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ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA . . .

. . . białą plamę, czyli ogromny jasny obłok w atmosferze Saturna, uchwyconą za

pomocą jednej z kamer Teleskopu Kosmicznego Hubble'a (patrz notatka
wewnątrz numeru). Prezentowane zdjęcie, powstało z połączenia obrazów
uzyskanych w dwóch barwach - filtrach, w niebieskim i podczerwonym zakresie
widma. Wybór filtrów był podyktowany możliwością prześledzenia ruchów obłoku
na tle tarczy Saturna oraz jego rozwoju w kierunku wertykalnym. Dolne części
obłoku są zabarwione na niebiesko, podczas gdy wysokie partie na czerwono.
Więcej na temat pierwszych wyników, w tym zdjęcia, z Teleskopu Kosmicznego
wewnątrz numeru.

\ więc pierwsze koty za ploty... Pierwszy numer POSTĘPÓW
i- / '1 1 ASTRONOMII dotarł, z różnym skutkiem, do Czytelników. Z do' stępnością do naszego pisma niestety nie jest jeszcze najlepiej
ifr
ml i prenumerata pozostaje najpewniejszym sposobem na kontakt z
nami. O warunkach prenumeraty piszemy w innym miejscu. Opinie zbieramy
na ogół pochlebne, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że to na zachętę i do
bry początek. Tych krytycznych nie wyrzucamy do kosza, ale będziemy się
starali uwzględnić w naszej dalszej pracy.
Przede wszystkim spróbujemy jak najbardziej urozmaicić tematykę i zró
żnicować poziom, do nieomal dziennikarskiego włącznie. Problemy trudniej
sze, dla Czytelników bardziej zaawansowanych, będziemy się starali wyod
rębniać z treści artykułów, tak by z jednej strony nie zaburzyć toku rozumo
wania, a z drugiej, umożliwić zapoznanie się z nimi nawet mniej wytrawnym
miłośnikom astronomii. Rzecz jasna nie chcielibyśmy ulec zupełnej komer
cjalizacji i pragniemy pozostać interesującą lekturą również dla naszych
Kolegów, astronomów. Czy się nam to uda? Czytelnicy ocenią, my zaś
postaramy się zamieścić w każdym numerze choć jeden artykuł trudniejszy.
Ale nie powiemy który! Przeczytajcie wszystkie i zgadnijcie sami!
Numer drugi, który właśnie oddajemy Czytelnikowi do rąk, jest zdomino
wany przez dwa tematy. Pierwszy, to Tejeskop Kosmiczny Hubble'a, związa
ne z nim kłopoty i pewne rozczarowania, ale też pierwsze uzyskane nim, jak
się okazuje jednak rewelacyjne, wyniki. Drugim tematem są gwiazdy. Wsze
lakie, zwłaszcza kurioza: gwiazdy Wołfa-Rayeta, symbiotyczne, pulsary etc.
Powracamy do poszukiwanych w poprzednim numerze czarnych dziur, ale
znowu tych malomasywnych, a więc gwiazdowego pochodzenia i stowarżyszonych z gwiazdą w układzie podwójnym. Mamy nadzieję, że niezwykłość
prezentowanych obiektów i aktualność związanych z nimi problemów z na
wiązką zrekompensuje Czytelnikowi chwilowy brak galaktyk i kwazarów. W
rubryce „Z kraju..."prezentujemy kolejny ośrodek astronomiczny, tym razem
nie uniwersytecki, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.
Koledzy olsztyńscy chyba zbyt skromnie przedstawiają swoje możliwości
i sukcesy. Nim będzie okazja tam powrócić na łamach naszego pisma, radzi
my Czytelnikom umieścić Olsztyn na trasie swoich wakacyjnych wędrówek.
Numer zamykamy bardzo smutnym, refleksyjnym felietonem wieńczącym
próbę napisania recenzji jednej z pseudonaukowych książek, których coraz
więcej, niestety, pojawia się na rynku. W przyszłości będziemy starali się
częściej korzystać z takich, nietypowych dla tego typu czasopism form, jak
felieton, reportaż, odrobina humoru.
Czynimy wysiłek uatrakcyjnienia formy graficznej. Zdajemy sobie spra
wę, że z każdym numerem coraz mniej będziemy mogli liczyć na taryfę ulgo
wą. Mamy jednak nadzieję, że również drugi numer sprosta oczekiwaniom.
REDAKCJA
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W NUMERZE:
53

T elesk o p K o sm iczn y H ubble'a

Tadeusz Jarzębowski

Długo oczekiwany Teleskop Kosmiczny Hubble'a wreszcie na orbicie! Po pierwszych testach, konsterna
cja! Teleskop nie daje sią zogniskować! Jaki błąd popełniono? Jak temu zaradzić? Czy wystarczy tylko
komputerowe „rasowanie” obserwacji? Jakiż jednak to wspaniały instrument skoro uzyskane obrazy i tak
są lepsze niż jakiekolwiek otrzymane do tej pory.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE'A - PIERWSZY ROK NA ORBICIE
Pierwsze wyniki z Teleskopu Kosmicznego: Pluton i Charon - podwójna planeta (55);
Pierwsze udane spektroskopowe obserwacje kwazara UM675 (60); Mars (72);
Mgławica Oriona (72); Pierścień wokół SN 1987A i nowa ocena odległości do Wiel
kiego Obłoku Magellana (73); R 136 - młoda gromada gwiazd (78); Wielka Biała
Plama na Saturnie (79); R Aquari (80)
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Ile p u lsa r ó w za w iera ją grom ad y k u liste ? M ichał Czerny
W gromadach kulistych obserwujemy 10 malomasywnych układów rentgenowskich, prawdopodobnie
wszystkie, ale tylko niektóre puls ary, około 20. Ile ich jest naprawdę? Czy rzeczywiście miały rentgenowską
przeszłość? Czy odpowiedzi na to pytanie mamy szukać na niebie czy raczej w... piekle?
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Kosmiczna menażeria - najdziwniejsze gwiazdy na niebie:
C zarna d ziu ra w M o n o cero sie X-1 - za g a d k a ro zw ią za n a ?

Maciej

Mikołajewski
Fascynująca historia ciasnego układu podwójnego Monoceros X-1, od odkrycia w 1975 roku, kiedy był
najjaśniejszym rentgenowskim źródłem na niebie, do dzisiaj, kiedy właściwie na pewno wiemy, że zawiera
czarną dziurą. Jak ją odkryto ? Skąd się wzięła? I dokąd zmierza ?
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G w iazd y, k tó re p a ru ją A ndrzej Niedzielski
Z gwiazdami nazywanymi od nazwisk ich odkrywców gwiazdami Wolfa-Rayeta, lub w skrócie WR, wiąże
się wiele zagadek. Ich niezwykle własności sprawiają, że bardziej szczegółowe badania nad nimi pozwala
ją lepiej zrozumieć budowę i ewolucję gwiazd, strukturę Drogi Mlecznej oraz własności innych galaktyk.
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G w iazd y sy m b io ty cz n e

Joanna M ikołajewska

Niezwykłość gwiazd symbiotycznych bierze się przede wszystkim stąd, że są to oddziałujące układy
podwójne o najdłuższych okresach orbitalnych. W praktyce spotykamy różne kombinacje składników
gwiazdowych i oddziaływań między nimi. Cechą wspólną jest obecność chłodnego olbrzyma reprezentują
cego bardzo zaawansowane stadium ewolucji, bezpośrednio przed ostateczną utratą zewnętrznych warstw
i przejściem w stadium białego karla.
87

W kraju...
Olsztyńskie Planetarium (87) i Obserwarorium Astronomiczne (88); 33-letnia seria krakowskich obserwacji radiowych Słońca
(90); PTMA (91)
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Recenzja?

94

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

95

Gdzie i ja k kupić POSTĘPY ASTRONOM II?

oraz krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii
Funkcja mas SS 433 (67); Masywny nadoibrzym, czy obiekt post-AGB (68); Jak zmierzyć stalą grawitacji (69); Astronomiczne
Obserwatorium ISO (70)

51

Listy Czytelników
Czytelnicy odpowiedzieli na nasz apel! Fragmeny (z konieczności) pierwszych listów jakie otrzymaliś
my publikujemy poniżej. Wszystkie listy starannie czytamy. Prosimy o następne. Tę stronę w dalszym
ciągu rezerwujemy dla Was. Chcemy, aby przepływ informacji nie był wyłączne jednostronny. Astro
nomia je st nauką, która od swego zarania po dzień dzisiejszy obchodzi wszystkich, nasuwa wątpli
wości, wzbudza emocje. Prosimy więc o listy - krótkie pytania i refleksje. Na pytania, zawarte w li
stach, postaramy się w paru słowach odpowiadać listownie. Na ciekawsze, również i na naszych ła 
mach. D alej ciekawi nas opinia Czytelników na temat popularyzacji astronomii oraz je j sposobu
nauczania w szkołach. Być może listy takie jak Ani Radziwoniuk nie tylko zdołają wywołać szerszą
dyskusję na ten temat, ale poruszą sumienia nauczycieli Ani i Jej koleżanek i kolegów w całej Polsce,
skłonią do refleksji naszych Kolegów, nauczycieli akademickich, którzy przecież kiedyś kształcili (o ile
lepiej, gdyby można było powiedzieć kształtowali) właśnie tychże nauczycieli. Wreszcie, będziemy
wdzięczni za uwagi dotyczące sposobu redagowania naszego pisma. Odpowiedzią na liczne prośby
o zamieszczanie kalendarzyka astronomicznego na razie niech będzie zamieszczony wewnątrz numeru
Konkurs Fotograficzny oraz informacja o Uranii, tradycyjnie od lat publikującej taki kalendarzyk.
Niemniej jednak rozważamy taką możliwość (np. zawsze w ostatnim numerze, na następny rok) i bę
dziemy wdzięczni za dalsze opinie na ten temat.
R E D A K C JA

Od kilku lat interesują sią astronomią, ale
po raz pierwszy zdobyłem egzemplarz
pisma POSTĘPY ASTRONOMII. Bardzo
mnie on zaciekawił, przeczytałem go
z wielkim zaineresowaniem i entuzja
zmem. Takiego właśnie pisma astrono
micznego poszukiwałem od dawna - po
siadającego formą „Problemów” i zajmu
jącego sią interesującymi mnie proble
mami. Bardzo odpowiada mi tematyka
i opracowanie zamieszczonych w piśmie
artykułów, w sposob rzeczowy a zara
zem przejrzysty wyjaśniają one omawia
ne zagadnienia. Mam nadzieją, że taki
poziom i forma POSTĘPÓW ASTRONO
MII zostanie zachowana w przyszłości.
Sądzą, że pismu dobrze by zrobiły za
mieszczane kolorowe zdjącia obiektów
astronomicznych. Proponowałbym też
zamieszczanie przynajmniej skróconych
kalendarzyków astronomicznych, które
są raczej trudne do zdobycia, a pożytek z
nich ogromny. Jestem zaszokowany arty
kułem Ja k to wygląda w szkołach...”. Je 
żeli poprzedni test (to byt ten sam test,

który publikujemy na str. 34 - przyp.
Red.) był równie banalny jak obecny, to
poziom wiedzy astronomicznej jest kata
strofalny. Jeżeli ktoś deklaruje swoje
zainteresowanie astronomią i odpowiada
na kilka z dwudziestu prostych pytań, to
według mnie tylko sią ośmiesza. Taki po
ziom wiedzy astronomicznej uczniów na
wet piątej klasy tecnikum jest, jak sią
wydaje, skutkiem niedostatecznej popu
laryzacji tej wspanialej nauki. Astronomią
w Polsce zajmują sią jednostki, lecz to
właśnie dla nich, dla tych naprawdą zain
teresowanych, powinno sią tworzyć dob
rze zorganizowane, profesjonalne stowa
rzyszenia, wydawać czasopisma, organi
zować sympozja i odczyty z udziałem
wybitnych astronomów. Ażeby polska
astronomia w przyszłości nie zginęła
trzeba to wszystko właśnie uczynić. Dzią-

52

kują serdecznie za Wasze pismo, które
naprawdą jest wspaniałe.
Paweł Rutkowski - Lublin
Proszą bardzo nie pisać w tym piśmie o
Bogu, czy bogach, bo to odstrącza od
poważnego traktowania pisma. A, że je
steście niepoważni to fakt, że E = mc2
wg pana Piotra Amsterdamskiego to ja
kieś głupstwa i nie warto tym sobie za
wracać głowy, i że współpracujecie
z Czeczotem, a mi osobiście jako czło
wiekowi wesołemu nie trzeba jeszcze
dodatkowych kawałów, żeby mnie
uszcząśliwić na siłą, rozweselać, kiedy
chcą sobie coś konkretnego poczytać.
Po prostu panowie (to Redakcji jak do tej
pory są same panie - przyp. Red.), no,
nakład wam sią zmniejszy. Mam dość
milicji. Sam zostałem pobity.
Emil Pakulnicki - Ustka

na znaleźć ledwie kilka publikacji sprzed
10 i wiącej lat. W księgarniach książki
astronomiczne są rzadkością. W szko
łach podstawowych, gdzie astronomii jest
ledwie garstka w fizyce kl. VII, jest ona
przez nauczycieli lekceważona. Jak jest
w szkołach średnich, mogą sią jedynie
domyślać, choć z opowiadań siostry wy
nika, że jest identycznie. Moi rówieśnicy
0 astronomii w zasadzie nie wiedzą nic.
Przykładowo stwierdzenie, że Słońce to
najbliższa gwiazda zadziwia ich, cóż
więc mówić o kwazarach, czarnych dziu
rach czy teorii rozszerzania sią Wszech
świata.
Anna Radziwoniuk - Kojły Os.,
Nowoberezowo, woj. białostockie
Otrzymałam
kwartalnik
POSTĘPY
ASTRONOMII z wielkim wzruszeniem,
gdyż tylko
redakcja
POSTĘPÓW
ASTRONOMII po raz pierwszy po wojnie
(to latach czterdziestych pisała też

Urania, ale i tak nam bardzo milo - Red.)

Jestem uczniem szkoły średniej. Stosun
kowo niedawno zaczęła mnie intereso
wać astronomia. Jestem jeszcze na eta
pie poznawania podstaw tej nauki.
Czytam wszystko co mi wpadnie w rące.
Słyszałem o Waszym piśmie, jako o or
ganie przeznaczonym głównie dla spe
cjalistów. Kupując pierwszy zeszyt pozy
tywnie sią rozczarowałem. Wiąkszość ar
tykułów napisane zostało w taki sposób,
że nawet mnie, młodemu laikowi, który
ledwo liznął astronomii, wydały sią zupeł
nie zrozumiałe.

przypomniała o kometach dra A. Wilka,
mego Ojca, dla którego pasją całego
życia młodzieńczego i dorosłego oraz
największą
miłością
było
niebo
1 gwiazdy. Pamiętam wspaniałe atlasy
nieba, lornety różnej wielkości i mapy,
potem własne lunety, poszukiwacz ko
met Zeissa i taras w naszym mieszkaniu,
na którym prawie w każdą pogodną noc
poszukiwał sam na sam z roziskrzonym
niebem tego, o czym marzył całe życie,
pracowite i skromne.

Tomasz Ochryniuk - Białystok

Irena Wilk-Kosińska - Koszalin

Jestem 14.5-latką. Astronomią interesują
sią od około 4 lat. I choć jest to sporo
czasu, moje wiadomości nie są duże.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak
źródeł na ten temat. W bibliotekach moż

Bezpłatną prnumeratę POSTĘPÓW
ASTRONOMII wylosował Tomasz
Ochryniuk z Białegostoku Redakcja.

Teleskop Kosmiczny
Hubble'a
Tadeusz Jarzębowski

Długo oczekiwany Teleskop Kosmiczny Hubble'a
wreszcie na orbicie! Po pierwszych testach, kon
sternacja! Teleskop nie daje się zogniskować! Jaki
błąd popełniono? Jak temu zaradzić? Czy wystar
czy tylko komputerowe „rasowanie” obserwacji?
Jakiż jednak to wspaniały instrument skoro uzys
kane obrazy i tak są lepsze niż jakiekolwiek otrzy
mane do tej pory.
Dnia 24 kwietnia ubiegłego roku
wahadłowiec Discovery umieścił na
okołoziemskiej orbicie teleskop naz
wany imieniem Edwina Hubble'a.
Mówiło się, że rok 1990 zapisze się
tym samym do przełomowych w his
torii astronomii; to miałby być począ
tek nowej ery - ery Teleskopu Kosmi
cznego, ery HST (od Hubble Space
Telescope - red.). Jako że jednak errare
humanum est, nie będzie to niestety ów
annus mirabilis dla astronomii. Trzeba
jeszcze trochę poczekać.
Zasadniczym czynnikiem, który
miał tak radykalnie wyróżnić HST od
teleskopów naziemnych, miała być nie
osiągalna z powierzchni Ziemi wysoka
zdolność rozdzielcza. Oko ludzkie mo
że dostrzec oddzielnie dwie gwiazdy,
gdy ich odległość na sferze niebieskiej
wynosi przynajmniej 100"; przy po
mocy większych teleskopów rozdzie
limy gwiazdy odległe o jedną sekundę

łuku; natomiast zdolność rozdzielcza
umieszczonego ponad atmosferą zie
mską Teleskopu Kosmicznego miała
wynosić 0".l - 0".05.
I
oto,
po
ubiegłorocznej
kwietniowo-majowej euforii, od
czerwca wielka
konsternacja.
Wprowadzony
na orbitę tele
skop nie prze
kazywał
ost
rych
obrazów!
W amerykańs
kiej
telewizji
zaczęły
poja
E
wiać się złoś
O)
liwe dowcipy na
jego temat, w
Sky & Telescof>e
zamieszczono
artykuł pod spa-

rodiowanym tytułem „The Hobbled
Space
Telescope"
i
wielu
astronomów wyrażało obawy, że
tyluletni wysiłek włożony w budowę
teleskopu może być zmarnowany.
Dziś już dobrze wiadomo co się
stało: główne lustro (o średnicy 2.4 m)
ma kształt nieco inny od zaplanowa
nego. W zestawieniu z profilem prze
widzianym w obliczeniach, przekrój
powierzchni lustra odpowiada hiper
boli nieco bardziej rozwartej. Wystę
puje zatem rozbieżność, która wzrasta
w miarę oddalania się od środka lus
tra, dochodząc na skraju do wartości
0.002 mm (rys.l).
Dwie tysięczne milimetra - czyli
2000 nanometrów. Zestawiając tę
wartość z długościami fal świetlnych,
widzimy, że jest to liczba czterokrotnie
większa niż długość fali promieniowa
nia widzialnego. A to już niedobrze!
Jak bowiem wiadomo, w urządze
niach optycznych nierówności powie
rzchni nie powinny przekraczać \/\Q.
W teleskopie Hubble'a to kryterium
miało być nawet zaostrzone: zakłada
no, że odstępstwa nie powinny
przekroczyć X/ 20.
Konsekwencją tego błędu jest
znane dobrze w optyce zjawisko aber
racji sferycznej. Polega ono na tym, że
światło padające na centralne części
lustra ogniskuje się w innym miejscu

LUSTRO
POMOC.

0 .0 0 0 5 m m
‘ 0 .0 0 2 m m

ftiperbolotda:
zaplanowana

Rys. 1. Różnica między aktualnym profilem lustra HST a hiperboloidą
zaplanowaną. Naszkicowano też dla porównania przebieg profilu
paraboloidy.

E

in

1

PŁASZCZYZN A
OGNISKOWA

Rys. 2. Efekt aberracji sferycznej: promienie padające na skrajne
części lustra ogniskują się w punkcie S, zaś promienie padające na
cząści centralne - w punkcie C.
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aberracja
sferyczna

Rys. 3. Z lewej strony oczekiwany dla HST rozkład energii w obrazie gwiazdy, z prawej - to samo przy występowaniu aberracji. (W obydwu
profilach zawarta jest ta sama ilość energii; są znormalizowane tak, by centralne jasności szczytowe były równe.)

niż promienie padające na lustro bliżej
jego krawędzi. W tym konkretnym
przypadku promieniowanie ze skraju
lustra ogniskuje się o 38 milimetrów
dalej niż to, które pada na centralne
części lustra. Tę rozbieżność w położe
niu ognisk ilustruje rysunek 2.
W następstwie aberracji jakość
przekazywanych obrazów winna być
oczywiście znacznie gorsza. Zagadnie
nie ilustrują rysunki 3 i 4. Na pierw
szym z nich zestawiono przewidywa
ne i zdeformowane aberracją profile
obrazów gwiazd; drugi przedstawia te
dane ilościowo. Jak łatwo odczytać z
przebiegu krzywych, przewidywano,
że około 80% promieniowania gwiaz
dy skoncentruje się w płaszczyźnie og
niskowej wewnątrz okręgu o promie
niu 0".l. Jest natomiast prawie osiem
razy gorzej: w kole o tym promieniu
koncentruje się tylko około 10% pro
mieniowania. Reszta - jak to plastycz
nie przedstawia prawa część rysunku
- rozprasza się, tworząc obszerne halo
o rozmiarach około 3".
Jak to się stało? Jak doszło do
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popełnienia tak wielkiego błędu?
Winowajca został już zlokalizowany;
już wiadomo, „gdzie był pies
pogrzebany". Prace nad lustrem
trwały w latach 1977-81. W końcowej
fazie obróbki kształt powierzchni
kontrolowano
za
pośrednictwem
specjalnie do tego celu wykonanej apa
ratury, umieszczonej jedenaście met
rów ponad szlifowanym lustrem. Otóż
w trakcie konstruowania tego urzą
dzenia jedna z soczewek zamontowa
na została w niewłaściwej odległości;
błąd jej pozycji wynosił około 1.3 mili
metra. Następstwem tego właśnie
przeoczenia było nadanie zwierciadłu
kształtu nieco innego niż zaplanowa
ny. No i pomyślmy, co za paradoks:
przy szlifowaniu lustra z dokładnością
do 10-5 mrn nje dostrzeżono błędu o
pięć rzędów większego!
Co dalej? Co zrobić, by pozbyć
się tej aberracji, by teleskop mógł
przekazywać nie skażone obrazy ciał
niebieskich? Najidealniejszym oczywi
ście rozwiązaniem byłoby włożyć go
do ładowni wahadłowca, sprowadzić
na Ziemię i skorygować
profil
lustra.
Tak
radykalnego rozwiązania
na razie jednak nie
planuje się. Tymczasowo
przewidziane jest coś
prostszego, mniej kosz
townego, a mianowicie
wmontowanie
dodat
kowej optyki kompen
sującej zaistniałą roz
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ogniska

Rys. 4. Oczekiwany oraz obserwowany rozkład natążenia
promieniowania w płaszczyźnie ogniskowej teleskopu. Pozycja
0.0 odpowiada centralnemu punktowi ogniska. Dane dla
długości fali około 500 nm.

bieżność w profilu lustra. Najbliższe
rendez-vous wahadłowca z Tele
skopem Kosmicznym przewidziane
jest na rok 1993, na kiedy to
zaplanowano wyposażenie go w tę
korygującą aparaturę.
Tymczasem co każde 97 minut
HST obiega naszą staruszkę Ziemię,
pracując na miarę swych obecnych
możliwości. Wszystko w nim funkcjo
nuje dobrze, a np. żądany kierunek w
przestrzeni utrzymywany jest z dok
ładnością do 0".007 lub nawet lepszą.
Mimo aberracji, jakość obrazów ciał
niebieskich jest wyższa w porówna
niu z tym co można uzyskać z po
wierzchni Ziemi (widać to np. dobit
nie na wizerunku Plutona z Charo
nem, str. 55 tegoż numeru). Dane z
HST można też udoskonalać w drodze
obróbki komputerowej; przykład ta
kiego procesu mamy w zamieszczo
nym na str. 78 artykule dotyczącym
gromady gwiazd R136.

Pierwszy raz korzystamy z pióra
Kolegi o pokolenie starszego od
pozostałych autorów. Ale za to z
najbardziej
gorącym
tematem!
Tadeusz
Jarzębowski
był
astronomem
na
Uniwersytecie
Wrocławskim. Do dziś krąiy o Nim
legenda, jak to „samotnie na wieży"
prowadził pierwsze bodaj w Polsce
fotoelektryczne obserwacje gwiazd.
Może kiedyś o tym zechce napisać...

