA
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
ASTRONOMICZNE

zaprasza

na serie odczytów przeznaczonych dla wszystkich miłośników astronomii. Odczyty 
odbywają sią w semestrze jesiennym i semestrze wiosennym.

Warszawa: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Bartycka 18, 
poniedziałki, godz. 17.00

Toruń: sala kinowa Ratusza Staromiejskiego, poniedziałki,
godz. 18.00; po wykładzie herbatka w piwnicach domu 
Kopernika

Dokładne terminy, tem aty i nazwiska wykładowców podawane są na plakatach.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA.. .
• • . 15-metrową antenę paraboliczną Toruńskiego Obserwatorium Radioastrono
micznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (patrz artykuł wewnątrz numeru).