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE A - PIERWSZY ROK NA ORBICIE

PLUTON I CHARON - PODWÓJNA PLANETA
Pluton, dziew iąta i najdalsza planeta w układzie słone
cznym , została odkryta 61 lat temu, w O bserwatorium
Lowella
w Arizonie,
przez
Am erykanina
G y d e'a
Tom baugh, po bardzo długich poszukiw aniach. Jej istnienie
zostało przew idziane na początku tego stulecia, przez
Percivala Low ella, na podstaw ie nieregularności zaobser

około 15m. Praw dopodobieństw o odkrycia tak słabej plane
ty, jest bardzo niew ielkie. Pluton jest jedyną planetą, w po
bliże której nie dotarła jeszcze żadna wysłana z Ziemi sonda

wowanych w ruchach orbitalnych Urana i Neptuna. O dkry
cie Plutona, który okazał się bardzo niew ielką planetą, nie
wyjaśniło tych nieregularności. W zw iązku z tym rozpoczę
to poszukiw ania dziesiątej planety - niestety bez powodze

kosm iczna.
O rbita Plutona jest ze wszech m iar osobliw a, o rekor
dow ym nachyleniu, i « 17°, oraz eliptyczności, e ~ 0.25*. Tak
wydłużona orbita powoduje, że w ciągu każdego 249-letnie-

nia. Szczęśliwy odkryw ca Plutona uw aża, że o ile dziesiąta
planeta, nazywana zazw yczaj Transplutonem lub planetą X,
rzeczyw iście istnieje, musi być ona obiektem słabszym niż
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go cyklu orbitalnego, przez około 20 lat, Pluton znajduje się
bliżej Słońca niż Neptun**. Planeta również w nietypowy
sposób, „do góry nogami", wiruje wokół swej osi.
Pluton jest mniejszy niż Księżyc, a jego gęstość, ponad
2 g /c m 3, przewyższa gęstość sąsiadujących z nim planet
zewnętrznych. Oznacza to, że planeta nie jest olbrzymią
m etanową kulą śnieżną i sporą jej część stanowią skały. Naj
większą jednak osobliwością, jest odkryty zaledwie 12 lat
temu satelita Plutona - Charon. Średnica Charona stanowi
aż połowę średnicy macierzystej planety. Żadna z planet
układu słonecznego nie posiada satelity o tak znacznych
względnych rozmiarach. Z tego pow odu, układ PlutonCharon przypom ina raczej podwójną planetę rotującą
z okresem około 6 dni.
Jesienią ubiegłego roku, Teleskop Kosmiczny skiero
wał jedną ze swych kam er (FOC) ku peryferiom naszego
układu planetarnego. Uzyskanie wysokiej jakości obrazu
(na zdjęciu) układu Pluton-Charon wymagało bardzo d łu 
giego czasu ekspozycji. Jest to jak dotąd pierwsza tak długa
ekspozycja poruszającego się obiektu, uzyskana przy pom o
cy tego teleskopu. Aby uniknąć rozmycia obrazu niezbędne
było opracow anie specjalnego program u, precyzyjnie pro
wadzącego teleskop za obiektem, uwzględniającego skom
plikowane względne ruchy orbitalne Plutona, Ziemi
i teleskopu.
Planeta jest obecnie blisko peryhelium , odległa o około
4.5 m iliardów kilometrów. Jasny obiekt w ramce, w pra
wym rogu zdjęcia, to oczywiście Pluton, podczas gdy zna
cznie słabszy Charon jest widoczny poniżej. Charon jest d u 
żo słabszy niż Pluton, ponieważ ma mniejsze rozm iary oraz
najprawdopodobniej dlatego, że jego powierzchnia jest pok
ryta zwykłym lodem, który mniej efektywnie odbija światło
niż szron lub śnieg m etanow y pokrywający powierzchnię
Plutona.
Orbita Charona (dolna część zdjęcia) jest okręgiem o
prom ieniu około 20000 km, widocznym z Ziemi niemal
„z boku". W momencie obserwacji, pozorna odległość kąto
wa Plutona i Charona wynosiła około 0.9 sekundy łuku
i była bliska swojej maksymalnej wartości. Co trzy dni, ta
odległość spada poniżej 0.1 sekundy łuku. W skutek fizycz

nej bliskości planety i jej satelity, oraz dużej odległości
układu, bardzo rzadko udaje się rozdzielić obydwa składni
ki używając naziemnych teleskopów. Najlepszy jak dotąd
obraz (prawa ramka) został uzyskany w bliskiej podczer
wieni, z rozdzielczością 0.48 sekundy łuku, przy pomocy
nowej kamery CCD 3.6-metrowego teleskopu umieszczone
go na Hawajach, w maju 1990. Wyższość obrazu z Telesko
pu Kosmicznego jest ewidentna.
Dalsze obserwacje pow inny przynieść dużo interesują
cych szczegółów dotyczących w arunków fizycznych panu
jących na peryferiach układu słonecznego, gdzie średnia
tem peratura spada do zaledwie 58 stopni powyżej zera bez
względnego. W prawdzie rozmycie obrazu spowodowanego
aberracją sferyczną głównego zwierciadła teleskopu unie
możliwia uchwycenie szczegółów na powierzchni planet,
tym niemniej gruntow na analiza zm ian jasności tych obiek
tów powinna dostarczyć wielu szczegółowych danych na
temat ich powierzchni i atmosfer, nieosiągalnych w przy
padku teleskopów naziemnych.
Teleskop Kosmiczny umożliwi również precyzyjne
wyznaczenie param etrów orbity układu Pluton-Charon, a
w konsekwencji, mas i gęstości - wielkości które mogą nam
wiele powiedzieć o początkach układu słonecznego. Jedną
z możliwości jest pow staw anie dużej liczby obiektów podo
bnych do Plutona i Charona, w zewnętrznych obszarach
pierwotnej mgławicy (pozostałości dysku akrecyjnego?) ota
czającej świeżo uform owane Słońce. Większość tych „plane
tarnych em brionów" następnie połączyła się w większe for
macje tworząc zaczątki jąder planet-olbrzymów, Jowisza,
Saturna, Urana i N eptuna, lub opuściła wew nętrzny układ
słoneczny, jedynie Pluton i Charon przetrw ały do naszych
czasów.

J. Mikołajewska
* Pozostałe planety, wyjąwszy Merkurego (i = 7°, e » 0.21), mają
praktycznie kołowe orbity (e < 0.1), położone w płaszczyźnie
ekliptyki (i < 3°.5).
** Ostatnio, w latach 1979-1999.

Wszystkie materiały dotyczące pierwszych wyników
z Teleskopu Kosmicznego Hubble'a zawdzięczamy uprzejmości

Dr F. Duccio Macchetto
przedstawiciela Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
w Space Telescope Science Institute, Baltimore, USA.
W imieniu Czytelników - serdeczne dzięki!

Ile pulsar ów zawierają
gromady kuliste?
Michał Czerny

W gromadach kulistych obserwujemy 10 małomasywnych
układów rentgenowskich, prawdopodobnie wszystkie, ale
tylko niektóre pulsary, około 20. Ile ich jest naprawdę?
Czy rzeczywiście miały rentgenowską przeszłość? Czy
odpowiedzi na to pytanie mamy szukać na niebie czy
raczej w ... piekle?
Pulsary radiowe,
czyli szybko ratujące gwiazdy neutro
nowe obdarzone polem magnetycz
nym, można podzielić na dwie grupy.
Jedną stanowią obiekty młode (ich
wiek nie przekracza typowo 10 milio
nów lat), których pola magnetyczne
mają natężenia z przedziału 1011 1013 gausów. Ewolucja tych pulsarów
przebiega w następujący sposób:
gwiazda neutronowa zwalnia tempo
swojej rotacji, jednocześnie dysypując
pole magnetyczne. Gdy pewna kombi
nacja okresu rotacji i natężenia pola
magnetycznego osiągnie określoną
wartość, gwiazda neutronowa przesta
je emitować promieniowanie radiowe
i nie może być w ykuta jako pulsar.
Jedyną szansą „przywrócenia jej ży
cia” jest ponowne jej rozkręcenie do
krótkich okresów skutkiem procesu
akrecji (czyli spadania) materii obda
rzonej znacznym momentem pędu.
Taki proces może zajść w ciasnym
układzie podwójnym gwiazd, w któ
rym towarzysz - gwiazda ciągu
głównego lub olbrzym - „przelewa”
swoją materię na gwiazdę neutronową
(por. notatkę o zaćmieniowych pulsarach milisekundowych zamieszczo
ną w poprzednim numerze na str. 17).
Te „ponownie narodzone” pulsary sta
nowią drugą grupę. Wiek niektórych
członków tej grupy może być
znaczny, a ich zmierzone pola
magnetyczne są słabsze niż pola
pulsarów pierwszej grupy i wynoszą
10* - 1010 gausów.
W czasie trwania procesu akrecji
opadająca na gwiazdę neutronową
materia emituje promieniowanie rent
genowskie (o ile ten proces nie jest
zbyt gwałtowny). Tak więc obserwo
wane obecnie źródła rentgenowskie
staną się kiedyś pulsarami. Z kolei
obecne pulsary z drugiej grupy były
poprzednio źródłami rentgenowskimi.
Już kilkanaście lat temu zauwa
żono, że

szczególnie dużo źródeł rentgenow
skich znajduje się w gromadach
kulistych
- bardzo starych, gęstych skupiskach
gwiazd w naszej Galaktyce. Typowa
gromada kulista zawiera w przybliże
niu milion gwiazd, a w Galaktyce jest
około dwustu gromad, skąd wynika,
że zaledwie coś koło jednej tysięcznej
gwiazd Galaktyki rezyduje w groma
dach kulistych. Z drugiej strony spoś
ród około 50 znanych tzw. małoma
sywnych układów rentgenowskich aż
10 (czyli jedna piąta) znajduje się
w gromadach kulistych. Wydaje się,
że różne mechanizmy są odpowiedzia
lne za powstawanie układów rentge
nowskich w gromadach kulistych
i poza nimi. Uldady rentgenowskie
spoza gromad kulistych (tzw. źródła
rentgenowskie pola) urodziły się jako
układy podwójne. Jak wiadomo bar
dzo znaczny procent gwiazd Galakty
ki znajduje się w układach podwój
nych, jednak tylko znikomy ułamek
tych układów miał warunki, aby stać
się źródłami rentgenowskimi.
Inaczej sprawa wygląda z gro
madami kulistymi. Poszukiwania
układów podwójnych w gromadach
kulistych przeprowadzone w latach
siedemdziesiątych dały wynik nega
tywny, np. w gromadzie M3 spośród
ponad 100 przebadanych olbrzymów
żaden nie okazał się być członkiem
układu podwójnego. Dlatego pow
szechnie uważa się, że w gromadach
kulistych pierwotne (tzn. powstałe w
momencie formowania się gwiazd
gromady) układy podwójne są bardzo
nieliczne. Z drugiej strony, w jądrach
najbardziej gęstych gromad kulistych
może zachodzić powstawanie ukła
dów podwójnych poprzez tzw. wych
wyt przypływowy. Polega on na tym,
że jeżeli dwie gwiazdy zbliżą się do
siebie na dostatecznie małą odległość,
część energii ruchu orbitalnego może
zostać przekazana otoczkom obu

gwiazd (lub tylko jednej z nich).
W efekcie dwie gwiazdy początkowo
nie związane ze sobą (tzn. o dodatniej
energii ruchu orbitalnego) mogą ut
worzyć związany układ podwójny (o
ujemnej energii orbitalnej). Jeżeli
jedną z tych dwu gwiazd jest gwiazda
neutronowa, a drugą - gwiazda ciągu
głównego lub olbrzym, otrzymamy
układ podwójny, w którym gwiazda
neutronowa zacznie akreować materię
dostarczaną przez towarzysza, czyli
powstanie źródło rentgenowskie. Oce
nia się, że wychwyty przypływowe
zachodzą raczej rzadko, jednak wys
tarczająco często, by wyUumaczyć ist
nienie 10 źródeł rentgenowskich
w gromadach kulistych. Potwierdze
niem tego scenariusza jest fakt, iż
źródła rentgenowskie znajdują się w
tych gromadach, w których teoretycz
ne prawdopodobieństwo wychwytu
przypływowego jest największe. (Pra
wdopodobieństwo wychwytu przypły
wowego poza gromadami kulistymi
jest praktycznie równe zeru.)
Teoretycy zauważyli, że jeżeli
proponowany mechanizm powstawa
nia pulsarów o słabym polu magnety
cznym jest poprawny, to w gromadach
kulistych powinna znajdować się spo
ra liczba takich obiektów. Byłyby one
pozostałością tych układów, które za
kończyły już swój żywot jako źródła
rentgenowskie. Dlatego w drugiej po
łowie lat osiemdziesiątych radioastro
nomowie rozpoczęli
przegląd gromad kulistych w celu
znalezienia pulsarów.
Jako pierwsi sukces odnieśli A.G.
Lyne i współpracownicy w 1987 roku
odkrywając milisekundowego pulsara
w gromadzie M28 (Nature, 328, 399).
Odkrycie to należy uznać za duży suk
ces teorii, jako że udało się przewi
dzieć zjawisko przed jego zaobserwo
waniem. (Zwykle jest przecież na od
wrót: najpierw obserwatorzy coś od
krywają, a dopiero potem teoretycy
starają się to wytłumaczyć.) Obecnie
znamy ponad 20 pulsarów w groma
dach kulistych; dokładną liczbę trud
no jest podać, gdyż praktycznie każdy
miesiąc przynosi informacje o no
wych odkryciach.
Zachodzi istotne pytanie: jaka
jest całkowita liczba pulsarów znajdu
jących się w gromadach kulistych?
Pytanie to jest dlatego ważne, że od
powiedź na nie stanowi
test teorii powstawania i ewolucji
zarówno źródeł rentgenowskich, jak
i słabo namagnesowanych pulsarów.
Jeśli wszystkie pulsary powstają rze
czywiście z układów rentgenowskich
i proces ten przebiega w miarę jednos
tajnie, UJ stosunek liczby pulsarów do
liczby źródeł rentgenowskich powi
nien być równy stosunkowi typowych
czasów życia tych dwóch rodzajów
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obiektów. Czas życia małomasywnego układu rentgenowskiego można
otrzymać dzieląc masę początkową
towarzysza gwiazdy neutronowej (ok.
1 M0) przez typowe tempo przepływu
materii (ok. 10"9 M^/rok); tak otrzy
many wynik wynosi miliard lat. Z ko
lei czas życia pulsarów z całą pewnoś
cią nie może być większy niż czas ist
nienia gromad kulistych, który ocenia
się na kilkanaście miliardów lat. Jak
napisałem wyżej, znamy 10 układów
rentgenowskich w gromadach kulis
tych. Jest to prawdopodobnie ich cał
kowita liczba, gdyż skonstruowane
dotychczas detektory promieniowania
rentgenowskiego są w stanie wykry
wać źródła o jasności lO^-lO38 erg/s
(jest to typowa jasność malomasywnego układu rentgenowskiego) znaj
dujące się w odległościach przekra
czających rozmiary Galaktyki, a po
nieważ promieniowanie rentgenow
skie jest słabo pochłaniane przez ma
terię międzygwiazdową, więc efekt
selekcji obserwacyjnej jest nieistotny.
Biorąc to wszystko pod uwagę wydaje
się, że we wszystkich gromadach ku
listych nie powinno znajdować się w
sumie więcej niż jakieś 100-150
pulsarów.
Na pierwszy rzut oka mogłoby
wyglądać, że te dwadzieścia kilka pul
sarów odkrytych do tej pory w groma
dach kulistych jest zgodne z powyż
szym oszacowaniem. Trzeba jednak
pamiętać, iż ze względu na znaczne
odległości do gromad kulistych (kilka
do kilkunastu kiloparseków) współ
czesne radioteleskopy są w stanie wy
krywać jedynie najjaśniejsze obiekty.
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Większość znanych pulsarów z okolic
Słońca nie mogłaby być zaobserwo
wana, gdyby znajdowały się w groma
dach kulistych! Tak więc pulsary
odkrywane w gromadach stanowią
jedynie „wierzchołek góry lodowej”.
Aby ocenić prawdziwą liczbę pulsa
rów w gromadach kulistych, trzeba
zastosować
metody statystyczne.
Problem ten zaatakowali S.R.
Kulkami, R. Narayan i R.W. Romani.
Ich praca ukazała się w 1990 roku w
The Astrophysical Journal (356, 174).
Autorzy skonstruowali teoretyczny
model rozkładu radiowych jasności
pulsarów w gromadach kulistych.
Przyjęli mianowicie, że jasności pul
sarów w gromadach zależą od ich pola
magnetycznego i okresu rotacji w taki
sam sposób, jak to ma miejsce dla
pulsarów pola (warto wspomnieć, że
tę obserwacyjną zależność zapropono
wali polscy astronomowie M. Pró
szyński i D. Przybycieri), z pewnym również obserwacyjnie wyznaczonym
- rozrzutem. Dalej autorzy założyli,
że rozkład logarytmów pól magnety
cznych jest stały w przedziale 8<log B
< 10, a rozkład momentów narodzin
pulsarów był stały w czasie. Przyjęli
też, że tempo powstawania pulsarów
w konkretnej gromadzie jest propor
cjonalne do wyliczonego prawdopo
dobieństwa zajścia wychwytu przy
pływowego.
Kulkami i współpracownicy sta
rali się ocenić też dodatkowe efekty
selekcji obserwacyjnej. Jeden z nich

polega na tym, iż pulsary emitują pro
mieniowanie radiowe tylko wewnątrz
stożka, którego oś pokrywa się z osią
magnetyczną gwiazdy neutronowej.
Stożek ten musi trafiać na Ziemię, aby
pulsar mógłbyć odkryty. Standardowo
uważa się, że kąt rozwarcia takiego
stożka jest na tyle mały, iż tylko jedna
piąta pulsarów może zostać wykryta.
Ostatnio pojawiły się jednak sugestie,
że kąty rozwarcia stożków radiowych
pulsarów milisekundowych są znacz
nie większe, i konsekwentnie istotnie
większy ich ułamek emituje promie
niowanie w kierunku Ziemi. Inny
efekt selekcji polega na tym, że trudno
jest odkryć pulsara w układzie pod
wójnym o bardzo ciasnej orbicie (o
okresie orbitalnym krótszym niż ok.
10 godzin). Wynika to z faktu, iż w
takim
ukłdzie
skutkiem
efektu
Dopplera pulsy radiowe nie docierają
do nas jednostajnie, i programy kom
puterowe analizujące zebrane przez
radioteleskop dane pod kątem wyszu
kiwania pulsarów stają się zawodne.
Efekt Dopplera działa oczywiście w
każdym układzie podwójnym, gdyż
gwiazda neutronowa to zbliża się do
nas, to oddala; jednak w układach o
dłuższych okresach orbitalnych jego
wpływ jest mniej istotny. Warto zau
ważyć, że obecnie znane są już techni
ki numeryczne, wymagające co praw
da wielu godzin czasu na najwięk
szych komputerach, ale mogące radzić
sobie z tym problemem. Techniki te
nie były jednak w powszechnym uży
ciu w momencie powstawania oma
wianej pracy.
Te wszystkie wyżej opisane za
łożenia i rozważania posłużyły Kulkamiemu i kolegom do znalezienia
przewidywanego kształtu rozkładu
pulsarów w gromadach kulistych, na
tomiast znane (w momencie pisania
pracy) pulsary posłużyły do wyzna
czenia normalizacji. Dzięki temu mo
gli ocenić całkowitą liczbę pulsarów
w gromadach. Ich wynik był następu
jący: cały system galaktyczny gromad
kulistych zawiera około 10 tysięcy
pulsarów. Liczba ta jest o dwa rzędy
wielkości większa od przewidywanej.
Autorzy konkludowali, że wobec tego
należy krytycznie przejrzeć wszystkie
założenia dotyczące powstawania
i ewolucji
źródeł rentgenowskich
i pulsarów, i zaproponowali kilka mo
żliwości rozwiązania problemu.
Inne podejście zastosowali A.S.
Fruchter i W.M. Goss w pracy opubli
kowanej pod koniec 1990 roku w The
Astrophysical Journal (Letters) (365,
L63): nie szukali pojedynczych pulsa
rów, lecz badali całkowitą emisję ra
diową gromad kulistych. Jeśli przyjąć,
iż tylko pulsary są odpowiedzialne za
emisję radiową gromad, tzn. kontry
bucja innych obiektów jest zaniedbywalna (jest to chyba dosyć realistycz
ne założenie, gdyż widma emisji ra
diowej z gromad wyglądają jak wid
ma typowych pulsarów), można oce
nić ich liczbę. Metoda ta ma szereg

zalet: jest wolna od efektu selekcji
wywołanego efektem Dopplera, nie
trzeba też zakładać zależności liczby
pulsarów od teoretycznego prawdopo
dobieństwa ich powstawania. Fruchter
i Goss odkryli promieniowanie radio
we z 6 spośród 17 przebadanych gro
mad kulistych, dla pozostałych znaj
dując górne ograniczenia na strumień.
W celu oceny liczby pulsarów autorzy
założyli dosyć uproszczony rozkład
ilości pulsarów w funkcji jasności.
Przyjęli też, iż minimalna jasność pul
sarów jest równa najmniejszej zmie
rzonej jasności dla pulsarów pola.
W ten sposób w szczególności stwier
dzili,
że
gromady
Terzan 5
i NGC 6440 zawierają po około 50
pulsarów ze stożkami promieniowania
omiatającymi Ziemię.
Aby oszacować całkowitą liczbę
pulsarów w całym systemie gromad
kulistych w Galaktyce, Fruchter
i Goss posłużyli się metodą symulacji
komputerowej typu Monte Carlo. Wy
nik tej procedury sugeruje, iż we
wszystkich gromadach istnieje coś
między 500 a 2000 pulsarów z wiąz
kami promieniowania skierowanymi
na Ziemię. Ten rezultat, aczkolwiek
raczej mniejszy niż Kulkamiego
i współpracowników (zgodny tylko
wtedy, gdy przyjmiemy górną liczbę
Fruchtera i Gossa i mały kąt rozwar
cia stożka radiowego), również wy
raźnie przewyższa ocenę teoretyczną.
Fruchter i Goss porównali też
ilości pulsarów w gromadach o ma
łym i dużym teoretycznym prawdopo
dobieństwie wychwytu przypływowe
go. Ich wniosek jest zastanawiający:
co prawda w gromadach o dużym
prawdopodobieństwie wychwytu pul
sarów jest nieco więcej, jednak nie na
tyle, by można było powstanie wszys
tkich pulsarów wytłumaczyć wychwy
tem przypływowym. Ta konkluzja
znalazła swego rodzaju potwierdzenie
w odkryciu opublikowanym w tym
roku w Nature (349, 47) przez
S.R. Kulkamiego i innych (wśród tych
„innych” znowu znajduje się polski
astronom A. Wolszczan), poszczegól
nych pulsarów w gromadach M13
i M53, dla których prawdopodobień
stwo wychwytu przypływowego jest
bardzo małe.
Jeszcze inaczej problem potrak
towali R.A.M J. Wijers i J. van Paradijs w pracy, która ukazała się w tym
roku w Astronomy and Astrophysics
(241, L37). Skorzystali oni zdanych
Fruchtera i Gossa dla trzech gromad:
NGC 6440, NGC 6539 i Terzan 5.
Autorzy wykorzystali fakt, że w gro
madach tych odkryto poszczególne
pulsary. Wijers i van Paradijs stwier
dzili, iż są to prawdopodobnie
najjaśniejsze obiekty i w ten sposób
stanowią górny pułap rozkładu jas
ności pulsarów w danej gromadzie.
Zakładając dolną granicę tego rozkła
du (3 razy mniejszą niż Fruchter
i Goss) oraz wariując jego kształt
autorzy tej pracy dostali, że w tych

Pulsarów we wszystkich gromadach kulistych doliczono się około 20. Ilu zatem się
nie doliczono? 10 tysięcy, tysiąca czy stu? Astrofizycy mają trudniejsze zadanie niż
Czytelnik przy poprzednim zdjęciu.

trzech gromadach w sumie musi być
mniej niż 40 pulsarów z wiązkami ra
diowymi skierowanymi na nas. Prze
prowadzili oni też ekstrapolację na ca
ły galaktyczny system gromad kulis
tych stosując dwa różne modele pow
stawania pulsarów, i w obu przypad
kach otrzymali podobny wynik, a mia
nowicie, że wszystkie gromady zawie
rają 300-700 pulsarów (ten rezultat
uwzględnia już ograniczone rozmiary
kątowe stożków radiowych).
Czyli - trzy różne podejścia, trzy
różne wyniki. Cała ta historia potwier
dza znaną prawdę, że - stosując odpo
wiednie założenia - statystycznie mo
żna otrzymać wszystko... (No, prawie
wszystko.) Wydaje się jednak, że
rzeczywiście pulsarów
w grom adach kulistych jest więcej,
n ii wynikałoby z najprostszego
oszacowania.
Jak wybrnąć z tego problemu? Jest
kilka możliwości. Być może czas ży
cia źródeł rentgenowskich jest krótszy
- w końcu nie wiemy, jaka jest typo
wa masa początkowa gwiazdy przele
wającej materię na gwiazdę neutrono
wą, a i tempa akrecji wyznaczane są
w sposób niepewny. Jeśli czas życia
układu rentgenowskiego jest 100 mi
lionów lat, to zmieścimy się w osza
cowaniu Wijersa i van Paradijsa, a
może i Fruchtera i Gossa. Może być
też tak, że część pulsarów powstała
poprzez kolaps białych karłów, nie
przechodząc wcale przez fazę układu

rentgenowskiego. Co prawda teoria
mówi, że aby taki kolaps nastąpił mu
szą być spełnione bardzo specyficzne
warunki, ale może takie warunki pa
nują w gromadach kulistych? Wresz
cie może okazać się jednak, iż
w gromadach kulistych istnieje wbrew utartemu mniemaniu - spora
populacja pierwotnych układów pod
wójnych, które to układy są odpowie
dzialne za powstanie części pulsarów.
Ta ostatnia hipoteza tłumaczyłaby
także fakt istnienia pulsarów w gro
madach, w których prawdopodobień
stwo zajścia wychwytu przypływowe
go jest malutkie. Wszystkie te moż
liwości należy dokładnie przeegzami
nować. Jest masa rzeczy do zrobie
nia... No i oczywiście warto by poszu
kać - choć to może być trudne metody oceny ilości pulsarów w gro
madach, która nie zależałaby tak bar
dzo od przyjętych założeń, jak te wy
żej opisane... Bo na razie wydaje się,
że jedyna rzetelna odpowiedź na pyta
nie postawione w tytule brzmi: diabli
wiedzą.

M ichał C zerny je s t astrofizykiem
w C entrum B adań K osm icznych
w W arszawie. R entgenow skie
układy podw ójne i... Redakcja, to
jeg o życiow a pasja.
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TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE A - PIERWSZY ROK NA ORBICIE

PIERWSZE UDANE SPEKTROSKOPOWE
OBSERWACJE KWAZ ARA UM675
Jednym z przyrządów, w które został wyposażony
Teleskop Kosmiczny jest spektrograf do obserwacji
słabych obiektów (.FOS, czyli FAINT-OBJECT
SPECTROGRAPH).
Spektrograf
ten,
umożliwi
uzyskiwanie widm w bardzo szerokim zakresie
widma, od dalekiego ultrafioletu do bliskiej
podczerwieni. Oprócz widm o niskiej zdolności roz
dzielczej, X/5X = 250, w jednym z dwóch zakresów,
XX 1150 - 5500 A lub XX 1700 - 8500 A, można będzie,
dla wybranych, węższych przedziałów, otrzymać
widma o średniej zdolności rozdzielczej 1300.
28 października 1990 roku, grupa astronomów
pod kierownictwem F. Margaret Burbridge, uzyskała
pierwsze widma przy pomocy spektrografu FOS.
Obserwowanym obiektem był kwazar UM675,
położony w odległości kilku miliardów lat świetlnych
od naszej Galaktyki, oddalający się od niej z ogromną
prędkością 240,000 k m /s (80% prędkości światła!).
Celem tych obserwacji było uzyskanie informacji
dotyczącej składu chemicznego w bardzo wczesnych
etapach rozwoju Wszechświata, a zwłaszcza ocena
obfitości helu - drugiego, po wodorze, głównego
budulca we Wszechświecie (25 - 30 % masy). Obfitość
helu stanowi jednak pewną zagadkę dla astrofi
zyków. Otóż w przeciwieństwie do cięższych pier
wiastków (węgla, azotu, tlenu i pozostałych), które
powstały w wyniku reakcji termonukleamych we
wnętrzach gwiazd , nie więcej niż około 10 %
obserwowanej ilości helu pochodzi z gwiazd. A
zatem praktycznie cały hel występujący we
Wszechświecie powstał poza gwiazdami, zdaniem
większości astronomów - w ciągu pierwszych kilku
minut po Wielkim Wybuchu, który był początkiem
Wszechświata. Nic więc dziwnego, że obserwacje
odległych kwazarów (a więc takich jak UM675), poz
walające na ocenę zawartości helu w bardzo wczes
nym Wszechświecie (światło obecnie docierające do
Ziemi zostało wyemitowane kilka miliardów lat
temu!) budzą ogromne nadzieje i emocje wśród
astronomów.
Kwazary są ponadto same w sobie bardzo
intrygującymi obiektami, generującymi tak ogromne
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ilości energii promienistej, że bez trudu można je
zaobserwować z odległości kosmologicznych. Aczkol
wiek od ich odkrycia minęło prawie 30 lat, wiele
aspektów ich niesamowitej aktywności czeka na
wyjaśnienie. Zdaniem przeważającej większości
astrofizyków, najlepszym wyjaśnieniem zjawiska
kwazarów jest akrecja materii na supermasywną
czarną dziurę (patrz artykuł B. Czerny w poprzednim
numerze).
Kwazar UM675, w świetle widzialnym jawi się
jako bardzo słaby punktowy obiekt o jasności ~ 18m,
czyli około 6 milionów razy słabszy niż Vega najjaśniejsza gwiazda letniego nieba. Ponieważ
kwazar oddala się od nas z ogromną prędkością,
wskutek efektu Dopplera, jego widmo jest silnie
przesunięte ku czerwieni. Pozwala to obserwować
promieniowanie wysyłane przez UM675 w bliskim
ultrafiolecie za
pomocą
dużych
naziemnych
teleskopów. Jednakże promieniowanie wysyłane
w dalekim ultrafiolecie, a właśnie ten zakres widma
obejmuje główne linie produkowane przez hel, jest
pochłaniane przez ozon zawarty w atmosferze i dla
naziemnych teleskopów niedostępne. Co więcej
kwazar jest zbyt słaby aby mógł być obserwowany
przy pomocy satelity ultrafioletowego IUE (zwier
ciadło jego teleskopu ma średnicę zaledwie 40 cm!).
Kwazar był obserwowany w czasie trzech 33-minutowych sesji, przypadających na trzy różne 90minutowe obroty teleskopu wokół Ziemi. Uzyskane
w ten sposób dane zostały następnie dodane punkt
po punkcie w komputerze, co poprawia stosunek
sygnału do szumu, w ostatecznym widmie. Na razie
wiadomo jedynie, że obserwacje się udały - na
wnioski trzeba jednak będzie trochę poczekać.

J. Mikołajewska
* Uważny Czytelnik może znaleźć informację na ten temat
w artykule A. Niedzielskiego, w tym samych numerze.

Kosmiczna menażeria - najdziwniejsze gwiazdy na niebie
Poczynając od niniejszego numerzu, proponujemy Czytel
nikowi cykl, w którym chcemy prezentować najbardziej
dziwaczne obiekty na niebie, obiekty które dostarczają
najbardziej spektakularnych i różnorakich zjawisk, wciąż
nowych zagadek i niespodzianek. Obiekty, w których
wciąż nie wszystko przecież rozumiemy do końca, a jednak
to co już wiemy w pełni usprawiedliwia ich wysoką pozy
cję na firmamencie zainteresowań astronomów. Co to są za
obiekty? Nim zaczniemy o nich pisać, zatrzymajmy się na
chwilę i uświadommy, czym są gwiazdy „normalne” .
Z danej ilości materii o określonym składzie chemicznym
może powstać właściwie tylko jeden, ściśle określony ro
dzaj gwiazdy, dokładnie taki żeby mogła istnieć! Będzie
istnieć, jeśli zrównoważy grawitacyjny nacisk ogromnej
masy swojej własnej materii. Gaz (doskonały!), z którego
zbudowana jest gwiazda utrzyma tak ogromne ciśnienie je 
śli posiada odpowiednią do tego nacisku temperaturę.
Trochę pomoże mu ciśnienie promieniowania. Jednakże,
gwiazda gdzieś się kończy, wypromieniowuje energię,
świeci (!), więc się chłodzi. By istnieć musi więc znaleźć
źródło energii, które zapewni ciągłe utrzymanie odpowied
niej temperatury dla zachowania właściwego dla danej
masy ciśnienia i zrównoważy jednocześnie straty skutkiem
promieniowania. Takie źródło energii znajdzie w postaci
reakcji syntezy jądrowej, cięższych pierwiastków z lżej
szych, z których najbardziej wydajna jest zamiana wodoru
na hel i najdłużej pozwoli trwać gwieździe w niezmienio
nej postaci. W śród milionów gwiazd dostępnych obserwa
torom, większość to właśnie takie, jak nasze Słońce,
„normalne” gwiazdy, które znalazły gćnialny kompromis
pomiędzy własną grawitacją i tempem reakcji termojądro
wych w swoim jądrze. Astrofizycy nazywają je gwiazdami
ciągu głównego. Ponieważ materia we W szechświecie
składa się głównie z wodoru i helu i to w proporcjach
określonych jeszcze podczas W ielkiego Wybuchu, wszel
kie obserwowane parametry tych gwiazd (temperatury,
promienie, moce promieniowania, etc.) będą zależały
właściwie tylko od masy, i na wykresach dowolnych zależ
ności tych parametrów będą układały się wzdłuż jednej
linii, skąd nazwa. Gwiazdy te mogą służyć do wyznaczania
standardów „normalności” własnej społeczności, do
określania struktury Galaktyki, dzięki jednej z nich.
Słońcu, żyjemy i możemy o nich rozprawiać. Można je
polubić, ale czy można się zakochać ? Można jeszcze
poczekać ... kilka milionów lub kilka miliardów lat (to
znowu zależy od masy!). W jądrze gwiazdy wyczerpie się
wodór (zamieniony na hel), jeszcze trochę wydzierży paląc
cienką warstwę na jego powierzchni ale już musi szukać
nowych źródeł energii, musi zmienić swoją strukturę.
Gwiazda zaczyna ewoluować. Coraz szybciej i coraz b;irdziej nerwowo: synteza cięższych pierwiastków nie jest już
tak wydajna energetycznie. Perspektywa wszak nic wesoła:
zgasnąć lub zginąć. Przemienia się więc z karła w czerwo
nego olbrzyma. Robi się ciekawiej: na szczęście gwiazdy

nie powstały jednocześnie i możemy obserwować mnóstwo
gwiazd na bardzo różnych etapach ewolucji. Te masywne
potrzebują więcej energii do utrzymania własnego ciężaru i
ewoluują znacznie szybciej. Pojawiają się różnego typu
niestabilności, zaczynają drgać, pulsować, tracą masę
wskutek silnych wiatrów gwiazdowych, bywają ogromne
chłodne plamy na powierzchni, etc., etc. Ciągle jednak nie
odbiega to jakby od naszego schematu „normalności”,
wszak wszystko, lub nieomal wszystko zależy jednego
parametru, masy początkowej. Jednakże pojawiają się
zjawiska tak szybkie i przejściowe, że ich nawet przewi
dziany teoretycznie przebieg możemy obserwować tylko
dla pojedyńczych obiektów, czasem jednej, jedynej gwia
zdy. W reszcie, niektóre, zwłaszcza najmasywniejsze, utra
ciwszy wszelkie możliwości
utrzymania ciśnienia
utrzymującego ją w równowadze, giną w wybuchu super
nowej. Ostatnie takie zjawisko w pobliżu naszej Galaktyki
obserwowaliśmy w 1987 roku, ale poprzednią supernową
widoczną gołym okiem, miał wielkie szczęście oglądać
Johannes Kepler! To co pozostanie po takim wybuchu,
gwiazda neutronowa, czarna dziura, a z drugiej strony
gwałtownie ekspandująca mgławica w silnym polu mag
netycznym, jeśli tylko mogą być obserwowane, stanowią
najbardziej unikalne laboratorium fizyczne dla badania
ekstremalnych stanów materii. Inną sytuacją która pozwolą
gwiazdom odejść od opisanego powyżej standardu
„normalności” są gwiazdy podwójne. W prawdzie około po
łowy gwiazd w Galaktyce wchodzi w skład układów
podwójnych, jednakże te w których może zachodzić
wymiana masy między składnikami mogą tworzyć najprze
różniejsze konfiguracje zważywszy zupełną dowolność
okresów orbitalnych (odległości) i stosunków mas, a
uwzględniając ewolucję, poza setkami klasycznych ukła
dów różnego typu, doczekamy się obiektów unikalnych. Tu
właśnie spodziewamy się odkryć nowe zjawiska i mecha
nizmy odziaływania. O różnorodności tych zjawisk i typów
zmienności Czytelnik może się przekonać choćby z artyku
łu o gwiazdach symbiotycznych na innej stronie tego same
go numeru. Biorąc pod uwagę, że nie reakcje jądrow e, ale
akrecja, przy braku antymaterii we W szechświecie, jest
najpotężniejszym źródłem energii, podczas wymiany masy
między członkami układu podwójnego możemy oczekiwać
zjawisk najbardziej efektownych.
Tak więc, właśnie gwiazdy w najpóźniejszych stadiach
ewolucji i unikalne układy podwójne będą bohaterami na
szego cyklu. Takich unikalnych obiektów jest najwyżej kil
kadziesiąt. Znaczna część, być może większość, prac z
dziedziny astrofizyki gwiazd, dotyczy ich właśnie. Bezus
tannie śledzone przez teleskopy, często wciąż pozostają za
gadką. Ich nazwy, takie jak e Aur, SS 433, pulsar w Krabie
czy Cygnus X-1 zna każdy astronom. Od dzisiaj będziemy
się starali dać również szansę naszym Czytelnikom.

M. M.
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K osm iczna m enażeria

najdziwniejsze gwiazdy na niebie

Czarna dziura w
Monocerosie X-1 zagadka rozwiązana ?
M aciej Mikołajewski

Fascynująca historia ciasnego układu podw ójne
go M onoceros X-1, od odkrycia w 1975 roku,
kiedy był najjaśniejszym rentgenowskim źródłem
na niebie, do dzisiaj, kiedy właściwie na pewno
wiemy, ze zaw iera czarną dziurą. Jak ją odkryto ?
Skąd się wzięła? 1 dokąd zmierza ?

sekundę odkrył źródło rentgenowskie
w Drodze Mlecznej, na granicy
gwiazdozbiorów Jednorożca i Oriona.
W ciągu dziesięciu dni obserwowano
już 10 tysięcy zliczeń i obiekt około
25-krotnie przewyższył rentgenowską
jasność mgławicy Krab (Rys. 1). Z
rozbłyskiem tym skorelowany jest
słaby,
szybko
malejący
sygnał
radiowy oraz pojawienie się wspom
nianego zjawiska gwiazdy nowej:
Nova Monoceroti 1975. Po kilku
miesiącach gwiazda szybko gaśnie w
rentgenie, a nieco później również i w
zakresie optycznym osiąga przedwybuchową jasność około 18-20m
i trafia do katalogu gwiazd zmiennych
jako V 616 Mon. Jednocześnie odkry
to na archiwalnych kliszach harvardskich, że ta sama gwiazda wybuchła
również już kilkadziesiąt lat temu, w
roku 1917 (oczywiście można stwier
dzić tylko wybuch optyczny). Z
pozoru mogłoby się wydawać jakoby
mielibyśmy do czynienia z klasyczną
nową powrotną. Nic z tych rzeczy!
Pierw sze podejrzenia

W ybuch
Pierwsza moja przygoda z
Monocerosem X-1 miała miejsce
latem 1975 roku, kiedy będąc jeszcze
studentem
spędzałem,
wraz
z
kolegami, obserwacyjne wakacje w
Ostrowiku, obserwatorium Uniwersy
tetu
W arszawskiego.
Szczęście
mieliśmy niebywałe, bo w tym
właśnie czasie wybuchła najjaśniejsza
gwiazda nowa w ostatnich dziesię
cioleciach,
Nova
Cygni
1975.
Obserwowaliśmy ją namiętnie przy
użyciu nowiutkiego wówczas telesko
pu 60cm z fotometrem fotoelektrycznym. Tak jasna nowa, która czyniła
z Łabędzia krzyż równoramienny
monstrualnie przedłużając jego ogon,
to wielka gratka dla młodego
astronoma i być może dlatego
zbywaliśmy pogardliwym spojrze
niem sugestie, żeby obserwować
również inną nową, w Jednorożcu.
Gdzież jej było do naszej! W
maksimum osiągnęła zaledwie 12-tą
wielkość gwiazdową, a więc była od
niej 10 tysięcy razy słabsza. Nie
obudziła naszej czujności nawet
wiadomość, że właśnie ta druga nowa,
stała
się
na
kilkanaście
dni
najjaśniejszym źródłem rentgenow
skim na całym niebie! Do promieni
Roentgena mieliśmy wówczas wysoce
ambiwalentny
stosunek,
poprzez
walki toczone z Uniwersytetem, który
z dużą lubością, poza kolokwiami
i egzaminami, trapił nas strzelaniem
promieniami X w nasze niewinne
płuca, zapewne siedlisko
wielu
groźnych chorób. Do dziś pamiętam
zachwyconą minę Dziekana Zakrzew
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skiego nad przebiegłością swoich pań
w Dziekanacie, które dzięki syste
mowi tajnie wstawianych parafek
potrafiły wykryć podmienioną kartkę
w Książeczce Zdrowia Studenta. W
ten sposób zawiódł odwieczny sposób
unikania szkodliwych promieni, w
którym to tylko jeden z kolegów na
roku poddawał się owemu ekspery
mentowi medycznemu, ja zaś trafiłem
na dziekański dywanik.
Szczęśliwie żyjemy na planecie
bardziej łaskawej dla naszych płuc,
której atmosfera nie przepuszcza pro
mieniowania rentgenowskiego i mimo
pojawienia się tak jasnego źródła nic
nikomu się nie stało. Co więcej,
obserwacje możliwe były tylko z
kosmosu. 3 sierpnia 1975 roku satelita
A riel V na poziomie 15-tu zliczeń na

Już ekipa odkrywców, obsługu
jąca eksperyment Ariel, zdaje sobie
sprawę z niezbyt wielkiej odległości
do obiektu, około 600-900 parseków.
Prowadzi to do natychmiastowego
wniosku, że obiekt w maksimum
świecił z jasnością rzędu 1038 erg/sek,
bliską jasności Eddingtona (dla
obiektu o masie typowej dla gwiaz
dowych), przy której ciśnienie pro
mieniowania równoważy siłę grawita
cji. Tak potężnym źródłem samoregu
lującego się poprzez własne ciśnienie
promieniowania rentgenowskiego (a
więc wymagającego bardzo wysokich
temperatur emitującej powierzchni)
może być tylko akrecja na bardzo
zwarty obiekt. Teoretycznie, w przy
padku akrecji na czarną dziurę, może
ona osiągnąć blisko 50% wartości

Rys. 1. Rentgenow ska krzywa blasku M onocerosa X-1 w zględem strum ienia mgławicy
Krab, w ykonana z satelity Ariel V.

masy spoczynkowej akreowanej m ate
rii (mc2) nieporównywalnie więcej od
maksymalnie kilkuprocentowej wy
dajności syntezy termonukleamej.
Największa możliwa jasność, jasność
Eddingtona, może więc oznaczać
możliwie najbardziej zwarty obiekt, a
więc czarną dziurę!
Podobnego
charakteru odważna konkluzja, wymsknęła się rentgenowskim odkrywcom
gwiazdy, w przedostatnim zdaniu ich
pionierskiego artykułu w Nature z
23-go października, blisko
trzy
mięsiące po wybuchu.

wyższych gęstościach. Może je zna
leźć przy gęstościach bliskich gęstości
jądrowej, korzystając z faktu, że tym
razem neutrony są fermionami. Taki
obiekt,
gwiazda
neutronowa,
o
promieniu rzędu kilku kilometrów

Stara znajoma czy stary znajomy?

Zmniejszanie promienia R przy
stałej masie M (zwiększanie
gęstości) prowadzi do wzrostu
prędkości ucieczki aż osiągnie
wartość prądkości światła: Vp=c

Jeżeli M onoceros X-1, to on.
Jeżeli Nova Monoceroti 1975 lub
V 616 Mon, to ona. A co zrobić z
A0620-00 ? No właśnie, to wszystko
nazwy
tego
samego
obiektu!
Zostawmy jednak problem gramatycz
ny i spróbujmy rozszyfrować tę
ostatnią, nieszczęsną (jakże ją zapa
miętać !?), nazwę. „A ”, pochodzi od
Ariel V, satelity odkrywcy. Cyfry to
współrzędne astronomiczne, pierwsze
cztery rektascencja, godziny i minuty,
dwie ostatnie deklinacja w stopniach.
Być może jednak Czytelnik poprzed
niego numeru (artykuł Bożeny Czerny
na str. 24) poznaje ten obiekt? Tak, to
przecież najlepszy kandydat naszej
sympatycznej Redaktorki! Jeśli chodzi
0 nomenklaturę pozostańmy jednak
przy wdzięcznej łacińskiej nazwie
Jednorożca, M onoceros X-1. Nie
powtarzajmy już tej nie do zapam ię
tania nazwy pochodzącej od A riela,
przy której niebo w zależności od
ilości przeczytanych artykułów wyda
je
się
naszpikowane
czarnymi
dziurami, podczas gdy chodzi wciąż o
ten sam obiekt. M ożna by jeszcze
wymienić jego trzy inne oznaczenia
według Ariela, jako że ten mało roz
dzielczy satelita mierzył współrzędne
dość po omacku. Lepiej powtórzmy
parę podstawowych wiadomości.

Powtórka z czarnych dziur
Normalna gwiazda, zbudowana z
gazu doskonałego utrzymuje równo
wagę dzięki wysokiej temperaturze
podtrzymywanej w jej wnętrzu po
przez reakcje syntezy jądrow ej. Jeśli
jednak wyczerpią się źródła energii,
gaz kurczy się, ulega degeneracji
1 równowaga utrzymywana jest dzięki
ciśnieniu podlegających zakazowi
Pauliego elektronów (które są fermio
nami). Ponieważ ciśnienie to jest
wynikiem zjawisk kwantowych, w
równaniu stanu takiej materii prak
tycznie nie zależy ono od temperatury
i w konsekwencji nie może być zrów
noważony wzrost masy obiektu,
białego karła. Typowy promień białe
go karła równy promieniowi Ziemi
(dla masy około 1 M Q) maleje do zera
dla masy około 1.44 M 0 , czyli jądro
gwiazdy o większej masie musi
szukać źródeł ciśnienia przy znacznie

PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA
prądkość ucieczki z pola
grawitacyjnego:

więc
znamionuje
ciasny
układ
podwójny. Kończąc powtarzanie tez
artykułu z poprzedniego numeru,
skonkludujmy. O ile uda się udowo
dnić, że źródło rentgenowskie posiada
masę większą od około 3 M Q, może
my domniemywać, iż mamy do
czynienia nie z gwiazdą neutronową,
lecz czarną dziurą. Im większa okaże
się ta masa tym większą zyskujemy w
tym zakresie pewność.

Podwójność
Vp = (2GM / R)1/2

Wówczas już nic, nawet światło nie
może z takiego obiektu „uciec”

\

Wartość promienia, przy której to
zachodzi jest miarą rozmiarów
czarnej dziury:

D
■

n Sch=

2GM
C2

Promień Schwarzschilda dla Słońca
wynosi około 3 km, a dla Ziemi
około 1 cm.

(przy masie o bliskiej słonecznej)
podobnie jak biały karzeł przy pewnej
masie musi tracić stabilność. Ta
graniczna wartość masy dla gwiazdy
neutronowej wynosi nie więcej niż
około 3 M q (patrz artykuł w poprze
dnim numerze, str. 25) to znaczy jesz
cze bardziej masywne jądro gwiazdy
musi skolapsować do czarnej dziury.
Jest oczywiste, że taki niepoha
mowany, gwałtowny kolaps wyzwala
niemal całą zmagazynowaną w
gwieździe energię potencjalną pola
grawitacyjnego
i tworzeniu
się
gwiazdy neutronowej bądź czarnej
dziury towarzyszy wybuch superno
wej. Promień Schwarzschilda (patrz
ramka), charakteryzujący czarną dziu
rę, jest bliski promieniowi gwiazdy
neutronowej, dlatego nie jest łatwe
odróżnić jedne od drugich tylko po
poziomie strumienia rentgenowskie
go.
Przesłanką
wskazującą
na
obecność czarnej dziury jest jedno
składnikowe, pochodzące od dysku,
widmo rentgenowskie (takież było
obserwowane w Monocerosie X-1).
Brak twardej powierzchi powoduje
brak krótkofalowej składowej rentge
nowskiej, która powinna pochodzić od
warstwy granicznej na styku dysku i
akretora, i z której powinna pochodzić
około połowa wyzwalanej energii. Z
drugiej strony, samo pojawienie się
widma rentgenowskiego wskazuje
obecność makroskopowego źródła
materii w pobliżu zwartego obiektu, a

Fascynujące w astrofizyce jest
to, że kiedy na niebie coś istotnego się
dzieje, niemal każda obserwacja, i ta
zrobiona gołym okiem, i ta zrobione
teleskopem stalitamym, ma charakter
odkrycia, jednakże istoty rzeczy
zazwyczaj można dociec dopiero
kiedy, zarówno na niebie obiekt się
uspokoi, jak i opadną emocje z
podnieconych serc obserwatorów.
Przychodzi wtedy czas na żmudne,
aczkolwiek często pom ysłowe i wyra
finowane techniki obserwacyjne. Tak
było i w tym wypadku. W ystarczy
sobie wyobrazić, że po latach, aby
choćby dojrzeć tę gwiazdę trzeba użyć
największych teleskopów, a tymcza
sem udało się nie tylko rozłożyć jej
światło w postaci krótkiej „tęczy” na
powierzchi superczułego detektora,
ale uzyskane w ten sposób widmo, za
rejestrować i zmierzyć. Ale po kolei.
Nim rozpoczęto śledztwo w
sprawie obecności czarnej dziury
istotne było znalezienie potwierdzenia
przesłanek o podwójności źródła.
Niestety brak zaćmień rentgenow
skich w okresie aktywnym zmusił do
żmudnych badań w zakresie opty
cznym. Już pierwsze widma po
maksimum i dalej, podczas spadku
blasku, pokazały charakterystyczne
dla
dysku
akrecyjnego
płaskie
kontinuum z charakterystycznymi,
rozdwojonymi profilami linii emisyj
nych wodoru (seria Balmera), słabną
cymi liniami zjonizowanego helu
(H eli) i dwukrotnie zjonizowanego
azotu (NIII). Rozdwojenie linii Hu
i Hp odpowiadające różnicy prędkości
około 900 km/sek charakteryzuje
prędkość rotacji dysku w zewnę
trznych jego obszarach i oczywiście
odpowiada połowie tego rozdwojenia.
W miarę słabnięcia dysku zaczęły być
widoczne
struktury
absorbcyjne
gwiazdy-towarzysza, karła typu wid
mowego K (tzn. 1000-1500 K chłod
niejszego
od
Słońca).
W skutek
podobnej
głębokości
minimów
(zwłaszcza w zakresie czerwonym)
stosunkowo późno uzyskano pewność
co do wartości okresu orbitalnego,
około 7.8 godzin, podejrzewając po
czątkowo, że może on być dwa razy
krótszy. Schematyczny wygląd śred
niej krzywej blasku w zakresie
widzialnym i czerwonym widma
pokazuje górna część rysunku 2.
Ponieważ
widmo
w
zakresie
widzialnym, zawiera również pewien
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Rys. 2. Powyiej: Krzywe blasku w świetle czerwonym (karzeł lypu K - gruba kreska) i w świetle
widzialnym (karzeł typu K + dysk akrecyjny - cienka kreska). Poniżej: Krzywe prędkości radialnych
(orbity spektroskopowe) dla składnika wtórnego (karła typu K - wypełnione kwadraty) i składnika
głównego (dysku akrecyjnego wokół czarnej dziury - puste kwadraty).

wkład od dysku akrecyjnego, głębsze
minimum odpowiada sytuacji kiedy
dysk akrecyjny znajduje się między
towarzyszem a obserwatorem i odpo
wiada najgorszej widoczności gorącej
plamy na dysku, powstałej skutkiem
zderzenia strugi materii wypływającej
z towarzysza z krawędzią dysku.
Kształt krzywej blasku w zakresie
czerwonym w zasadzie jest zde
terminowany przez zniekształcenie
(elipsoidalność) wypełniającego, lub
prawie wypełniającego powierzchnię
Roche'a towarzysza, karła typu K.
Autorzy powyższych obserwacji (J. E.
McClintock ze współpracownikami)
mają nadzieję odtworzyć na tej
podstawie dokładny kształt, a raczej
zniekształcenie towarzysza (stopień
wypełnienia powierzchni Roche'a)
i co okaże się bardzo ważne, kąt
nachylenia osi układu do promienia
widzenia (brak zaćmień wskazuje, że
jest on różny od 90° i raczej mniejszy
od 80°). Ale co do jednego
przynajmniej możemy być pewni.
Ciasny układ podwójny!
Najlepszy kandydat
Sensacyjność i waga opubliko
wanego w 1986 roku artykułu
Jeffrey'a McClintock'a i Ronalda
Remillarda (Astrophys. J„ 308, 110)
nie sprowadziła się jednak tylko do
ugruntowania fotometrycznych para
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metrów układu. Korzystając z 4metrowego teleskopu w obserwa
torium Kitt Peak, uzyskali szereg
obrazów widmowych. Udało się
dokładniej określić typ widmowy
towarzysza na K5V i co naważniejsze,
używając wyrafinowanych metod, je
go orbitę spektroskopową. Autorzy
nie mierzyli przesunięć widmowych
poszczególnych linii lecz porównywa
li globalne przesunięcie całego widma
względem widm gwiazd standardo
wych, o typach widmowych od K2 do
K7, znajdując najlepsze dopasowanie
do obserwowanych struktur absorbcyjnych (cross-correlation). Ponieważ
uzyskany w ten sposób wynik
(aczkolwiek rewelacyjny) nie w pełni
jeszcze
zadowolił
autorów,
na
podstawie uzyskanych przesunięć
sprowadzili wszystkie widma Monocerosa X-1 do jednej prędkości
radialnej (uwzględniając znalezione
wcześniej przesunięcia) i uśredniając
je uzyskali jedno widmo referencyjne
o oryginalnych dla tej gwiazdy liniach
absorbcyjnych i średnim kształcie
continuum. Teraz ponownie szukano
najlepszej korelacji przesuwanego
widma referencyjnego względem ory
ginałów.
Uzyskane
w
wyniku
prędkości radialne prezentowane są w
dolnej części rysunku 2 (wypełnione
kwadraty). Zdaje się jednak, że
autorom podczas tych kolejnych
przesunięć zgubił się nieco punkt

zerowy. Na rysunku zaznaczono
zarówno oryginalne obserwacje jak
i określone przez autorów najlepsze
dopasowanie (sinusoida o wysokiej
amplitudzie), która przebiega jakieś
10-20 km/sek poniżej obserwacji
(oznacza
to
złe
dopasowanie
prędkości środka masy układu). Nie
jest jednak celem niniejszego artykułu
śledzenie drobnych pomyłek, a
zapewne skutków działania chochlika
drukarskiego w fundamentalnych pra
cach naukowych.
Na rysunku 2 można łatwo
prześledzić zgodność krzywej pręd
kości radialnej (orbity spektroskopo
wej) z krzywą blasku. W fazie 0.0
(minimum fotometryczne) karzeł typu
K znajduje się poza składnikiem
rentgenowskim i w ruchu orbitalnym
porusza się prostopadle do linii
widzenia, stąd jej wkład do krzywej
wynosi zero i prędkość obserwowana
prędkość odpowiada prędkości środka
masy układu. W fazie 0.25 gwiazdę
widzimy z boku (maksimum blasku
skutkiem elipsoidalności) i porusza
się ona dokładnie w naszym kierunku
(za odchylenie od kierunku radialnego
odpowiada wyłącznie nachylenie osi
rotacji układu). Obserwujemy więc
maksymalnie
ujemną
wartość
prędkości. W fazie 0.50, karzeł
widoczny od tyłu (przed źródłem
rentgenowskim) w minimalnym prze
kroju, znów daje minimum blasku
i zerowy wkład do prędkości radialnej
(ruch prostopadły do linii widzenia).
W fazie 0.75 sytuacja symetryczna do
fazy 0.25: maksimum widocznego z
boku karła i najwyższa prędkość
oddalania
się
od
obserwatora.
Amplituda prędkości radialnych wy
nosi K2 = 457 km/sek.
Sytuacja w której można określić
krzywą prędkości radialnych tylko
jednego składnika układu podwójnego
jest niestety bardzo powszechna.
Wynika to najczęściej ze znacznej
różnicy jasności składników, nato
miast w układach z wymianą masy
najczęściej widmo centralnego obiek
tu jest zawoalowane poprzez widmo
emisyjne akreującej materii: otoczki,
dyski, pierścienie i strugi gazowe.
Powstające w tym gazie linie
emisyjne mają zazwyczaj bardzo
złożone i szerokie profile wskutek
skomplikowanych i silnych pól
prędkości wewnątrz i wokół układu.
W takiej sytuacji określenie mas
składników układu wymaga jakichś
założeń co do masy jednego z nich
i co do kąta nachylenia orbity. Z
najprostszych zależności wiążących
wielkie półosie orbit składników z
okresem i prędkością orbitalną,
trzeciego prawa Keplera oraz z faktu,
że składniki krążą wokół wspólnego
środka mas, można wyprowadzić
parametr nazywany funkcją mas (patrz
ramka). Genialność parametru polega
na tym, że będąc jedynie funkcją
wartości mas obydwu składników
(i kąta nachylenia orbity) można go

obliczyć wyłącznie z podstawowych
elementów orbity spektroskopowej
jednego składnika: okresu orbitalnego
i amplitudy prędkości radialnych (dla
orbity kołowej). Największą jego
zaletą jest to, że daje absolutne dolne
ograniczenie na masę tej drugiej,
nieobserwowanej gwiazdy. I właśnie
funkcja mas wyznaczona z krzywej
prędkości radialnej karła typu K
(Rys. 2) w układzie Monoceros X-1,
f{m2) = 3.2 M 0 stała się źródłem
sporej sensacji. Oto całkiem niespo
dziewanie małomasywny układ ren
tgenowski z karłem późnego typu
widmowego (w przeciwieństwie do
masywnych, np. Cygnusa X-1) awan
sował do miana najlepszego, nieomal
pewnego kandydata na czarną dziurę.
Rozstrzygnięcie problem u ?
Wyznaczona z funkcji mas mini
malna masa zwartego obiektu mogła
by być przez sceptyków marginalnie
akceptowalna dla gwiazdy neutro
nowej. Wprawdzie różne, bardzo

zresztą rozsądne, dodatkowe założenia
co do masy towarzysza lub/i geometrii
układu (stopieii wypełnienia powie
rzchni
Roche'a)
prowadzą
do
podniesienia dolnej granicy do 4-7 M 0
(patrz również artykuł w poprzednim
numerze, str. 25), niemniej jednak
przydałoby się mieć bezpośredni,
obserwacyjny
dowód.
Z
tym
problemem wiąże się moja druga
przygoda z Monocerosem X-1. Pod
koniec ubiegłego roku miałem jak
zwykle ogromną frajdę z wysłuchania
jednego z „nieśmiertelnych” semina
riów Janusza Ziółkowskiego
z
Warszawy, w swojej treści przypomi
nającego pierwszą część wciąż
polecanego Czytelnikowi artykułu
Bożeny Czerny. Nie mogło tam
zabraknąć rzecz jasna i Monocerosa
X-1. Po raz kolejny ze zdziwieniem
odkryłem, że Mon X-1, Nova Mon
1975, V 616 Mon i A0620-00 to ten
sam obiekt! A co najważniejsze,
mając świeżo przed oczyma tę
ostatnią, przeklętą, nazwę, natych
miast po wyjściu z seminarium

FUNKCJA MAS
NAJWAŻNIEJSZE - DLA KAŻDEGO !
(jednostajny ruch kołowy I wnioski)
WAŻNE - DLA ZAAWANSOWANYCH !

(dwie masy)
„PRAWIE”NIEWAŻNE - DLA ZNAWCÓW!
(nachylenie „i”i ekscentryczność „e”orbit; niektóre stale)
promień orbity kołowej a2 składnika widocznego (suma wielkich półosi) w
zależności od okresu orbitalnego P i prądkości orbitalnej Ko (rzutów
maksmainych prądkości orbitalnych na kierunek radialny):
P(K1+K2)
ai+a2 = — - — r—
t -N
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III prawo Keplera:
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z definicji środka masy:

kombinacja tych równań daje funkcją mas (dla orbity składnika widocznego):
m,3 sin3'!
f2(m) =

s/n3/'
=

(m1+m2)2
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(1+m2/m 1)2

ponieważ stosunek mas m2/m1> 0
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oraz nachylenie orbity sini<1, wiąc:

sin3'/
<1

=>

mt > f2(m)

(1 + m 2 / m 1)2

tak wiąc orbita spektroskopowa widocznego składnika (P, K2, e) wyznacza
absolutne minimum masy składnika niewidocznego
oczywiście znając nachylenie orbity i funkcje masy obydwu składników można
określić ich masy, co jest wciąż podstawowym sposobem bezpośrednich
pomiaów mas gwiazdowych

natknąłem się w bibliotece na ciepły
jeszcze tom Astrophysical Journal
(259, L47) z pracą Carole A. Haswell
i Allen W. Shafer z obserwatorium
McDonalda,
który
zdaje
się
roztrzygać wszystkie wątpliwości nie
tylko entuzjastycznie nastawionych do
czarnych dziur J. Ziółkowskiego i B.
Czerny, ale i nieliczne rzesze
wspomnianych wyżej sceptyków. Na
tomiast moralna konieczność omówie
nia tych wyników na łamach naszego
pisma
doprowadziła
mnie
do
napisania niniejszego artykułu.
Cóż więc takiego udało się
odkryć przy pomocy 2.7-metrowego
teleskopu w McDonald? Jak się
wydaje, udało się zarejestrować nich
orbitalny głównego składnika układu,
a dokładniej, dysku akrecyjnego
wokół (nazywajmy już sprawę po
imieniu) czarnej dziury. Jak już
wspomniałem
badania takie są
niezmiernie problematyczne i opierają
się na pomiarach złożonych profili
linii emisyjnych powstających w
skomplikowanym polu prędkości ma
terii krążącej wewnątrz układu,
niestety, nie tylko w dysku. Nic
dziwnego, że i tym razem autorzy
musieli się uciec do wyrafinowanych
metod, zwłaszcza że amplituda zmian
prędkości radialnych okazała się
około dziesięciokrotnie mniejsza od
amplitudy zmian prędkości radialnych
towarzysza (Rys.2), co odpowiada
zresztą znalezionemu w ten sposób
stosunkowi mas (sic!). W pierwszym
kroku autorzy uznając, że główne piki
rozdwojonego profilu niewątpliwie
charakteryzują emisję
z dysku
akrecyjnego i dopasowując dwa rozseparowane o 900 km/sek profile
gaussowskie do obserwowanej linii
Ha znajdowali środkowe położenie
między pikami jako charakteryzyjące
ruch obiektu centralnego. W wyniku,
otrzymali wyraźną zmienność w
antyfazie do ruchu orbitalnego
towarzysza. Zadowoleni z efektu, ale
kręcąc nosem na jakość dopasowania
próbowli następnie powtarzać całą
procedurę dla różnych separacji pików
(do 3000 km/sek) uznając za
najlepszy
wynik,
dla
którego
otrzymano dopasowanie orbity spe
ktroskopowej (sinusoidy!) z naj
mniejszymi błędami. Ten wynik ( K l =
43 km/sek) jest prezentowany w dol
nej części rysunku 2 (otwarte kwadra
ty i sinusoida o niższej amplitudzie.
Jak było powiedziane stosunek
amplitud
krzywych
pręd-kości
radialnych oznacza, że składnik
główny jest około 11 ± 2 razy masywniejszy od karła-towarzysza. Jedyną
niewiadomą pozostającą do określenia
mas składników pozostaje nachylenie
orbity. Nie mniej jednak nawet dla
nachylenia i= 90° (a przecież zaćmień
brak więc jest mniejsze!) otrzy
mujemy uwzględniając również błąd
wyznaczenia stosunku mas, absolutne
minimum dla masy czarnej dziury (!),
około 3.8 M q, c o odpowiada masie
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0.36 M e towarzysza. Z drugiej strony,
maksymalna masa nieodewoluowanego karła mieszczącego się jeszcze w
określonej
przez
stosunek
mas
powierzchni Roche'a wynosi około
0.85 M q , c o daje maksymalną wartość
masy czarnej dziury około 11 M e
(uwzględniając błąd stosunku mas).
Stąd mamy też dolne ogranicze-nie na
nachylenie orbity i > 45°. Z drugiej
strony brak zaćmień wskazuje daje
drugie ograniczenie:
i < 80°.
I właśnie te 35 stopni określa to co
jeszcze tak naprawdę jest tu do
zrobienia. Miejmy nadzieję, że się to
uda w oparciu o czerwoną, lub pod
czerwoną krzywą blasku towarzysza.
Hej, rozwiązywacze orbit fotometrycznych! Kto będzie pierwszy? Ten
wyścig się już zaczął! Idę w zakład, że
wynik będzie i ~ 55°, gdyż wówczas
będziemy mieli kanoniczną wartość
masy karła K5, m2 = 0.65 M e .

masy (w przeciwną stronę) i pochodzi
z układu z bardzo masywną gwiazdą,
dużym stosunkiem mas i długim
okresem orbitałnym. Układ utracił
większość momentu pędu poprzez
hamowanie sputnika w atmosferze odewoluowanego nadolbrzyma. Po wy
buchu supernowej i powstaniu czarnej
dziury dalsza ewolucja (zacieśnianie
orbity) jest wywołane utratą energii
poprzez emisję fal grawitacyjnych
(powinien to być szybszy proces niż
nuklearna ewolucja karła). Nie wiem
czy sprawię przyjemność Martijnowi
de
Kool, jeśli
zwrócę
uwagę
Czytelnika, że końcowy produkt jego
scenariusza, zarówno co do stosunku
mas, jak i najprawdopodobniej ich
dokładnych wartości nie różni się
prawie od tych wyznaczonych z
obserwacji 3 lata później!

4 0 M0

I co dalej?
A więc (chyba?) jednak mamy
czarną dziurę! Sensacja?! Ale co z
tego? W artykule tym chciałem przede
wszystkim przybliżyć Czytelnikowi w
jaki sposób przy pomocy prymi
tywnych w istocie rzeczy informacji,
ale
uzyskanych
przy
pomocy
żmudnych obserwacji i sprytnego ich
opracowania, można rozwiązywać te
go typu zagadki. Natomiast muszę
przyznać, że po tym wszystkim mam
jakby do M onocerosa X-1 stosunek
bardziej obojętny. No cóż, za jakiś
czas znowu w dysku nazbiera się
dostatecznie
dużo
materii
aby
pojawiła się w nim niestabilność
wywołująca szybką akrecję lub nagle
wzrośnie transport masy z towarzysza
(ten problem ostatecznie nie jest

1 M0

Por b- SOOd

W ątpliwości
Główne
źródło
wątpliwości
uważny Czytelnik zauważy natych
miast na rysunku z krzywymi pręd
kości radialnych (Rys.2), i pochodzi
stąd, że krzywe te nie są dokładnie w
antyfazie. Autorzy orbity spektrosko
powej czarnej dziury bardzo się
martwią, że przesunięcie to wynosi aż
0.16 fazy. Jak wiadomo profde linii z
których wyznaczano te prędkości są
bardzo skomplikowane i nie zawsze
doskonałej jakości - wszak wymagają
bardzo krótkich ekspozycji przy
okresie orbitalnym krótszym od ośmiu
godzin. Nie tak łatwo więc zyskać
pewność że znaleziona zależność
fazowa rzeczywiście charakteryzuje
ruch orbitalny centralnego (względem
dysku)
obiektu.
Bardzo
silnym
argumentem, że jednak amplitudę K x
= 43 km/sek, można jednak uznać za
wiarygodną dla ruchu orbitalnego jest
dosyć
dobra
zgodność
średniej
prędkości (prędkości środka masy)
obu krzywych. Z praktyki mogę
stwierdzić, że bardzo rzadko udaje się
uzyskać równie klarowny wynik dla
innych, tak pokręconych gwiazd.

ewolucja +wiatr gwiazdowy

11= 0

P , - 750 d
orb

t 2= 5 106 lat
1.0

31.9

poczqtek przepływu masy
utworzenie i odrzucenie wspólnej otoczki

P , >8
orb

t3 = 5.106+104 lat
1.0

wiatr gwiazdowy w stadium gwiazdy Wolfa-Rayeta
wybuch supernowej i przypływowe
ukształtowanie orbity kołowej

P . < 20

orb
6
t4 = 6.10 lat

Skąd to się wzięło
Jeszcze przed ukazaniem się w druku
pracy dającej tak rewelacyjny wynik
na wartość funkcji mas (dobre
wiadomości na szczęście szybko
rozchodzą
się
przy
pomocy
preprintów i słyszy się je na konferen
cjach), zaczęły się ukazywać prace
określające status ewolucyjny takiego
układu.
Scenariusz
może
w
szczegółach nie najbardziej przekonu
jący, ale za to poparty pięknym i su
gestywnym rysunkiem, opublikował
(.Aslron. Astrophys. 183, 47) Martijn
de Kool ze współpracownikami (Rys.
3). W tym scenariuszu gwiazda jest
obecnie w drugiej fazie wymiany
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1.0

-8

promieniowanie grawitacyjne - utrata momentu pędu

Porb = 7 75

t5 =

kilka razy

109 lat

- 0.7

obecny stan układu
Rys. 3. Schemat ewolucyjny układu M onoceros X-1 według M artijna de Koola i spółki.
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Rys. Jacek Drążkowski

rozwiązany). Obiekt znowu efektow
nie błyśnie na kilkanaście tygodni
rentgenowsko, zarejestrujemy kolejny
powrót zjawiska nowej, coś tam
odkryjemy radiowo. I to wszystko!
Łysa czarna dziura, pozbawiona
twardej powierzchni i pola magnety
cznego nie może dostarczyć tak róż
norodnych, nieprzewidywalnych zja
wisk i mechanizmów odziaływania
jak namagnesowane gwiazdy neutro
nowe czy białe karły. Ileż to rodzajów
jakże pięknych obiektów natura
tworzy przy pomocy akrecji i pola

Funkcja m as
SS 433
Znany obiekt SS 433, „zagadka i
szlagier stulecia”, jest również
popularnym kandydatem na cza
rną dziurę. Dokonuje on jednak

magnetycznego.
Jakie
wspaniale
efekty może dawać nuklearne spalanie
zaakreowanej materii na powierzchni
białych karłów czy gwiazd neutrono
wych. A czarna dziura? Łysa jest,
i nikt kto szanuje prędkość światła nie
zajrzy jej pod spódnicę, przepraszam,
pod czaszkę, przepraszam, pod
horyzont! Być może jednak się mylę i
nasza czarna dziura ma jeszcze do
spełnienia jakąś inną rolę niż
gigantycznego kosza na śmieci, jak w
karykaturze Jacka Drążkowkiego ?

M aciej M ikołajewski znany ju z jest
Czytelnikowi, jako autor artykułu
0 Spektrografie Kanadyjskim, w
poprzednim
numerze.
Obecny
1 poprzedni artykuł określają jego
główne zaineresowania naukowe:
spektroskopię, m niej chętnie i fo to 
metrię,
osobliwych
układów
podwójnych, zwłaszcza gwiazd
symbiotycznch.

tak nieprawdopodobnych sztu
czek, że wielu badaczy wciąż wą
tpi, czy je st to możliwe w przy
padku pozbawionej twardej po
wierzchni i pola magnetycznego
czarnej dziury. Wśród tych bul
wersujących zjawisk, największe
wrażenie robią ekspediowane z
relatywistyczną prędkością, blis
ką 1/3 prędkości światła, dżety.
Dżety rozpędzane są w „tune
lach” biegunowych geometrycznie

grubego dysku akrecyjnego. Gru
by dysk akrecyjny z zewnątrz
rozkładem tem peratury i kształ
tem przypomina fotosferę gwiaz
dy, aczkolwiek dzięki bardzo
szybkiej rotacji posiada „dziury”
wokół osi rotacji, właśnie owe
wyrzutnie dżetów. W ten sposób
n atu ra radzi sobie z nadkrytyczną akrecją, tzn. taką przy której
ciśnienie promieniowania wyzwo
lonego z akrecji powinno zaha67

mować napływ materii. A tym 
czasem SS 433 świeci sobie ja ś 
niej od jasności Eddingtona
i drwi z ciśnienia promieniowa
nia. No niezupełnie, bowiem wła
śnie ogromna energia kinetyczna
wyrzucanych dżetów równoważy
energetyczny bilans. I cieszą się
astronomowie, że linie emisyjne
pochodzące od dżetów wędrują
sobie 1000 A po po widmie, gdyż
domyślili się, że dysk ulega z
okresem 164 dni precesji i tryska
m aterią coraz to w inną stronę.
Niestety dużo większy kłopot to
określenie ruchów orbitalnych
składników układu, bo dla każ
dego już chyba je st jasne, że
SS 433 to układ podwójny, zawie
rający co najmniej gwiazdę neu
tronową lub czarną dziurę. M ate
ria przepływa na zwarty skład
nik w tempie ~10"4 A/g/rok (10
tysięcy lat wystarcza na pozbycie
się masy równej masie Słońca!),
co sugeruje obecność masywnej
(co najmniej 10 M0), wypełniają
cej powierzchnię Roche'a gwiazdy
typu O. Niestety, w przeciwieńst
wie do Monocerosa X-1 gdzie
dysk je st prawie niewidoczny,
widmo gwiazdy O w SS 433 jest
dostatecznie zdominowane przez
widmo świecącego eddingtonow-

M asyw ny
nadolbrzym ,
czy obiekt
p ost - AGB?
W górnej części diagram u HR
znajdują się obiekty o dużej ja s 
ności absolutnej, klasyfikowane
jako nadolbrzymy. Główną cechą,
na podstawie której gwiazda zali
czana jest do nadolbrzymów, jest
jednak nie jej jasność, ale mała
grawitacja na powierzchni. W łaś
ciwie należy tu mówić o tak zwa
nej grawitacji efektywnej, która
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sko dysku aby znalezienie jej or
bity spektroskopowej jak do tej
pory było niemożliwe. Podejmo
wano natom iast próby znalezie
nia śladów ruchu orbitalnego w
liniach emisyjnych powstających
wokół dysku. O statnią taką po
ważną próbę podjęli S.N. Fabrika
i L.V. Bychkova (Preprint SAO,
N r 52), przy użyciu 6-metrowego
teleskopu na Kaukazie. Jedyną
linią w miarę dobrze oddającą
ruch orbitalny je st linia zjonizowanego helu, H eli 4686. Autorzy
bardzo starannie przeanalizowali
profile tej linii, ze względu na
„wędrujące” po niej emisje węgla
CIII i azotu NIII z dżetów. Od
rzucili również obserwacje wyko
nane podczas zaćmień i w tych
fazach precesji kiedy istniało po
dejrzenie, że profile nie pochodzą
bezpośrednio z w iatru nad po
wierzchnią dysku. Otrzymana
wartość półamplitudy prędkości
radialnej wynosi K = 195 km/sek
co przy okresie orbitalnym 13.1
dni i oszacowanych granicach
błędu daje dolne ograniczenie na
masę składnika gwiazdowego
{funkcja mas!) od 5.3 do 10.7 M0.
Zyskujemy w ten sposób pew
ność, że składnik gwiazdowy jest
rzeczywiście masywny. Wszelkie

rozsądne oszacowania stosunku
m as (modelowanie krzywej blas
ku, zmiany okresu orbitalnego,
analiza zaćmień rentgenowskich,
etc.) wskazują, że składnik rela
tywistyczny je st co najwyżej 2 do
2.5 razy lżejszy od gwiazdowgo.
Nie powinniśmy więc być zasko
czeni jeśli m asa składnika relaty
wistycznego będzie większa od 3
M0 i okaże się on czarną dziurą.
Czyżby więc najbardziej przebo
jowy obiekt na niebie nie potrze
bował do swoich „sztuczek” ani
warstwy granicznej, ani pola m a
gnetycznego czy niestabilnego
spalania nuklearnego? Gdzież
sceptycyzm z końca poprzedniego
artykułu? Jak się wydaje i czar
na dziura może czynić cuda, jeśli
tylko wrzucać do niej „śmieci” o
wadze Jowisza w ciągu dziesięciu
lat. Należy jeszcze wierzyć, że ta
nadkrytyczna akrecja odbywa się
poprzez precesujący dysk i goto
we! Bezpośrednie potwierdzenie
obecności czarnej dziury, tak jak
w Monocerosie X-1, będzie jed
nak niełatwe. Może w podczer
wieni? Czekamy!

jest odpowiednikiem zwykłego
przyciągania grawitacyjnego, ale
zredukowanego
o
działającą
w przeciwnym kierunku siłę wy
wieraną przez ciśnienie promie
niowania oraz ruchy turbulentne.
Na taką grawitację efektywną
czułe są pewne cechy widmowe,
na podstawie których obiekt kla
syfikowany jest jako nadolbrzym.
Klasycznym przykładem nadolbrzyma jest gwiazda bardzo m a
sywna (na przykład dziesięć razy
masywniejsza od Słońca), produ
kująca duże ilości energii, co po
woduje, że jej atmosfera zostaje
rozciągnięta na dużą odległość od
jądra. Ale można sobie wyobrazić
gwiazdę małomasywną, o rozcią
gniętej atmosferze i taki obiekt
będzie również miał cechy typo
we dla nadolbrzyma. Pewnej kla
sie takich obiektów poświęcona

jest praca „Post AGB candidates:
selection and IR properties” au 
torstw a Tram sa, W atersa, Lamersa, Waelkensa, Geballe'a i The,
opublikowana w Astr. Astrophys.
Suppl. 87, 361-382, 1991. Na kil
ka wniosków wynikających z tego
artykułu
chciałbym
zwrócić
uwagę Czytelnika.
Sądzi się obecnie, że gwiaz
dy, które na ciągu głównym mia
ły masę mniejszą niż 8 M q,
w trakcie ewolucji, przedstawia
nej zwykle jako pewien tor na
diagramie HR, osiągają tak zwa
ną asymptotyczną gałąź olbrzy
mów
(w skrócie
angielskim
AGB), a później wędrują przez
diagram HR od AGB do miejsca
mgławic planetarnych. Obiekty,
które właśnie opuściły AGB, n a 
zywane post-AGB, powinny mieć
silne promieniowanie podczerwo-

M. M.

ne spowodowane obecnością chło
dnego pyłu oraz słaby składnik
gwiazdowy.
Ostatnio jednak
w zrasta ilość stosunkowo jasnych
gwiazd identyfikowanych jako
post-AGB. Większość z nich ma
nadwyżkę w podczerwieni. Gwia
zdy te mają pewne cechy wspól
ne, mianowicie są stare, należące
do populacji II oraz mają małą
grawitację efektywną (masa oko
ło 0.6 M q, promieii 10-50 R Q) a
więc są klasyfikowane jako nadolbrzymy. Dwa przykłady takich
gwiazd, wymienione w omawia
nej pracy, to: HR4049=HD89353
- nadolbrzym typu B9.5 Ib—II
oraz HD 213985 - nadolbrzym
typu A2 la. Na przykładzie tych
dwóch obiektów autorzy ustalili
kryteria wyboru kandydatów na
gwiazdy będące w fazie postAGB. Gwiazdy kandydatki po
winny być zaklasyfikowane jako
nadolbrzym, czyli mieć m ałą gra
witację efektywną, powinny leżeć
na dużych Szerokościach galakty
cznych, co wyklucza masywne
nadolbrzymy populacji I, ponadto
powinny mieć nadwyżkę promie
niowania w podczerwieni oraz
wykazać się zmiennością fotometryczną. Wybrano 25 gwiazd
spełniających na ogół trzy spoś
ród czterech wymienionych kry
teriów. Przeanalizowano dla nich
promieniowanie w szerokim za
kresie widma. Okazało się, że
można spośród nich wyodrębnić

Jak zm ierzyć
stałą
graw itacji
Wśród wielu propozycji ekspery
mentów, które zgłoszono ostatnio
do Europejskiej Agencji Kosmicz
nej (E S A ) znaczne zainteresowa
nie wywołał projekt pomiaru sta
łej grawitacji nazwany „Newton”.
Przewiduje on umieszczenie na
orbicie geostacjonarnej dwóch
niewielkich kul o dużej gęstości

dość dobrze określoną grupę
gwiazd mających promieniowa
nie podczerwone bardzo podobne
do młodych mgławic planetar
nych, wykazujące obecność pyłu o
dużym zakresie tem peratur. Są
one dobrymi kandydatkami na
obiekty post-AGB. Obiekty, które
nie zaliczyły się do tej grupy, to
gwiazdy podwójne, gwiazdy typu
R CrB lub gwiazdy bez nadwyżki
w podczerwieni.
Wnioski, jakie wysuwają au
torzy na podstawie analizy pro
mieniowania tych gwiazd, można
podsumować następująco. Kan
dydatki na post-AGB mają nad
wyżkę promieniowania podczer
wonego spowodowaną obecnością
gorącego (ok. 1000 K) pyłu wyt
worzonego przez ostatnią utratę
masy, albo chłodnego (ok. 200 K)
pyłu, będącego pozostałością
wcześniejszej utraty masy na
AGB, albo obecnością obu tych
składników jednocześnie. Nie
można wykluczyć jednak, że ist
nieją obiekty post-AGB bez nad
wyżki podczerwonej. Większość
kandydatek to obiekty populacji
II, czego można się było spodzie
wać ze względu na kryterium do
boru. Tego typu obiekty mogą
mieć skład chemiczny populacji
II, jeśli pochodzą z małomasywnych (ok. 1 M 0) gwiazd ciągu głó
wnego. Oczywiście mogą istnieć
gwiazdy post-AGB bardziej m a
sywne, pochodzące od gwiazd

mających na ciągu głównym m a
sę około 5 M0, ale one będą miały
skład chemiczny populacji I. Po
za tym gwiazdy wybrane do gru
py kandydatek wykazują znaczą
ce tempo u traty masy, większe
niż dotychczas zakładane w obli
czeniach
ewolucyjnych.
Od
gwiazd podwójnych i R CrB od
różnia je skład chemiczny. Wszy
stkie są zmienne fotometrycznie
i spektroskopowo.
Autorzy kontynuują badania
rozkładu energii promieniowania
tych ciekawych obiektów i zapo
wiadają następne artykuły na
ten tem at. Chociaż omawiane
problemy nie są rozstrzygnięte
w sposób definitywny i pewnie
długo nie będą, to warto pamię
tać o tym, że w górnej części dia
gram u HR sytuacja je st daleka
od klarownej. Obszar diagramu
zajmowany przez nadolbrzymy
wcale nie musi zawierać wyłącz
nie masywne i bardzo jasne
gwiazdy. Mogą w ten obszar
wchodzić obiekty małomasywne,
choćby takie, jak wyżej omawia
ne obiekty post-AGB, które przej
ściowo stają się bardzo jasne
i rozciągnięte, wykazując przez
pewien
czas
cechy
nadolbrzymów.

i obserwację tego miniaturowego
układu planetarnego przez czas
jednego roku w celu pomiaru śre
dniego okresu obiegu ciał i śred
niej ich odległości. Trzecie prawo
Keplera, przy znanych masach
obu ciał, pozwala takie pomiary
zredukować do stałej grawitacji,
G, z oczekiwaną względną dok
ładnością rzędu 105, tj. o około
dwa rzędy wielkości lepiej niż
uzyskuje się na Ziemi.
Astronomowie potrafią b ar
dzo dokładnie zmierzyć param e
try ruchu ciał niebieskich, jednak
pomiarów takich nie można wy
korzystać do wyznaczenia uni
wersalnej stałej ciążenia pow

szechnego, bowiem wchodzi ona
do praw a Keplera iloczynie z su
mą mas dwóch ciał. Np., w nieco
innym kontekście, laserowe po
miary satelity Lageos pozwalają
wyznaczyć GM q (M® je st masą
Ziemi) z dokładnością kilku częś
ci w 108, lecz aby obliczyć stąd G
z porównywalną
dokładnością,
należałoby wpierw zmierzyć m a
sę Ziemi tak samo dokładnie . A
tego nie da się zrobić.
Mimo jej uniwersalnego cha
rakteru, stała grawitacji, pośród
fundamentalnych stałych fizycz
nych, po 200 latach usilnych sta
rali wciąż pozostaje najgorzej
wyznaczona. I chociaż wartość G

K. Gęsicki
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według CODATA (komitetu d/s
danych naukowo - technicznych)
z 1986
roku
podano
z do
kładnością około 1 części na 104,
[(6.67259 0.0008)xl0'11 m3kg-is-2],
to wyniki ostatnich pomiarów la
boratoryjnych są między sobą
zgodne jedynie na poziomie kilku
części na 104.
Trzeba również pamiętać, że
wszystkie wyznaczenia mas ciał
niebieskich mają dokładność co
najwyżej taką jak stała G. Masy
te, z kolei, wchodzą w wiele in
nych modeli astronomii, astrofi
zyki i geofizyki. W szczególności
występują one m.in. w teoriach
precesji, nutacji, oscylacji Słorica
i w obliczeniach jasności absolut
nych niektórych gwiazd.
Proponowane doświadczenie
odbywałoby się w statku (o masie
około 400 kg) w kształcie cylin
dra o wymiarach 3x3.5 m. Ów cy
linder byłby stabilizowany przez
nadanie ruchu wirowego (1 obrót
na minutę) i stanowiłby rodzaj
puszki Faradaya ekranującej
wpływy zewnętrznych pól elekt
rycznych. Szczegółowa analiza

Astronomiczne
Obserwatorium
Orbitalne ISO
Obserwatorium orbitalne ISO
(.Infrared Space Observatory) ma
szansę stać się najlepszym, jak
dotąd, zespołem instrum entów
przystosowanym do odbioru do
cierającego z kosmosu promienio
wania podczerwonego. Rozpoczę
cie pracy tego obserwatorium
planuje się na rok 1993, a termin
nadsyłania propozycji progra
mów obserwacyjnych rozpocznie
się
najprawdopodobniej
już
w tym roku. Czy ISO spełni wiel
kie oczekiwania jakie zrodziły się
w efekcie misji jego udanego pop
rzednika, IR A S'a?
Atmosfera ziemska przepu
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pokazuje, że w przypadku sztucz
nego układu planetarnego na or
bicie głównym składnikiem per
turbacji ruchu keplerowskiego
byłoby ciśnienie promieniowania.
Masy testowe osłonięte przez cy
linder oczywiście nie podlegają
tem u efektowi, dlatego możliwe
jest impulsowe korygowanie ru 
chu statku tak, by m iniatura
układu planetarnego znajdowała
się średnio stale w tym samym
miejscu. Oznaczałoby to prawie
całkowite wyeliminowanie wpły
wu ciśnienia promieniowania, a
zatem ruch całego statku prawie
wyłącznie pod wpływem pola gra
witacyjnego Ziemi (obserwacje
tego satelity z Ziemi dostarczy
łyby zatem jakościowo nowych
danych interesujących szczegól
nie geofizyków).
Pomiary położeii mas testo
wych odbywałyby się za pomocą
kamery (np. typu CCD) umiesz
czonej nad płaszczyzną ich orbi
ty, w koiłcu cylindra i na jego osi,
poprzez rejestrację jasnych zna
ków (fluoryzujących lub odblas
kowych punktów) specjalnie roz

mieszczonych na obu kulach.
Z teoretycznej analizy stabil
ności samego modelu układu pla
netarnego wynika, że kule po
winny być zrobione z możliwie
najgęstszej substancji, najlepiej
z wolframu (inne czynniki elimi
nują złoto, uran i iryd), mieć wa
gi 75 i 2 kg (średnice, odpowied
nio, 10 i 3 cm) i krążyć wokół
wspólnego środka z okresem oko
ło 2.2 godziny przy wzajemnej od
ległości 20 cm.
Niełatwym problemem je st
umieszczenie kul na przewidzia
nych dla nich orbitach bez wpro
wadzenia niezamierzonych ru 
chów liniowych lub rotacji. Pro
jek t przewiduje w tym celu spec
jalną platformę o ściśle kontrolo
wanej, niezależnej od całego cy
lindra, małej rotacji względem
przestrzeni inercjalnej.
Pełne szczegóły projektu
„Newton” można znaleźć w ESA
Journal 14 (1990), s. 389.

szcza promieniowanie podczer
wone w słabym stopniu i tylko
dla pewnych zakresów długości
fal. Je st to jedną z przyczyn bu
dowania teleskopów pozaatmosferycznych. Drugą przyczyną,
chyba jeszcze ważniejszą, jest
wysoki poziom szumów dla ob
serwacji naziemnych. Na szumy
te składa się promieniowanie sa
mej aparatury odbiorczej oraz
promieniowanie
przedmiotów
otoczenia i atmosfery. Naziemne
obserwacje w podczerwieni tak
ważnej formy materii jak ą stano
wią chłodne obłoki gazowo-pyłowe, wobec powyższych ograni
czeń nie są możliwe.
Podczerwony satelita astro
nomiczny IR A S (Infrared. Astro
nomical Satellite) przyczynił się
do gwałtownego rozwoju astrono
mii podczerwieni. Swą udaną
misję zakodczył IR A S pod koniec
1983 roku. w efekcie jego wielo
miesięcznej pracy dostępne są
dziś dla całej społeczności astro

nomicznej
następujące
dane
(obejmujące około 96 % całego
nieba, w czterech długościach
fali: 12, 25, 60 i 100 pm):

Kazimierz M. Borkowski

1. Katalog 250000 źródeł punkto
wych
2. Katalog 20000 małych źródeł
rozciągłych
3. Mapy jasności nieba o rozdziel
czości 4-6 m inut łuku
4. Widma o małej rozdzielczości
jasnych źródeł punktowych w za
kresie 8-22 pm.
(Same dane jak i konieczne infor
macje można uzyskać np. w Ob
serwatorium Astronomicznym w
Leiden, Holandia).
Nieporównywalnie
zasob
niejszym źródłem informacji o
promieniowaniu podczerwonym
w zakresie 3-200 pm ma być
efekt pracy ISO . Projekt zbudo
wania tego obserwatorium został
przedłożony w 1979 roku do
Europejskiej Agencji Przestrzeni

Kosmicznej
E SA
(European
Space Agency). E SA przyjęła pro
jekt i podjęła się jego finansowa
nia (ponad 300 min. US $). Na
rok 1993 przewiduje się rozpoczę
cie pracy obserwatorium, a jego
efektywny czas życia ma być
przynajmniej 18 miesięcy.
ISO będzie krążyć po orbicie
okołoziemskiej z okresem pełnego
obiegu równym 12 godzin. Orbita
będzie nachylona do równika nie
bieskiego pod kątem 7 stopni.
Odległości w perygeum i apo
geum będą odpowiednio 1000
i 39400 kilometrów.
Głównym urządzeniem ob
serwatorium będzie chłodzony
ciekłym helem 60-centymetrowy
teleskop o ogniskowej 9 metrów,
zbudowany w systemie Cassegraina. W płaszczyźnie ogniskowej
tego teleskopu zostaną zainstalo
wane cztery urządzenia odbior
cze:
1. Kamera podczerwona o zakre
sie 3-17 |im (z szerokopasmowy
mi i wąskopasmowymi filtrami),
0 polach widzenia 1, 3, 6 i 12 se
kund łuku.
2.
Fotopolarymetr pracujący
w zakresie 2-200 pm z szeroko1 wąskopasmowymi filtrami. Dla
bliskiej podczerwieni spektro
m etr o mocy rozdzielczej 100.
Rozdzielczość kątowa urządzenia
będzie zmienna, począwszy od
maksymalnej tj. ograniczonej dy

frakcją
3. Spektrometr krótkofalowy (345 pm) z rozdzielczością kątową
14-20 sekund łuku. Rozdzielczość
spektralna będzie wynosić 1000
dla całego zakresu 3-45 pm oraz
30000 dla zakresu 15-30 pm
4. Spektrom etr długofalowy (45180 pm) o rozdzielczości kątowej
1.65 minuty łuku i rozdzielczoś
cią spektralną 200 i 10000 w peł
nym przedziale od 45 do 180 pm.
W porównaniu z IR A S'em,
ISO będzie miało dłuższy czas ży
cia, szerszy zakres długości fali,
lepszą rozdzielczość kątową, oraz
poszerzone możliwości obserwacyjne, głównie w zakresie polary
metrii i spektroskopii. Przede
wszystkim jednak ISO, w związ
ku z ulepszeniem detektorów
i wydłużeniem czasu integracji,
będzie mieć lepszą o wiele rzę
dów wielkości czułość pomiarów.
Dla
zobrazowania
czułości
IRAS'a wspomnę, że pozwala ona
na detekcję, na poziomie powyżej
3o, doskonale czarnego ziarenka
pyłu o średnicy 100 pm i tempe
raturze 200 K jeśli znajdowało
się ono w odległości 18 km.
Część widma mająca być od
bierana przez ISO jest bardzo
ważna z naukowego punktu wi
dzenia, a to nie tylko ze względu
na możliwość detekcji bardzo
chłodnych obiektów (od kilku sto
pni w skali Kelwina wzwyż), ale

też ze względu na ogromną róż
norodność
cech
widmowych
w tym zakresie długości fali. Po
miary spektroskopowe pozwolą
na określenie takich parametrów
fizycznych jak tem peratura, gęs
tość, prędkość oraz skład ilościo
wy emitującej m aterii (atomy,
cząsteczki i ziarna pyłu). Ze
względu na m ałą ekstynkcję,
zwłaszcza dla dalekiej podczer
wieni, obserwacje ISO będą b ar
dzo użyteczne m.in. do badania
obiektów, których optyczna część
widma je st całkowicie pochłania
na przez m aterię wokół- lub
międzygwiazdową.
Oczekuje się, że bardzo czułe
obserwacje w tak mało dotych
czas zbadanym zakresie widma,
znajdą owocne wykorzystanie we
wszystkich niemalże istotnych
problemach astronomii.
Z uwagi na to, że 2/3 czasu
obserwacyjnego ISO będzie udos
tępnione szerokiej społeczności
astronomicznej, udział w obser
wacjach i opracowaniu danych
z pewnością przypadnie i polskim
astronomom. Propozycje progra
mów obserwacyjnych m ają być
przyjmowane 18 miesięcy przed
planowanym wyniesieniem ISO
n a orbitę, czyli już niebawem.

Bogdan Wszołek

ZŁĄCZENIE WENUS I JOWISZA Z KSIĘŻYCEM
konkurs fotograficzny
15 czerwca, zaraz po zachodzie Słońca, nisko nad zachodnim horyzontem można
bądzie zobaczyć niezwykle efektowną konfiguracją bardzo młodego 3-dniowego
Książyca oraz dwóch jasnych planet Wenus i Jowisza. Dwa dni wcześniej Wenus
znajdzie sią w maksymalnej odległości kątowej od Słońca, a dwa dni później Wenus
z Jowiszem bądą w złączeniu, w odległości 1.2 stopnia.
Zachącamy naszych Czytelników do próby sfotografowania tych zjawisk i przysyłania
(najlepiej slajdów) na adres Redakcji.

Najpiękniejsze zdjęcia opublikujemy.
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TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE A - PIERWSZY ROK NA ORBICIE
MARS
zdjęcie obok
Ten piękny barwny obraz Marsa jest wynikiem obserwacji wykona
nych 13 grudnia 1990, przy pomocy kamery planetarnej Teleskopu
Kosmicznego. Tego dnia czerwona planeta znajdowała się w odleg
łości 85 milionów kilometrów od Ziemi. Osiągnięta zdolność roz
dzielcza 0.2 sekundy luku, pozwala dostrzec na powierzchni Marsa
struktury o rozmiarach nie przekraczających 50 kilometrów. Pre
zentowany obraz jest wynikiem złożenia trzech kolejnych ekspozy
cji przez czerwony, zielony i niebieski filtr. Ponieważ od pierwszej
do ostatniej ekspozycji upłynęło około 20 minut, wskutek rotacji
planety, wschodnia krawędź tarczy jest zielono-niebieska podczas
gdy zachodnia - ciemnoczerwona. Obraz został ponadto skorygo
wany na efekt aberracji sferycznej głównego lustra teleskopu.
Na zdjęciu, warstwa gęstych niebieskawych obłoków pokry
wa zlodowaciałe obszary wokół północnego bieguna planety. Jest
to typowe dla marsjańsldej jesieni i zimy. Podobnie jak na Ziemi,
obrzeża czapy polarnej są siedliskiem silnych sztormów, które
mogą się przemieszczać do strefy umiarkowanej (międzyzwrotnikowej). Rozległe rozrzedzone obłoki nad południową półkulą są
prawdopodobnie zwiastunami południowej czapy polarnej, która
będzie się rozwijać w miarę zbliżania się jesieni na południowej
półkuli. W chwili obserwacji, na półkuli północnej panowała marsjańska zima, podczas gdy na południe od równika był środek lata.
Ogromna ciemna plama w kształcie płetwy rekina, w środku
tarczy to Syrtis Major Planitia. Była to pierwsza struktura na powie
rzchni planety, którą udało się zidentifikować już w XVII wieku.
Christian Huygens wykorzystał ją do wyznaczenia prędkości rota
cji Marsa - marsjański dzień trwa około 24 godzin i 37 minut.
Jasny obszar na zachód od Syrtis to Arabia Planita - swą jas
ność zawdzięcza prawdopodobnie cienkiej (przypuszczalnie do
chodzącej do kilku metrów) warstwie pyłu pokrywającej powierz
chnię. W tym rejonie znajduje się szczególnie dużo kraterów - nie
które daje dostrzec na prezentowanym zdjęciu. Jasna plama na
wschodzie to Isidis Planitia, szeroki na około 1000 km basen pocho
dzenia meteorytowego, który powstał ponad 2 miliardy lat temu.
Podobnie jak Arabia, obszar ten jest pokryty bardzo drobnym py
łem. Jeszcze większa niecka, o średnicy około 1800 kilometrów
i głębokości około 8 kilometrów, powstała wskutek upadku dużego
asteroidu około 3.5 miliarda lat temu, Hellas Planitia, jest widoczna
na południe od Syrtis. Hellas jest bardzo rzadko widoczna, zazwy
czaj albo nieckę wypełniają mgły i obłoki, albo trwają tam niezwyk
le silne burze pyłowe. Tym razem jednak udało się trafić na jeden
z rzadkich okresów „pięknej pogody" i powierzchnia Hellas Planitia
jest dobrze widoczna.
Warto wrócić jeszcze na chwilę do Syrtis Major. Obszar ten
jest nachylony od Arabii w dół do Isidis, różnica wysokości docho

dzi do około 6 kilometrów. Bardzo ciemmny kolor pochodzi przy
puszczalnie od złoży grubego, ciemnego piasku. Stosunkowo silne
wiatry, wiejące wzdłuż pochyłości ze wschodu na zachód (czyli ku
górze), usuwają drobny pył z powierzchni, przenosząc go do Ara
bii. Obrazy uzyskane przez sondy kosmiczne Viking w latach 19761980, ujawniły obecność co najmniej jednego wygasłego krateru
wulkanicznego w tym rejonie. Aktywność wulkaniczna na tym ob
szarze wygasła przypuszczalnie około 2.5 miliarda lat temu, a
ciemny piasek pokrywający Syrtis Major powstaje w wyniku wiet
rzenia bazaltów, czarnych skał pochodzenia wulkanicznego.
Grudniowe obserwacje Marsa są częścią obszernego progra
mu monitorowania zmian sezonowych, i nie tylko, na powierzchni
i w atmosferze Marsa, rozpoczętego przez grupę amerykańskich
planetologów pod kierunkiem P. Jamesa. Wprawdzie Mars był bar
dzo szczegółowo badany przez lądowniki Viking, które przez kilka
lat prowadziły obserwacje bezpośrednio z jego powierzchni, czer
wona planeta wdąż jednak kryje w sobie wiele tajemnic. Świat
marsjański jest bardzo dynamiczny, ponieważ, podobnie jak Zie
mia, planeta posiada bardzo aktywną atmosferę, która zmienia
wygląd jej powierzchni w bardzo różnych skalach czasowych, od
dni do wielu lat. Warto również przypomnieć, że przebieg marsjańskich pór roku również przypomina Ziemie, wszak osie rotacji oby
dwu planet są nachylone pod niemal tym samym kątem (23.5 stop
nia w przypadku Ziemi i 25.2 stopnia - Marsa), rok marsjański jest
jednak dłuższy, licząc sobie około 687 dni. Aby pojąć złożoną marsjańską meteorologię oraz klimat, planeta powinna być praktycznie
stale monitorowana. Biorąc pod uwagę możliwości rozdzielcze Te
leskopu Kosmicznego (w czasie maksymalnego oddalenia Marsa
od Ziemi, można będzie dostrzec struktury o rozmiarach -1 5 0 km),
jest to wręcz idealny przyrząd do tego celu. Wreszcie, możliwość
obserwacji w szerokim zakresie widma, a zwłaszcza w niedostęp
nym z powierzchni Ziemi ultrafiolecie, pozwoli między innymi śle
dzić zawartość ozonu i wody w marsjańsldej atmosferze. Autorzy
programu uważają również, że uzyskane wyniki przyśpieszą
dzień, w którym specjaliści będą w stanie choć w grubym przybli
żeniu przewidywać marsjańską kapryśną pogodę. Nie trzeba chyba
nikogo przekonywać jakie to ma znaczenie przy planowaniu
przyszłych załogowych i bezzałogowych eksploracji czerwonej
planety.

J. Mikołajewska

MGŁAWICA ORIONA
zdjęcie na rozkładówce
Pośród zestawu zdjęć uzyskanych Teleskopem Kosmicznym U1ST)
na początku jego eksploatacji znalazły się obrazy Mgławicy Oriona.
Ten dosyć pobliski (500 pc) region formowania się gwiazd jawi
nam się jako niezmiernie skomplikowana mieszanina gwiazd z nieskondensowaną materią bądź to świecącą, bądź to ciemną. Ogrom
na złożoność struktury mgławicy świadczy o jej fragmentacji (być
może obserwujemy tu na bieżąco proces rozpadu bardzo dużego
obłoku na mniejsze fragmenty, dające początek pojedyńczym gwia
zdom). Jakość zdjęcia znacznie przewyższa możliwości obserwacji
naziemnych. Czerwone plamy i smugi odpowiadają emisjom ato
mów siarki; niebieskie i zielone struktury ujawniają linie emisyjne
tlenu i wodoru. Świecenie emisyjne odbywa się na koszt energii
młodych i masywnych gwiazd, niedawno uformowanych w obrę
bie Mgławicy. Na zdjęciu (w środku górnej części) widoczny jest
„dżet" w liniach siarki, najwyraźniej związany z jedna z gwiazd.
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Stanowi to przekonującą ilustrację faktu dość burzliwego procesu
powstawania gwiazd.
Struktura, w której dokonują się właśnie procesy gromadne
go powstawania gwiazd musi być, jak widać, bardzo złożona.
Mnóstwo tu fragmentów macierzystego obłoku poszukujących swej
tożsamości, wiele też pozostałości, które nigdy już nie ulegną kon
densacji (materia zjonizowana).
Ostatnie badania prowadzone w obrębie mgławicy Oriona
przeze mnie we współpracy z Ignazio Porceddu i Piero Benvenutim z Uniwersytetu w Cagliari (Sardynia) pozwoliły natrafić na
przykład jeszcze jednego, niezmiernie interesującego zjawiska, któ
re zdjęda z HST mogą przekonywająco ilustrować. Okazało się
mianowide, że widma gwiazd Mgławicy Oriona (HD37022,
HD37023) zawierają tylko jedną z dwu sąsiadujących ze sobą zna
nych międzygwiazdowych linii rozmytych*: 5780 i 5797, mianowi-
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TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE'A - PIERWSZY ROK NA ORBICIE
cie tę pierwszą. Zjawisko to jest obserwowane niezmiernie rzadko,
spotkałem je już wraz z Bengtem Westerlundem w gwieździe y Ara
i jeszcze w 3 innych przypadkach w czasie pracy w Cagliari.
W Mgławicy Oriona dochodzi wszakże jeszcze jeden czynnik. O ile
we wszystkich pozostałych przypadkach profil obserwowanej linii
5780 jest identyczny ze „swoistym" (powstającym w pojedynczym
obłoku, bez śladów rozszczepienia doppłerowskiego), wyznaczo
nym przed trzema laty we wspólnej pracy Bengta Westerlunda
i mojej, o tyle profil ten jest wyraźnie szerszy w gwiazdach Mgła
wicy Oriona. Obserwacje Hobbsa, który wyznaczał w bardzo dużej
zdolności rozdzielczej profile międzygwiazdowych linii sodu
wskazują na obecność bardzo złożonych struktur Dopplerowskich
w kierunkach interesujących nas gwiazd. Każda z nich wydaje się
być przesłonięta przez co najmniej 4 obłoki o różnych prędkoś
ciach radialnych. Wszystkie te obłoki muszą mieć zatem bardzo po
dobne własności optyczne, skoro żaden z nich nie produkuje linii
rozmytej 5797. Dodajmy, że krzywe ekstynkcji międzygwiazdowej

dla gwiazd Mgławicy Oriona, opublikowane ostatnio przez
Fitzpatricka i Massę wykazują także pokaźne osobliwości (tzn. od
biegają dalece od „podręcznikowego" standardu). Wynikałoby
stąd, że środowisko nawet bardzo dużego obłoku międzygwiazdowego (macierzystego dla asocjacji OB) jest całkiem jednorodne poszczególne fragmenty zachowują te same własności nawet po
rozpadzie na małe fragmenty i napromieniowaniu przez pobliskie,
gorące gwiazdy. Tak więc stan fizyczny fragmentów reprezentowa
nych przez ciemne plamy na zdjęciach UST jest bardzo podobny
pomimo, że znajdują się one w ogromnie niespokojnym otoczeniu
gorących gwiazd, „dżetów" i obłoków wodoru zjonizowanego.

Jacek Krełowski
* Jest to zbiór około 60 niezidentyfikowanych linii Gub pasm) pow
stających w ciemnych obłokach materii międzygwiazdowej.

PIERŚCIEŃ WOKOŁ SN1987A
I NOWA OCENA ODLEGŁOŚCI DO WIELKIEGO
OBŁOKU MAGELLANA
zdjęcie obok
Wybuch supernowej SN1987A w Wielkim Obłoku Magellana, 23
lutego 1987, był niewątpliwie jednym z najbardziej spektakular
nych zjawisk astronomicznych XX wieku. Nic więc dziwnego, że
supernowa ta, a raczej to co po niej pozostało, znalazła się wśród
pierwszych obiektów obserwowanych przy pomocy Teleskopu
Kosmicznego Hubble'a.
23-24 sierpnia 1990, obserwacje SN1987A wykonane kamerą
FOC (Faint Object Camera) w świetle widzialnym, ujawniły, z bez
precedensową zdolnością rozdzielczą 0.1 sekundy luku, obraz po
zostałości po wybuchu supernowej i otaczającego ją pierścienia ga
zu o rozmiarach około 1 3 roku świetlnego (patrz wkładka). Obec
ność tego pierścienia astronomowie podejrzewali już wcześniej.
Wskazywały na to obserwacje naziemne oraz z satelity ultrafioleto
wego IUE (International Ultraviolet Explorer).
Pierścień ten, powstał z materii wyrzuconej w postaci inten
sywnego wiatru gwiazdowego z czerwonego nadolbrzyma, jakim
była presupernowa mniej więcej 10,000 lat przed wybuchem. Po
czątkowo gwiazda była zanurzona w rozrzedzonej, powoli ekspan
dującej otoczce. W miarę utraty zewnętrznych warstw, czerwony
nadolbrzym stawał coraz gorętszy, a wiatr z jego powierzchni co
raz szybszy. Po pewnym czasie, bardzo szybki wiatr z błękitnego
teraz już olbrzyma, dogonił i sprężył pierwotną otoczkę. Sprężanie
to było z jakichś powodów bardziej efektywne w płaszczyźnie rów
nikowej i w efekcie powstał pierścień. Ponieważ zaś pierścień jest
nachylony względem linii widzenia, jego obserwowany kształt jest
eliptyczny. Niektórzy astronomowie uważają, że presupernowa by
ła ciasnym układem podwójnym gwiazd, co w naturalny sposób
tłumaczy powstanie pierścienia i fakt bardzo dużej utraty masy na
długo przed wybuchem. Po wybuchu supernowej, wciągu paru
godzin, gaz tworzący pierścień został ogrzany i zjonizowany przez
silny strumień promieniowania ultrafioletowego emitowanego
przez supernową. Trzy i pół roku później, pierścień pozostaje bar
dzo jasny, a jego temperatura przekracza 20,000 K. W ciągu najbliż
szych kilku lat, pozostałość po wybuchu (różowa plama o nieregu
larnych kształtach w centrum pierścienia) ekspandująca z prędkoś
cią kilkudziesięciu km/sek, dotrze do pierścienia i rozerwie go na
kawałki.
Średnicę kątową pierścienia oceniono na 1.66 sek luku*. Nas
tępnie, dzięki informacjom na temat zmian jasności poszczególnych
linii emisyjnych powstających w pierścieniu, uzyskanym w wyniku
3-letnich obserwacji prowadzonych w obserwatoriach naziemnych
i przy pomocy satelity IUE, można było pokusić się o określenie li
niowych rozmiarów pierścienia, a dalej, jego rzeczywistej odległoś
ci. Płaszczyzna pierścienia jest nachylona pod kątem 43° do linii

widzenia, wskutek czego promieniowanie z poszczególnych jego
części nie dociera do obserwatora w tym samym czasie. W szczegó
lności, światło z brzegu nachylonego w naszym kierunku, zostało
zarejestrowane przez JUE 80 dni po wybuchu, podczas gdy pro
mieniowanie z najbardziej odległej od nas części pierścienia potrze
bowało na to aż 420 dni. Zatem rzeczywista średnica pierścienia
wynosi 1.37, a jego odległość 169,000 lat świetlnych.
Obserwacje pozostałości po SN1987A przyniosły więc jeszcze
jeden wspaniały i nieoczekiwany rezultat - precyzyjny pomiar od
ległości do Wielkiego Obłoku Magellana. Wcześniejsze oceny tej
odległości, oparte głównie na obserwacjach Cefeid**, zawierały się
w granicach od 143,000 do 179,000 lat świetlnych. Uzyskany obec
nie wynik, 169,000 lat świetlnych, ma dokładność około 5%. Nie
sposób przecenić znaczenie tego osiągnięcia. Można śmiało powie
dzieć, że jest to kamień milowy na drodze ku precyzyjnej kalibracji
kosmologicznej skali odległości. Znając odległość do sąsiedniej ga
laktyki z precyzją 5%, można będzie niebawem ocenić wartość sta
łej Hubble'a (a więc skali odległości we Wszechświecie) z dokład
nością 10-15%, a tym samym i wieku Wszechświata z porównywal
ną precyzją. Obecnie, różnice w ocenie stałej Hubble'a przez róż
nych autorów dochodzą do 100%.
Pierścień wokół SN1987A daje również bezpośredni wgląd
w ewolucję masywnych gwiazd. Porównując jego obecne rozmiary
i prędkość ekspansji (ocenioną dzięki obserwacjom naziemnym
oraz z IUE), Nino Panagia i jego współpracownicy, autorzy prezen
towanych tu wyników, stwierdzili, że mniej więcej 5,000 lat przed
wybuchem, presupernowa stała się błękitnym nadolbrzymem, bę
dąc wcześniej przez przeszło pół miliona lat czerwonym nadolbrzymem. Jest to pierwsze bezpośrednie oszacowanie skali czaso
wej ewolucji konkretnej gwiazdy (!) i ma ogromne znaczenie dla
zrozumienia i modelowania ewolucji gwiazd w ogóle, a zwłaszcza
jej końcowych stadiów.

]. Mikołajewska
* Odpowiada to separacji między światłami typowego samochodu
osobowego oglądanego z odległości okoła 180 km!
“ Okresy pulsacji Cefeid są funkcja ich średniej jasności absolutnej,
a zatem świetnie nadają się one, jako tzw. świece standardowe, do
oceny odległości zawierających je gromad gwiazd oraz bliskich
galaktyk.

Gwiazdy które parują
Andrzej Niedzielski

W roku 1867 dwaj astronomowie francuscy: Charles
Josepf Etienne W olf i Georges Antoine Pons Ray et,
obserwując niebo teleskopem o średnicy 40 cm z
pryzmatem obiektywowym, odkryli trzy gwiazdy, które
posiadały w widmach „serie jasnych linii” . Mimo, że
było to ponad sto lat temu, do dzisiaj z gwiazdami
nazywanymi od nazwisk ich odkrywców gwiazdami
Wolfa-Rayeta, lub w skrócie WR, wiąże się wiele
zagadek. Ich niezwykłe własności sprawiają, ze bardziej
szczegółowe badania nad nimi pozwalają lepiej
zrozumieć budowę i ewolucję gwiazd, strukturę Drogi
Mlecznej oraz własności innych galaktyk.

Pionierem spektroskopii gwiazdowej
jest Fraunhofer, który już w roku
1814, używając teleskopu o średnicy
2.5 cm zaobserwował widmo Syriusza, a dziewięć lat później Kastora,
Polluksa, Kapelli, Betelgeuse i Procjona. Jego odkrycia poszły jednak w
zapomnienie i dopiero w roku 1863
pojawiły się pierwsze prace innych
autorów w tej dziedzinie - rozpoczęła
się era spektroskopii. Początkowo
spodziewano się, że wszystkie gwia
zdy mają widma tego samego typu: na
tle jasnego widma ciągłego serie
ciemnych linii, tymczasem już w pier
wszej dekadzie badail spektroskopo
wych okazało się, że tak nie jest. W
roku 1866 Secchi, który zaobserwo
wał widma kilkuset gwiazd zwrócił
uwagę na B Lyr i y Cas - pierwsze
gwiazdy z Jasnym i pasmami” w wid
mach. Widma odkrytych w 1867 roku
gwiazd WR opisał dokładniej w roku
1883 Vogel, który jako pierwszy
podał długości fal odpowiadające naj
silniejszym liniom emisyjnym. W
latach następnych ilość nowo odkry
tych gwiazd WR szybko rosła dzięki
odkryciom Respighiego (który znalazł
najjaśniejszą gwiazdę WR - y2 Vel),

Okolice gromady otwartej NGC 6871 sfotografowane teleskopem Schmidta z pryzmatem obiektywowym w Obserwatorium
Astronomicznym UMK w Piwnicach koło Torunia, przez J. Mikołajewską. Wyraźnie widoczne są dwie gwiazdy WR, oraz kilka gwiazd
„normalnych”. Różnice w wyglądzie widma są widoczne gołym okiem - silne ,jasne pasma” zamiast „serii ciemnych linii” (ciemniejszy
fragment w środkowej części widm wszystkich gwiazd spowodowany jest małą czułością kliszy w tym zakresie).
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Pickeringa i Copelanda. Dzisiaj

znamy 158 gwiazd WR w naszej
Galaktyce,
101 w Wielkim Obłoku M agellana, 8
w Małym Obłoku Magellana, oraz po
nad 200 w innych pobliskich galakty
kach. Ich widma znane są obecnie
dość dobrze w szerokim zakresie od
ultrafioletu (dzięki obserwacjom sate
litarnym) poprzez obszar widzialny
i podczerwień aż do zakresu radiowe
go. Mimo, że obecnie znanych jest
wiele typów gwiazd z liniami emisyj
nymi, gwiazdy WR nie przestają za
dziwiać. Ich widma składają się prak
tycznie wyłącznie z linii emisyjnych,
przy czym są to linie niezwykle silne
i szerokie, często typu P Cygni.
Gwiazdy WR nie tworzą jednorodnej
grupy - na podstawie wyglądu ich
widm w zakresie optycznym można
podzielić je na trzy grupy: W N i WC
(mniej więcej równoliczne) oraz WO,
których znamy tylko kilka. W idma
gwiazd W N zdominowane są przez
linie helu i azotu, w W C najsilniejsze
są linie węgla, tlenu i helu, natomiast
w gwiazdach W O tlenu, węgla i helu.
Interesujące jest, że w gwiazdach W N
obserwuje się pewne linie węgla
i tlenu podczas, gdy w gwiazdach WC
i W O nie znaleziono dotąd żadnej linii
azotu. Linie emisyjne wymienionych
pierwiastków występują w szerokim
zakresie
jonizacji:
N III—N VI,
C I I - C I V , O I I I - O V I i H e l - H e l l,
zatem konieczny okazał się dalszy
podział wymienionych grup na WN
od 2 do 9, WC 4-9 i W O 1-4, zgodnie
z malejącym stopniem jonizacji najsil
niejszych linii (Rys. 1). Taka klasyfi
kacja jakkolwiek bardzo użyteczna
jest czysto fenomenologiczna i w
przeciwieństwie do klasyfikacji MK,
niewiele ma wspólnego z fizycznymi
własnościami tych gwiazd oraz ich

ewolucją. Sam kształt widm tych
gwiazd pozwala wyznaczyć ich
temperatury - są one rzędu 50 tysięcy
stopni, co w znacznym stopniu
odróżnia je od innych, natomiast
najbardziej

intrygujący jest brak w widmach
gwiazd WR linii wodoru
najbardziej powszechnego we
W szechświecie pierwiastka. W roku
1943 Gamow zauważył, że węgiel,
azot i tlen, pierwiastki prawdopodob
nie najobficiej występujące w gwiaz
dach WR, są także pierwiastkami, któ
re biorą (jako katalizatory) udział w
reakcjach spalania wodoru w gwiaz
dach według cyklu odkrytego w 1938
roku przez Bethego i von Weizsackera. Co więcej, hel i azot - wyraźnie
widoczne w widmach gwiazd W N są
również podstawowymi produktami
reakcji spalania wodoru. Nieco póź
niej zauważono, że węgiel i tlen - tak
silnie manifestujące swoją obecność
w widmach gwiazd WC są pierwiast
kami powstającymi w wyniku spala
nia helu w jądrach gwiazd. W spółcze
śnie wiadomo, że skład chemiczny
gwiazd WR jest rzeczywiście tak od
mienny od średniego, jak i wygląd ich
widm. Najbardziej obficie występują
w nich właśnie te pierwiastki, których
silne linie obserwujemy, czyli hel
i azot w gwiazdach WN, oraz węgiel,
hel i tlen w gwiazdach WC i WO.

Gwiazdy są reaktorami jądrowymi
i jak wszystkie reaktory produkują
poza energią odpady. W olbrzymiej
większości gwiazd odpady te pozosta
ją na zawsze ukryte głęboko pod
powierzchnią gdzie mogą być ewen
tualnie dalej używane w reakcjach
spalania helu, węgla itd. Inaczej jest w
wypadku gwiazd WR, które dają nam

wyjątkową możliwość bezpośredniej
obserwacji „odpadów” reakcji spala
nia wodoru i helu. Jaka jest przyczyna
tej zadziwiającej własności gwiazd
WR? Jakie procesy mogą powodować
że gwiazda traci swą zewnętrzną
warstwę
ukazując
obserwatorowi
niedostępne normalnie wnętrze? N a
początku
lat
siedemdziesiątych
Paczyński jako pierwszy wyjaśnił
mechanizm powstawania gwiazd WR,
analizując ewolucję ciasnego układu
podwójnego złożonego z masywnych
gwiazd typu O. W układzie takim
gwiazda bardziej masywna ewoluuje
szybciej niż jej towarzyszka i zaczy
na w pewnym momencie „puchnąć”.
Jej zewnętrzna warstwa zaczyna
„przelewać się” na gwiazdę mniej
masywną i po pewnym czasie otacza
jąca jądro materia całkowicie prze
dostaje się na powierzchnię gwiazdy
początkowo mniej masywnej odsła
niając wewnętrzne obszary, które
obserwujemy jako gwiazdę WR.
Mechanizm
ten
dobrze
opisuje
powstawanie około połowy gwiazd
WR - druga połowa to gwiazdy
pojedyncze. Czy można wyobrazić
sobie proces, w wyniku którego
powstałaby pojedyńcza gwiazda WR?
Jak
już
wspomnieliśmy
linie
widmowe w gwiazdach WR często
posiadają charakterystyczny

profil typu P Cygni
(nazwa pochodzi od gwiazdy, w której
widmie zaobserwowano go po raz
pierwszy). Profil ten jest złożeniem
emisji i przesunietej w stronę fal

jak sugeruje rysunek obok widmo
gwiazdy WC jest znacznie bogatsze
niż WN. Okazuje sią, że jest to
regutąw całym znanym zakresie
widmowym. Systematyczne
badania praktycznie wszystkich
dodatkowo, że są one grupą
niezwykle niejednorodną. Nawet dla
danego typu i podtypu (np. WN 6}
natężenia linii {poza używanymi do
klasyfikacji) potrafią zmieniać slą o
czynnik 5-10! Celują w tym
gwiazdy WN. Najbardziej
jednorodną grupą stanowią
natomiast gwiazdy WC 9. Przy
okazji warto wspomnieć, że poza
„klasycznymi” gwiazdami WR
podobny kształt widma obserwuje
sią również w niektórych gwiazdach
leżących w centrum mgławicy
planetarnej. Wiadomo też, że
gwiazdy nowe mogą mieć na
pewnym etapie ewolucji widmo
podobne do gwiazdy WR. Fakty te
wydają sie wskazywać na Istnienie
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i tlenu.

zjawiska wotfa-Rayeta,

przejawiąjącego sią intensywnym,
szybkim i gąstym wiatrem
gwiazdowym, zaś klasyczne
gwiazdy WR są prawdopodobnie
sztandarowym jego przykładem.
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Rys. 2. Fragm ent w idm a gwiazdy W N w zakresie ultrafioletowym (1UE). W yraźnie widoczny jest
profil P Cygni linii azotu N IV 1718.52.

krótszych absorbcji. Profil taki pow
staje wtedy gdy promieniowanie z po
wierzchni gwiazdy dochodzi do obser
watora poprzez rozległą, ekspandującą
otoczkę wokółgwiazdową. Część
otoczki, która znajduje się między
gwiazda a obserwatorem, zbliża się do
niego, a promieniowanie gwiazdy,
przechodząc przez otoczkę ulega
absorpcji. Ruch otoczki powoduje
dodatkowo przesunięcie tak powstałej
linii absorpcyjnej w stronę fal
krótszych, przy czym przesunięcie to
jest tym większe im szybciej ekspan
duje otoczka (zgodnie z efektem Dop
plera).
Promieniowanie
gwiazdy
rozchodzące się w kierunku prostopa
dłym do kierunku gwiazda - obserwa
tor nie ulega absorpcji, daje ono
wkład do profilu P Cygni w postaci
emisji. Jako, że ekspansja otoczki jest
symetryczna, składowa emisyjna nie
ulega przesunięciu Dopplera (Rys. 2).
Gwiazdy WR posiadają zatem ekspan
dujące otoczki. Analizując linie P
Cygni w ich widmach można oszaco
wać zarówno prędkość ekspansji
takiej otoczki jak i ilość materii
wyrzucanej z powierzchni gwiazdy.
Wyniki takich pomiarów okazały się
zaskakujące gwiazdy WR dosłownie parują
wyrzucając ze swej powierzchni masę
rzędu 10*4 - 10"5 masy Słońca rocz
nie z prędkością rzędu 2-3 tysięcy
kilometrów na sekundę! Zjawisko to
nazywane wiatrem gwiazdowym nie
jest czymś niezwykłym w świecie
gwiazd. Słoiice również wyrzuca
materię w postaci wiatru gwiaz
dowego, wywołując zorze polarne,
jednak skala tego zjawiska w
przypadku
ogromnej
większości
gwiazd jest miliardy razy mniejsza
(Słońce traci w wyniku wiatru około
1 0 14 swej masy rocznie). Nawet
gwiazdy o podobnej do WR jasności
tracą masę setki razy wolniej. Wiatr
gwiazd WR jest zjawiskiem tak spek
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takularnym, że może być porównywa
ny jedynie z wybuchami gwiazd
supernowych. Przyczyną powstawania
tak silnego wiatru gwiazdowego jest
prawdopodobnie
niezwykła
moc
promieniowania tych gwiazd, nie jest
jednak jasne dlaczego właśnie w
gwiazdach WR zjawisko to jest tak
intensywne. Innym możliwym me
chanizmem powstawania tak silnego
wiatru
może być
niestabilność
wewnętrznych obszarów gwiazdy,
która prowadzi do wyrzutu otoczki
poprzez pulsacje. Biorąc pod uwagę,
że ewolucja gwiazd o masach rzędu
20 mas Słońca (takie są masy gwiazd
WR wyznaczone z obserwacji ukła
dów podwójnych) odbywa się w
czasie rzędu setek tysięcy lat docho
dzimy do zadziwiającego wniosku:
gwiazdy WR w czasie swej ewolucji
potrafią wyrzucić w przestrzeń masę
równą kilku masom Słońca! Tak
wielka utrata masy nie może pozostać
bez wpływu na ewolucję gwiazdy
WR. Istnienie tak silnego wiatru
gwiazdowego sugeruje możliwość
powstania gwiazdy WR bez koniecz
ności odwoływania się do układu
podwójnego. W roku 1975 Conti
zasugerował, że odpowiednio masyw
na gwiazda typu O, paląca w jądrze
wodór, przy udziale silnego wiatru
gwiazdowego mogłaby tracić swe
zewnętrzne warstwy stopniowo, aż do
ukazania
się jądra,
czyli
do
rozpoczęcia fazy WR. Aby tak się
stało początkowa masa takiej gwiazdy
musiałaby być jednak ogromna, około
100 mas Słońca, co ze względu na
małą ilość takich gwiazd czyni ten
schemat mało efektywnym. Pewną
modyfikację ewolucji gwiazdy pojedyńczej, prowadzacą do powstania
gwiazdy WR, zaproponowali Chiosi
w roku 1978 oraz Maeder w 1981.
Według ich obliczeń możliwe jest
odrzucenie zewnętrznej otoczki przez
gwiazdę typu czerwonego nadolbrzyma (palącą hel w jądrze i wodór w
koncentrycznej sferze wokół niego)

przy realistycznych założeniach co do
wielkości wiatru gwiazdowego i pocz
ątkowej masy gwiazdy. Ten proces
jest oczywiście znacznie bardziej
rozciągnięty w czasie. Nowsze obli
czenia potwierdzają taką możliwość.
Oszacowano, że efektywność trzech
przedstawionych procesów powstawa
nia gwiazd WR jest następująca:
około 50% z nich powstaje w wyniku
ewolucji w ciasnym układzie podwó
jnym, 35% w wyniku wiatru gwiazdo
wego odsłaniającego wnętrze gwiazdy
poprzez wszystkie etapy ewolucji aż
do czerwonego nadolbrzyma, 15% w
wyniku ewolucji bardzo masywnych
gwiazd O. Należy w tym miejscu do
dać, że pewną, być może istotną rolę
w powstawaniu gwiazd WR grają tak
że mechanizmy powodujące miesza
nie materii wewnątrz gwiazdy, jednak
są one jak dotąd wciąż za mało znane,
by można było ocenić ich efekty
wność. Modele teoretyczne sugerują,
że gwiazdą WR może zostać gwiazda
masywna jeśli jej masa początkowo
przewyższa 30-40 mas Słońca.
Faza WR w ewolucji gwiazd ma
sywnych trwa około 400 tysięcy lat
podczas gdy ich całkowity wiek, czyli
czas mierzony od momentu rozpocz
ęcia reakcji jądrowych zamienia
jących wodór w hel, wynosi około 5
milionów lat. Modele teoretyczne, jak
i obserwacyjnie wyznaczone różnice
składu chemicznego tych gwiazd
sugerują, że początkowo gwiazda WR
ma typ WN a nastepnie WC, jednak
zbyt wiele jest jeszcze niejasności by
można było przedstawić pełny obraz
ewolucji gwiazdy podczas fazy WR
(nie wiadomo na przykład czy każda
gwiazda WN musi stać się WC). Nie
jest także do końca jasne co dzieje się
dalej z gwiazdami WR. Wszystko
wskazuje na to, że po przejściu
niezwyle interesującej choć krótkiej
fazy podczas której zachodzi swoisty
wyścig pomiędzy wiatrem gwiaz
dowym odrzucającym zewnętrzne
warstwy a reakcjami jądrowymi zmie
niającymi skład chemiczny i warunki
fizyczne we wnętrzu, większość z
nich, o ile nie wszystkie, kończy swój
żywot jako supernowe. Ten ostatni
etap życia gwiazd WR przynosi nam
kolejne niespodzianki - ze względu na
niezwykły skład chemiczny gwiazd
WR oraz brak ich zewnętrznych
warstw, supernowe te są słabsze niż
inne. Ponieważ zaś czas życia gwiazd
WR jest stosunkowo krótki, mamy
dodatkowo dość duże szanse na
zaobserwowanie
tego
niezwykle
rzadkiego i spektakularnego zjawiska.
Obliczono, że mniej więcej
co piąty wybuch supernowej jest
końcem życia gwiazdy WR.
Biorąc pod uwagę, że wybuchy super
nowych następują średnio co 70 lat
możemy oszacować, że wybuch

supernowej kończący fazę WR nastę
puje średnio co 350 lat. Szanse są tym
wieksze, że ostatni wybuch superno
wej, bedącej prawdopodobnie po
przednio gwiazdą WR, miał miejsce
około roku 1660 (Cassiopea A)!
Ogromna ilość wyrzucanej z wielką
prędkością, w przestrzeli międzygwiazdową, materii ma znaczny
wpływ na dynamikę ośrodka międzygwiazdowego i jego skład chemiczny.
Gwiazdy WR podobnie jak supernowe
potrafią emitować w przestrzeń og

romne ilości energi mechanicznej,
porównywalne z energią wysyłaną z
ich powierzchni w postaci promie
niowania. Wyrzucając w przestrzeń
międzygwiazdową materię, która
przeszła już przez reakcje jądrowe,
gwiazdy WR mają znaczny udział we
wzbogacaniu Galaktyki w takie
pierwiastki jak AHe, ’2C, 170 , oraz
22Ne. Poza tym gwiazdy WC wyrzu
cające w postaci wiatru gwiazdowego
ogromne ilości węgla odpowiedzialne
są za dostarczanie ziaren grafitu,

Gwiazdy powstają w wyniku zagęszczania się obłoków materii międzygwiazdowej. Obłok taki
(protogwiazda), początkowo niezwykle rzadki, zagęszcza sią dziąki silom grawitacji tak bardzo,
że w jego centrum powstają warunki umożliwiające rozpoczęcie reakcji jądrowego spalania
wodoru (temperatura osiąga 15 min stopni) - rodzi się gwiazda. Jeżeli materia, z której ona
powstała nie zawiera znaczących domieszek pierwiastków cięższych niż hel to pierwszą
reakcję jaka zapala się w jej wnętrzu możemy schematycznie zapisać:

4 1H - > 4He + 2ef + 2v
jednak jest to cykl kilku reakcji, nazywany protonowo-protonowym (p-p). Cykl ten przebiega na
kilka sposobów, w zależności od temperatury jaka panuje w centrum gwiazdy dając trzy
możliwości: tzw. gałąź główną i dwie boczne. Każda z nich produkuje dokładnie tyle samo
energii (26.73 MeV), różnią się one ilością energii unoszonej na zewnątrz gwiazdy przez
neutrina: 2% w gałęzi głównej, 4% w pierwszej bocznej i aż 28% w drugiej bocznej. Jeśli
materia tworząca gwiazdę zawiera pewne ilości pierwiastków ciężkich (w szczególności
węgiel, tlen i azot) oraz jeśli powstanie z niej gwiazda masywna (oba te warunki spełnione są
w wypadku gwiazd WR) to z całą pewnością zamiast cyklu (p-p) rozpali się w niej o wiele
bardziej efektywny cykl palenia wodoru -tzw. cykl CNO. W cyklu tym jądra węgla, azotu i tlenu
(wystarczy aby było icn około 2% aby cykl ten mógł zadziałać) pełnią rolę .katalizatorów”.
Reakcje tego cyklu polegają na przyłączaniu jądęr wodoru (protonów) do węgla, azotu lub
tlenu co powoduje w efekcie powstanie helu w reakcji:
1 2 C + 1 H - > 13/ V + y

13N

13c+

&

+V

1 3 c + 1 H - > 14A/ + y

14/V+1H->150 +Y
150 - > 15N+ e+ + v e
15/V+lH_>12C +4?fe
W tym cyklu także występuje, w zależności od temperatury kilka gałęzi. W jego wyniku wodór
zamienia się w hel, natomiast między ilością .katalizatorów' ustala się pewna proporcja tak, że
ponad 90% ich początkowej ilości stanowi azot UN. Tak więc po wypaleniu wodom w iądrze
gwiazdy mamy głównie hel i azot -otrzymaliśmy skład chemiczny taki jak w gwieździe WN.
Po wyczerpaniu wodoru w jądrze, gwiazda trąd na pewien czas źródło energii pozwalające
powstrzymać siłę grawitacji i wewnętrzne jej obszary zaczynają się kurczyć a ich temperatura
rosnąć. Gdy w centrum gwiazdy zapanuje temperatura rzędu 100 min stopni oraz ciśnienie
rzędu 108 kg/m3, rozpoczyna się synteza helu (reakcja 3a), w wyniku której powstaje węgiel:

4He + ĄHe

8Be

8Se + 4H e - » 12C + Y
Początkowo zajście takiej reakcji wydawało się fizykom niemożliwe, gdyż izotop berylu aBe jest
niestabilny, a czas jego rozpadu tak krótki, że praktycznie nie mogłoby dochodzić ao drugiej z
reakcji. Dopiero Opik i Salpeter wyjaśnili w jaki sposob synteza helu może przebiegać. Jeżeli
przyjąć, że zderzają się równocześnie nie dwie lecz trzy cząsteczki a (stąd nazwa tej reakcji 3a), w taki sposob, że dwie z nich tworzą jądro 8Se, zaś trzecia praktycznie natychmiast
zderza się z nim tworząc trwale jądro 12C, to okazuje się że reakcje ta (jakkolwiek bardzo
rzadka) w warunakch fizycznych wspomnianych wyżej produkuje węgiel. Po oszacowaniu
obfitości węgla we Wszechświede stało się jednak jasne, że aby teoria zgadzała się z
obserwacjami reakcja ta powinna produkować 10 razy więcej węgla. Wtedy Hoyle
zapostulował istnienie poziomu rezonansowego we wzbudzonym jądrze węgla w tym
przedziale energii, w jakim zachodzi efektywnie oddziaływanie sBe z ĄHe ( istnienie takiego
poziomu rezonansowego może znacznie podwyższyć efektywność reakcji jądrowej).
Intensywne badania laboratoryjne potwiedziły hpotezę Hoyle’a z dokładnością lepszą niż 1 % !
Zaraz po powstaniu węgla możliwy jest dalszy wychwyt cząstek a prowadzący do powstania
tlenu, neonu i magnezu:

12C +4He-»160 +Y

160 + 4He - » 20Ne + y
^ N e + 4He - » 24Mg + y
Jak widać otrzymujemy we wnętrzu gwiazdy skład chemiczny taki jak obserwowany w
gwiazdach WC!

powodujących ekstynkcję między
gwiazdową. Przypuszcza się także, że
z każdych 60 cząsteczek promie
niowania kosmicznego jedna
powstaje w gwieździe WR. Obserwo
wane wokół niektórych gwiazd WR
mgławice są doskonałą ilustracją ich
silnego wpływu na otoczenie (najle
piej znana z nich jest NGC 6888).
Oddziaływanie tych gwiazd z materią
międzygwiazdową nie jest jednak
jednostronne. Wiadomo mianowicie,
że natężenie wiatru gwiazdowego jest
powiązane z zawartością ciężkich
pierwiastków
(dla
astrofizyka
wszystkie pierwiastki cieższe od
wodoru i helu są pierwiastkami
ciężkimi, często nazywanymi meta
lami, zatem zawartość pierwiastków
ciężkich astrofizyk nazywa metalicznością) w materii, z której gwiazda
powstała. Wiadomo także, że w
Galaktyce zawartość tych pierwia
stków zmienia się odwrotnie propor
cjonalnie do odległości od jej
centrum. Ponieważ
silny wiatr
gwiazdowy jest niezbędny do powsta
nia gwiazdy WR możemy spodziewać
się, że gwiazdy te będą się najefe
ktywniej tworzyć właśnie w obszarach
centralnych Galaktyki. Obserwacje
rozkładu gwiazd WR w Galaktyce
potwierdzają to spostrzeżenie. Różni
ce w natężeniu wiatru gwiazdowego
w różnych obszarach Galaktyki
dobrze korelują się z częstością
pojawiania się gwiazd WR w stosun
ku do gwiazd innych typów, jak i ze
stosunkiem ilości gwiazd WN do WC.
Gwiazdy WR dają nam zatem możli
wość wyznaczania metaliczności oraz
liczebności innych gwiazd w różnych
obszarach galaktyk. Metodę tę
przetestowano na Obłokach Magella
na, w których obserwujemy zarówno
gwiazdy WR jak i inne gwiazdy, co
daje możliwość wyznaczenia meta
liczności na dwa sposoby. Zgodność
okazała się bardzo dobra. Dzięki
temu, że gwiazdy WR są obiektami
niezwykle jasnymi i bardzo charak
terystycznymi możemy je stosunkowo
łatwo odnajdywać w innych galakty
kach, gdzie obserwacje gwiazd
pozostałych typów są niezwykle
trudne, a najczęściej niemożliwe.
Znając ich własności możemy wnios
kować o składzie chemicznym tych
galaktyk a także o ilości gwiazd
innych typów. Dodatkowo, pamiętając
o tym, że gwiazdy WR jako masywne
ewoluują bardzo szybko, możemy,
obserwując je w innych galaktykach,
wskazać obszary gdzie rodzą się
gwiazdy.
Andrzej Niedzielski jest studentem
Studium Doktoranckiego na Uni
wersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Jak widać, skład chemi
czny gwiazd Wolfa-Rayeta to nie
tylko temat jego badań (głównie
przy pomocy widm z satelity !UE),
ale i prawdziwa pasja.
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R136 - MŁODA GROMADA GWIAZD
Gromada gwiazd R136 leży w centrum mgławicy 30 Doradus (Złota Ryba) w Wielkim Obłoku Magellana, odległym o
169,000 lat świetlnych. Aczkolwiek wiadomo było, że gro
mada zawiera wiele bardzo młodych, masywnych, a zatem
i bardzo gorących gwiazd, tym niemniej próby uzyskania
obrazów poszczególnych składników w centralnych obsza
rach gromady przy pomocy najlepszych naziemnych teles
kopów i bardzo skomplikowanych technik obserwacyjnych,
nie dały zbyt wiele.
Poniżej prezentujemy pierwsze obrazy tej gromady

uzyskane przy pomocy kamery FOC Teleskopu Kosmiczne
go Hubble'a, w ultrafioletowym zakresie widma. Zdjęcie
w górnym lewym rogu wykonano przy średnim powięk
szeniu. Mgiełka otaczająca obrazy poszczególnych gwiazd,
jest wynikiem aberracji sferycznej lustra głównego, dającej
w efekcie częściowe rozogniskowanie obrazu. Po prawej
stronie, ten sam obraz, ale po dodatkowej obróbce kompu
terowej, usuwającej wpływ wadliwej optyki teleskopu. Nie
stety, tego typu obróbka jest możliwa jedynie w przypadku
nieskomplikowanych obiektów takich jak na przykład gro-
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mady gwiazd.
W dolnym lewym rogu, obraz tego samego obszaru,
ale przy trzykrotnie wyższym powiększeniu. Mgiełka spo
wodowana aberracją sferyczną jest dużo wyraźniejsza, ale
i w tym wypadku komputer potrafi sobie z nią poradzić.
Przetworzony obraz (w prawym dolnym rogu) pozwala
stwierdzić, że najjaśniejszy obiekt w gromadzie R136, to
w rzeczywistości dwie bardzo jasne gwiazdy, położone
w odległości zaledwie 0.06 sekundy łuku - wielkości bliskiej
teoretycznej zdolności rozdzielczej teleskopu! Obrazy, gór
ny i dolny, różnią się nie tylko powiększeniem, ale również
czasem ekspozycji i użytymi filtrami, dlatego jasności posz
czególnych gwiazd na tych zdjęciach nie są jednakowe.
Poznanie struktury młodych gromad, do których nale
ży R136, jest bardzo istotne ze względu na rolę jaką pełnią
tworzące je masywno gwiazdy w ewolucji galaktyk i ponie
waż właśnie w takich gromadach, niemal na naszych
oczach rodzą się nowe gwiazdy. R136 jest gromadą niezwy
kłą również dlatego, że zawiera najmasywniejsze gwiazdy
jakie dotąd zaobserwowano - masy niektórych z nich sto
krotnie przewyższają masę Słońca, a generowana w nich

energia jest miliony razy większa. Zgodnie z aktualnymi te
oriami powstawania gwiazd, tak ogromne masy są bliskie
maksymalnej masy, przy której gwiazda jest w stanie zacho
wać stabilność.
Masywne gwiazdy mają również ogromny wpływ na
powstawanie przyszłych generacji gwiazd, wzbogacając gaz
międzygwiazdowy w różne pierwiastki oraz dostarczając
mu ogromnych ilości energii. Praktycznie wszystkie pier
wiastki, poza wodorem i helem, powstają w reakcjach termonuklearnych we wnętrzach gwiazd. Im większa jest ma
sa gwiazdy, tym cięższe pierwiastki mogą być wyproduko
wane w jej wnętrzu, do żelaza i niklu włącznie. Jeszcze
cięższe pierwiastki powstają w czasie wybuchów superno
wych. Kiedy masywna gwiazda kończy swój żywot wybu
chem supernowej, pierwiastki te wydostają się na zewnątrz
i w końcu trafiają do ośrodka międzygwiazdowego.

J. Mikołajewska

WIELKA BIAŁA PLAMA NA SATURNIE
zdjęcie na okładce
Plama została odkryta przez amerykańskich astronomów
amatorów pod koniec września 1990 roku. W parę dni póź
niej astronomowie, między innymi z obserwatorium Uni
wersytetu Stanowego w Nowym Meksyku, zauważyli, że
obłok szybko rozrasta się, opasując niemal cały równik,
wznosząc się jednocześnie do coraz wyższych warstw at
mosfery. 9 września 1990, to niezwykle rzadkie i spektaku
larne zjawisko zostało zarejestrowane przy pomocy Plane
tarnej Kamery Teleskopu Kosmicznego Hubble'a, w niebies
kim i podczerwonym zakresie widma.
Podobne, ogromne białe plamy, obserwowano już
w przeszłości czterokrotnie, w 1876, 1903, 1933 i 1960. Za
każdym razem plama pojawiała się na północnej półkuli Sa
turna. Uderza regularność w pojawianiu się plam - niemal
dokładnie co 30 lat, czyli z okresem obiegu planety wokół
Słońca (równym 29.3 lat!). Co więcej plamy zawsze rozwi
jały się w samym środku saturniańskiego lata na północnej
półkuli, czyli wtedy gdy nasłonecznienie jest najintensyw
niejsze. Jest więc rzeczą oczywistą, że zjawisko wiąże się
z silnym nagrzewaniem atmosfery planety.
To co widzimy jako powierzchnię Saturna, nie jest sta
łą powierzchnią w naszym ziemskim rozumieniu, lecz od
powiada górnym nieprzeźroczystym warstwom jego atmos
fery, składającej się głównie z wodoru i helu oraz pewnych
ilości metanu, amoniaku i być może innych substancji orga
nicznych. Astronomowie sądzą, że plamy są ogromnymi
obłokami powstającymi wskutek parowania w najniższych

warstwach atmosfery planety, które następnie unoszą się ku
górze i stają się widoczne penetrując najwyższe, rozrzedzo
ne warstwy. Obłoki te przypominają ziemskie kłębiaste
cumulonimbusy, potężne, ciemne chmury w kształcie góry
lub wieży, z reguły zwiastujące burze. Nie jest jasne jaki
mechanizm odpowiada za wznoszenie się obłoków. Być
może ma to związek z uwalnianiem się ciepła wskutek kon
densacji pary, co prowadzi do pojawienia się silnych ciągów
ku górze unoszących sublimujące kryształki (ziarenka)
amoniaku. Plamy wydłużają się, stopniowo zajmując nie
mal cały obwód planety, w miarę jak obłoki są unoszone
przez bardzo silne wiatry wiejące wzdłuż równoleżników.
Dodatkowo pojawiają się zawirowania wskutek różnej
prędkości wiatrów w zależności od szerokości planetograficznej. Tak więc białe plamy są najprawdopodobniej centra
mi burzowymi - okami cyklonu, przypominającymi wielką
czerwoną pfomę na Jowiszu obserwowaną od kilkuset lat.
Jednym z powodów, dla których atmosfera Saturna jest zaz
wyczaj stosunkowo spokojna, ujawniając niewiele pasm
i zawirowań, może być znacznie wyższa niż w atmosferze
Jowisza zawartość aerozoli (zanieczyszczeń - stałych cząs
tek o małych rozmiarach) i mgły (kropelek cieczy), które
przesłaniają głębsze warstwy turbulentne.

J. Mikołajewska
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TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE A - PIERWSZY ROK NA ORBICIE

R AQUARII
R Aqr jest jedną z najbliższych gwiazd symbiotycznych, od
ległą o około 650 lat świetlnych. Jest to obiekt ze wszech
miar osobliwy. Układ składający się z czerwonego olbrzy
ma typu Miry, o okresie pulsacji 387 dni i prawdopodobnie
białego karła, otacza rozległa mgławica o rozmiarach kąto
wych około 2 minut łuku, ekspandująca z prędkością od kil

kudziesięciu (zewnętrzne obszary) do kilkuset k m /s (wew
nętrzne części). W japońskich kronikach znajduje się
wzmianka o pojawieniu się w 930 roku jasnej nowej w pob
liżu R Aqr (±5°). Prawdopodobieństwo pojawienia się
przypadkowej, innej niż R Aqr, nowej ocenia się poniżej 2%.
Rozległa mgławica jest prawdopodobnie pozostałością po
tym wybuchu. Na tym jednak
osobliwości R Aqr się nie kończą.
Obiekt bowiem pozostaje przez cały
czas bardzo aktywny, a do
najbardziej spektakularnych prze
jawów
tej aktywności
należy
pojawianie się dżetów, ostatnio
najprawdopodobniej w latach 70tych.
Nic więc dziwnego, że R Aqr
znalazła się wśród obiektów ku
którym skierował się Teleskop
Kosmiczny w pierwszych miesią
cach swojej misji. Fotografia obok
przedstawia
obraz
centralnego
obiektu w mgławicy R Aqr. Na
zdjęciu
widać
wyraźnie
jego
strukturę - dwa ciemne (wskutek
saturacji, ponieważ obiekt jest
w rzeczywistości bardzo
jasny)
„węzły" w centrum są odległe o
zaledwie
0.8
sekundy
łuku,
otoczone
mgiełką
(to
skutek
aberracji
sferycznej
głównego
zwierciadła teleskopu), i prawdopo
dobnie kryją składniki układu
podwójnego.
Najciekawsze
są
jednak
włókniste
struktury
wychodzące z centrum - jedna,
jaśniejsza skierowana ku górze
i druga, słabsza, widoczna poniżej.
Są to najprawdopodobniej strugi
materii wyrzucane z powierzchni
białego karła. Skala tego zjawiska
jest niezwykła nawet w kategoriach
astronomicznych, strugi materii są
widoczne
na
przestrzeni
co
najmniej
400
miliardów
kilo
metrów, lub jak kto woli 2,500
jedostek
astronomicznych,
od
centralnego obiektu. Niewątpliwie,
obiekt ten będzie nieraz jeszcze
obserwowany przy pomocy tego
teleskopu.
Jako
ciekawostkę
warto
jeszcze dodać, że w latach 40-tych
nie kto inny a sam Edwin Hubble
obserwował R Aqr, poszukując
odpowiedzi
na
pytanie
jaki
mechanizm powoduje ekspansję
mgławicy.

/. Mikołajewska
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Gwiazdy symbiotyczne
Joanna Mikołajewska

Niezwykłość gw iazd symbiotycznych bierze się przede
wszystkim stąd, ze są to oddziałujące układy podwójne
o najdłuższych okresach orbitalnych. W praktyce spoty
kamy różne kombinacje składników gwiazdowych i od
działywań między nimi. Cechą wspólną je st obecność
chłodnego olbrzyma reprezentującego bardzo zaawanso
wane stadium ewolucji, bezpośrednio przed ostateczną
utratą zewnętrznych warstw i przejściem w stadium
białego karła.

Trochę historii
Widma większości gwiazd na
pierwszy rzut oka są podobne: na tle
jasnego widma ciągłego występują
liczne ciemne linie absorpcyjne.
Jednakże już na początku XIX wieku
zauważono, że na tym to podobień
stwo się kończy, widma gwiazd wyka
zują ogromną różnorodność, będącą
odbiciem zróżnicowania warunków fi
zycznych w gwiazdach, a zwłaszcza
temperatury zewnętrznych warstw.
Zanim jednak przystąpiono do inter
pretacji fizycznej widm gwiazdowych
i odkryto jakie czynniki są odpowie
dzialne za taki a nie inny ich wygląd,
podjęto ogromny trud ich sklasyfiko
wania. W 1886 roku, a więc 10 lat po
tym jak amerykański astronom
H. Draper po raz pierwszy sfotogafowal widmo gwiazdy, E.C. Pickering
zainicjował w obserwatorium Harvard
College, którego był wówczas dyre
ktorem, regularny przegląd nieba przy
pomocy astrografu z pryzmatem obie
ktywowym. Stworzyło to Annie Jump
Cannon z tego samego obserwatorium
podstawę do opracowania ostatecz
nych kryteriów tzw. harvardzkiej
klasyfikacji widmowej i sklasyfiko
wania widm ponad 250 tysięcy
gwiazd, opublikowanych w Henry
Draper Catalogue, wiatach 19181924. Praca nad tym katalogiem
zajęła pani Canon 40 lat.
Zdecydowana większość gwiazd
w katalogu HD ma „normalne”, absor
pcyjne widma liniowe. Jednakże
w widmach niektórych gwiazd, są
widoczne dodatkowo (lub czasem
w miejsce linii absorpcyjnych) jasne
linie
emisyjne.
W 1912
roku,
Williamina P. Fleming - pierwsza
kobieta formalnie zatrudniona jako
astronom w obserwatorium Harvard
College - opublikowała listę takich

obiektów, czyli gwiazd o osobliwych
widmach, dzieląc je na cztery
kategorie: (1) gwiazdy nowe, (2)
gwiazdy typu O, (3) gwiazdy z li
niami emisyjnymi serii Balmera, oraz
(4) zmienne długookresowe. W tej
ostatniej grupie, znalazły się m. in.
R Aqr i RW Hya. Później, A. Cannon
wyróżniła grupę czerwonych gwiazd
z jasnymi emisjami HI (seria Balme
ra) oraz He II, zawierającą Z And,
CI Cyg, SY Mus i AG Peg.
Na odkrycia W.
Fleming
i A. Cannon nikt jednak nie zwrócił
uwagi1. Dopiero w 1932, P.W. Merrill
i M.L. Humason2 z obserwatorium
Mt. Wilson ponownie „odkryli” CI
Cyg, SY Mus i AX Per jako osobliwe
gwiazdy typu M z silnymi liniami
emisyjnymi H I i He II. Fakt, że w tej
samej gwieździe, obserwowano jedno
cześnie widmo absorpcyjne sugerują
ce bardzo niską temperaturę (pasma
molekularne TiO, linie pochodzące od
niezjonizowanych metali) i linie emi
syjne typowe dla najgorętszych obiek
tów, był w tamtych czasach tak nie
zwykły, że nowo odkryte gwiazdy o
złożonych widmach, stały się atrak
cyjnym tematem dla wielu astrono
mów. Niemal natychmiast zbadano,
w oparciu o bardzo bogatą kolekcję
klisz harvardzkich, fotometryczną
przeszłość m.in. Z And, CI Cyg i AX
Per, stwierdzając, że oprócz bardziej
lub mniej regularnych zmian jasności
z okresami rzędu 600-900 dni, od cza
su do czasu obserwuje się pojaśnienia
Być m oże dlatego, że jako kobiety nie byty
one zbyt serio traktowane przez swoich
kolegów astronom ów. Zresztą taką postawę
spotyka się do dzisiaj, w bardzo wielu
dziedzinach nauki i nie tylko. W ystarczy
spojrzeć ile jest w naszym kraju kobiet
parlam entarzystek, m inistrów, dyrektorów, itd.
Tym razem, na szczęście dla gwiazd sym bio
tycznych, ju ż panowie.

(tzw. wybuchy) o 2-3 magnitudo.
Jednocześnie, dzięki obserwacjom
spektroskopowym powadzonym przez
P.W. M enilla w obserwatorium na
Mt. Wilson, P. Swingsa i O. Struve
w obserwatoriach Yerkesa i McDonalda i wielu innych astronomów, zauwa
żono i opisano dramatyczne zmiany
w widmach tych gwiazd w czasie
wybuchów, przypominające zachowa
nie niektórych gwiazd nowych.
Niemal natychmiast po doniesie
niu Merrilla i Humasona, pojawiły się
sugestie L. Bermana w 1933 i nieza
leżnie Hogga w 1934, że najbardziej
naturalnym wyjaśnieniem gwiazd o
złożonych widmach jest podwójność.
Nawiązując do takiej właśnie interpre
tacji, P.W. Merrill, w 1941 roku
w czasie spotkania Amerykańskiego
Towarzystwa Astronomicznego, za
proponował dla tych obiektów nazwę
gwiazdy symbiotyczne. Nazwa miała
w ten sposób podkreślić to, że dwa
zestawy ekstremalnie różnych cech
spektroskopowych - z jednej strony
typowych dla bardzo chłodnych
gwiazd, a z drugiej linie emisyjne wy
magające bardzo wysokich temperatur
- zgodnie (no może niezupełnie,
wszak w niektórych obiektach za
obserwowano wybuchy!) koegzystują
w widmie
pojedyńczego
obiektu.
W ten sposób, Merrill sformułował
też, po raz pierwszy, kryterium
przynależności do tej grupy gwiazd.
Do końca lat sześćdziesiątych,
astronomowie zgromadzili ogromną
ilość danych obserwacyjnych, a pomi
mo to natura fizyczna gwiazd symbio
tycznych pozostawała równie nie
uchwytna, jak w momencie ich odkry
cia. Nie rozstrzygnięto nawet tak
podstawowej sprawy jak to czy mamy
do czynienia rzeczywiście z układami
podwójnymi! Co więcej, opublikowa
no dziesiątki prac, w których widma
gwiazd symbiotycznych interpretowa
no jako efekt osobliwej aktywności
gwiazd pojedyńczych.
W latach osiemdziesiątych gwia
zdy symbiotyczne znalazły się ponow
nie wśród najczęściej obserwowanych
obiektów gwiazdowych. Ogromny po
stęp technologiczny w technikach ob
serwacji astronomicznych, umożliwia
jący pomiary w całym zakresie widma
elektromagnetycznego, od najdłuż
szych fal radiowych do twardego pro
mieniowania X i gamma, przyniósł
znaczący postęp w zrozumieniu bar
dzo skomplikowanych procesów za
chodzących w gwiazdach symbiotycz
nych. Okazało się również, że gwiaz
dy te są bardzo atrakcyjnymi obiekta
mi nie tylko dla teleskopów optycz
nych. Obecnie znamy około 150
gwiazd symbiotycznych, z tego kilka
w Obłokach Magellana.
Podstawowe fakty obserwacyjne
Ponieważ gwiazdy symbiotyczne
zostały wyróżnione w oparciu o cechy
obserwowane w optycznym zakresie
81
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Rys. 1. Widmo optyczne CI Cygni.

widma, wypada zacząć od pokazania
widma typowej gwiazdy symbiotycznej. Takie widmo, uzyskane przez
autorkę niniejszego artykułu przy po
mocy
1.82-metrowego
telescopu
w obserwatorium na Cima Ekar we
Włoszech przedstawia rysunek 1.
Widmo to zostało zarejestrowa
ne za pomocą urządzenia zwanego
reliconem, dającego możliwość abso
lutnej kalibracji energetycznej. Wido
czne są zarówno pasma TiO, świad
czące o obecności bardzo chłodnego
(o temperaturze -3000 - 3500 K)
czerwonego olbrzyma oraz liczne li
nie emisyjne i skok Balmera w emisji,
zwykle obserwowane np. w mgławi
cach planetarnych, świadczące o
obecności źródła promieniowania jo
nizującego o bardzo wysokiej tempe
raturze (> 60,000 K).
W czasie wybuchu widmo zmie
nia się, w maksimum blasku przypo
minając widmo nadolbrzyma typu
A -F (7 = 7,000 K - 10,000 K). Z linii
emisyjnych pozostają tylko linie serii
Balmera oraz linie He I i zjonizowanych metali, głównie Fe II (rys. 2).
Znikają również pasma TiO i inne
struktury odpowiadające gwieździe
typu M. Obserwacje w podczerwieni
ujawniają jednak, że chłodny olbrzym
pozostaje niezmieniony, a zniknięcie
pasm TiO w optycznej części widma
jest spowodowane silnym pojaśnie
niem aktywnego towarzysza (rys. 2).

Wprawdzie optyczne widma
gwiazd symbiotycznych wskazują, że
możemy mieć do czynienia z układa
mi podwójnymi, ale nie wyklucza to,
niestety, możliwości, że są to gwiazdy
pojedyiicze, na przykład chłodne olb
rzymy z rozległymi gorącymi otocz
kami (obserwowane linie emisyjne
mogą powstawać w takiej otoczce).
Najlepszym dowodem podwójności są
zaćmienia lub zmiany wywołane zja
wiskiem refleksu, zmiany okresowe
prędkości radialnych składników lub
po prostu obserwacja widma gorącego
składnika w ultrafiolecie.
Krzywe
blasku
niektórych
gwiazd symbiotycznych, ujawniają
zmiany z okresami rzędu 200 - 1000
dni, przy czym amplitudy tych zmian
rosną w miarę przechodzenia do coraz
krótszych fal. To świadczy o tym, że
za zmiany odpowiada gorące źródło
promieniowania. Są dwie możliwe
przyczyny takich zmian, zaćmienia
gorącego źródła przez chłodnego
olbrzyma lub nierównomierny rozkład
jasności na powierzchni chłodnego ol
brzyma wskutek ogrzania jednej pół
kuli przez gorącego towarzysza, albo
pojawienia się gorącej plamy. W tym
drugim wypadku, zmiany okresowe
nie są wystarczającym dowodem pod
wójności (niektórzy, bardzo nieliczni,
astronomowie sugerują, że gwiazdy
symbiotyczne to pojedyncze chłodne
olbrzymy z bardzo gorącymi plamami

na powierzchni) i konieczne są dodat
kowe dane, na przykład krzywa pręd
kości radialnych lub obserwacje ultra
fioletowe.
Do niedawna tylko 2 obiekty,
były znane jako zaćmieniowe. W op
arciu o analizę fotograficznych krzy
wych blasku, w 1937 M.W. Mayall
odkryła zaćmienia w AR Pav, a
w 1968 D. Hoffleit - w CI Cyg.
Ostatnio udało się tę listę poszerzyć o
dalsze obiekty. W 1985 roku, S.J.
Kenyon z kolegami odkrył zaćmienia
w SY Mus; w 1987 M. Mikołajewski
z kolegami - w CH Cyg; w 1989 au
torce tego artykułu i jej współpracow
nikom udało się potwierdzić zaćmie
niowy charakter BF Cyg i AX Per.
Trzeba przy tym podkreślić, że odkry
cie zaćmień w ostatnich 4 obiektach
byłoby niemożliwe bez kilkuletnich
serii obserwacji w ultrafiolecie prowa
dzonych przez satelitę IUE. Analiza
krzywych blasku w połączeniu z d a 
nymi z IUE, pozwoliła określić okresy
orbitalne dla dalszych 15 obiektów
(Pełną listę podaje S. J. Kenyon w
książce pt. The Symbiotic Stars,
wydaną przez Cambridge University
Press w 1986).
Jeszcze gorzej przedstawia się
sytuacja z prędkościami radialnymi
i orbitami spektroskopowymi. Ponie
waż spodziewane amplitudy zmian
prędkości radialnych chłodnego olb
rzyma wskutek ruchu orbitalnego są
niewielkie (5-10 km/s), a okresy orbi
talne duże (2-3 lata), dopiero w dru
giej połowie lat osiemdziesiątych
uzyskano pierwsze wiarygodne orbity
spektroskopowe. Stało się to możliwe
dzięki zastosowaniu spektrografu
echelle z reticonem, pozwalającego
uzyskać widma o dużej rozdzielczoś
ci, i zastosowaniu specjalnej metody
obróbki tych danych, polegającej na
korelacji danego widma z widmem
standardowym. Wstępne wyniki ob
serwacji prowadzonych m.in. przez
S J . Kenyona w obserwatorium F.
Wipple w USA, pokazały, że wszyst
kie jasne (do około 12m w V) są małomasywnymi,
+ A/2
2-3 Mr
układami podwójnymi.
Niezwykle interesujące okazały
się obserwacje w podczerwieni, a
więc w tej części widma, w której do
minujący udział ma chłodny olbrzym.

Rys. 2. Ultrafioletowe (IUE) + optyczne widmo CH Cyg podczas wybuchu oraz w minimum aktywności gorącego składnika (prawdopodobnie
namagnesowanego białego karla akreującego materię z wiatru gwiazdowego chłodnego olbrzyma). Skala strumienia na obydwu rysunkach różni się
25-krotnie. Na widmach zaznaczone zostało położenie 2 najsilniejszych pasm TiO. W maksimum, całkowita moc promieniowania gorącego składnika
500-krotnie przewyższała moc promieniowania Słońca (L0 ), podczas gdy w 1988 spadła do zaledwie 5 % Lq.
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Rys. 3. Prędkości radialne oraz optyczna i ultrafioletowa krzywa blasku CI Cyg. Faza jest liczona od
głównego minimum, w czasie którego chłodny olbrzym zasiania towarzysza - gwiazdę ciągu
głównego otoczoną rozległym dyskiem akrecyjnym (dane pochodzą z pracy S.J. Kenyona
z kolegami - w tym autorki tego artykułu).

Otóż wszystkie gwiazdy symbiotyczne można podzielić na 2 klasy:
- S (stellar) - czyli obiekty o wid
mach typowych dla chłodnych gwiazd
( 7 - 3 0 0 0 K)
- D (dusty) - obiekty, których widma
podczerwone są zdominowane przez
termiczną emisję gorącego pyłu (T 1000 K).
Regularne obserwacje fotometryczne
pokazały, że chłodne olbrzymy
w układach typu D, są długookreso
wymi zmiennymi typu Mira, a obser
wacje z satelity IRAS (Infrared
Astronomical Satellite) pozwoliły
stwierdzić, że są one zanurzone w roz
ległych otoczkach pyłowych. Dane
z satelity IRAS, dla ponad połowy
wszystkich gwiazd symbiotycznych,
wykorzystano również dla oceny tem
pa utraty materii wskutek wiatru
gwiazdowego z chłodnego olbrzyma tempa te wynoszą średnio - 1(T7

MęJrok - dla typu S, i - 10-5
rok
- dla typu D, czyli są nieco wyższe
niż
dla
pojedynczych
gwiazd
podobnego typu widmowego. Układy
typu D są również silniejszymi
źródłami radiowymi, niż gwiazdy
typu S, a mgławice otaczające te
układy mają z reguły niższe gęstości
elektronowe
i znacznie
większe
rozmiary. Z kolei układy typu S mają
„mierzalne” okresy orbitalne, -200 1000 dni. Wydaje się rozsądne
przyjąć,
że podstawową cechą
różniącą te dwie klasy jest separacja
między składnikami - w układach ty
pu D jest ona bardzo duża, - 100 j.a.,
a zatem jest wystarczająco dużo miej
sca, aby w toku ewolucji chłodny olb
rzym osiągnął stadium Miry, charak
teryzujące
się
silnym
wiatrem
gwiazdowym i wysoką produkcją py
łu. W układach typu S, separacja jest
na tyle mała, że olbrzym wypełnia

swoją powierzchnię Roche'a zanim
osiągnie stadium Miry.
Obserwacje prowadzone w ultra
fiolecie przez satelitę IUE, zrewolu
cjonizowały badania gwiazd symbio
tycznych i dostarczyły bezpośrednich
dowodów na ich podwójność. Więk
szość gwiazd symbiotycznych ma
widma ciągłe typowe dla bardzo go
rących obiektów (T > 30,000 K,
rys.4a). Kilka obiektów, jednak, ma
widma stosunkowo płaskie typowe dla
chłodniejszych gwiazd typu A lub B
(T - 10,000 K, rys. 4b). Oczywiście,
gwiazda o tak niskiej temperaturze nie
jest w stanie dostarczyć wysokoener
getycznych fotonów, niezbędnych do
zjonizowania mgławicy i wyproduko
wania silnych linii emisyjnych. S. J.
Kenyon i R.F. Webbink wykazali, że
takie płaskie widma mogą powstawać
w dysku akrecyjnym o ile centralnym
obiektem jest gwiazda ciągu główne
go. W takim wypadku, źródłem wyso
koenergetycznych fotonów mogłaby
być warstwa graniczna, w miejscu
gdzie dysk styka się z gwiazdą centra
lną, oraz wewnętrzne części dysku.
Jeżeli dodatkowo, układ widzimy pod
dość dużym kątem, sama warstwa gra
niczna byłaby niewidoczna. Nieprzy
padkowo, aż trzy spośród czterech
obiektów w tej grupie, to układy zać
mieniowe (CI Cyg, AX Per i AR Pav),
a chłodne składniki w tych układach
prawdopodobnie wypełniają powierz
chnię Roche'a, zapewniając w ten spo
sób wymagane wysokie tempo akrecji
w dysku, - 10-5 - 10-4 Af^/rok.
Ultrafioletowe widma charakte
ryzują się również bogactwem Unii
emisyjnych, zarówno o niskich poten
cjałach wzbudzenia (np. Fe II, Mg II)
jak i bardzo wysokich (np. He II,
C IV, N V). Pomiary stosunków natężerl wybranych linii, pozwoliły ocenić
warunki
fizyczne
w mgławicach
gwiazd symbiotycznych. W większo
ści obiektów linie powstają w procesie
fotojonizacji (Te~ 10,000 - 20,000 K).
Aczkolwiek, ostatnie wyniki uzyska
ne, m.in. przez autorkę tego artykułu,
dla CI Cyg i AX Per sugerują, że nie-

Rys. 4. Widma ultrafioletowe (IUE) gwiazd symbiotycznych. Skale strumieni są identyczne, a różnice natężeń są spowodowane rzeczywistymi różnicami
jasności ultrafioletowych BF Cyg i Cl Cyg - obydwie gwiazdy są niemal lak samo odległe od Ziemi o około 5 tysięcy lat świetlnych.
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które linie (np. [Fe VII], [Ne V],
[Mg V]) są produkowane przez fale
uderzeniowe. Gęstości elektronowe,
ne ~ 106 - 101® cm-3 , są znacznie
wyższe niż w mgławicach planetar
nych i obszarach H II (ne - l ( r cm-3).
Jeżeli mgławica otaczająca układ
symbiotyczny jest dostatecznie duża,
możemy się spodziewać emisji radio
wej. Większość układów typu D jest
źródłami emisji radiowej, podczas gdy
tylko niektóre układy typu S. Niektóre
spośród najsilniejszych źródeł mają
bardzo złożoną strukturę w skali uła
mków sek łuku. Można je podzielić na
2 kategorie: wiatry gwiazdowe i wy
rzuty. W tej drugiej grupie, obserwuje
się charakterystyczną strukturę bipola
rną. Warto zauważyć, że w obiektach
z tej grupy obserwuje się również
dość szerokie linie emisyjne (> 500
km/s) świadczące o występowaniu
wiatrów z gorącego składnika. Jed
nym z najciekawszych obiektów jest
niewątpliwie CH Cyg, w której zaob
serwowano pojawienie się w 1985 ro

ku szybkich, silnie skolimowanych
dżetów, poruszających się z prędkoś
cią - 1 sek łuku/rok (co odpowiada
7 0 0 -1 0 0 0 km/s). Innym obiektem
z widocznym dżetem jest R Aqr.
Tylko kilka gwiazd symbiotycznych jest źródłami promieniowania X.
Najciekawszą z nich jest leżąca w po
bliżu centrum
naszej
galaktyki
GX1+4/V2116 Oph - układ zawiera
jący gwiazdę neutronową akreującą
materię z wiatru gwiazdowego chłod
nego olbrzyma typu M. W latach
70-tych, po odkryciu przez Lewina
i współpracowników, należała ona do
najsilniejszych źródeł twardego pro
mieniowania X na niebie, charaktery
zując się jednocześnie najszybszym
tempem zmian okresu rotacji gwiazdy
neutronowej, wiatach
1971-1980
okres ten malał od 135 s do 110 s.
W 1982 roku okres rotacji wzrósł do
120 s, a następnie zaczął znowu maleć
osiągając w 1987 ponownie 110 s.
Dramatycznym zmianom okresu w la
tach 1980-1982, towarzyszył spadek

intensywności promieniowania rent
genowskiego. Jest jeszcze jeden po
wód, dla którego GX1+4 jest obiek
tem niezwykłym. W latach 70-tych
astronomowie odkryli bardzo silne
źródło emisji linii 511 keV odpowia
dającej anihilacji pozytronu, w pobli
żu centrum Drogi Mlecznej. Otóż
ostatnio, w oparciu o zaobserwowaną
korelację jasności tego tajemniczego
źródła z jasnością rentgenowską oraz
zmianami
w optycznym
widmie
GX1+4/V2116 Oph, pojawiły się su
gestie, że nasz obiekt jest również
źródłem emisji linii 511 keV.
4 układy zostały odkryte przez
satelitę EINSTEIN jako miękkie źród
ła rentgenowskie. 3 z nich, HM Sge,
V 1016 Cyg i RR Tel, to tzw. nowe
symbiotyczne, które w minionym
40-leciu przeszły przez fazę wybu
chu, podczas gdy AG Dra była obser
wowana w czasie wzmożonej aktyw
ności. Ponadto EXOSAT zarejestrował
miękkie promieniowanie X zC H Cyg
i R Aqr, prawdopodobnie pochodzące
z dżetów. Większość gwiazd symbiotycznych (-70% ) była obserwowana
przez EINSTEINa i EXOSATa, nie
wykryto jednak w nich emisji rentge
nowskiej, prawdopodobnie wskutek
dużej lokalnej absorpcji takiego pro
mieniowania
w
otaczającej
je
mgławicy.
Przykłady obiektów zaliczanych do
gwiazd symbiotycznych
W oparciu o podstawowe fakty
obserwacyjne omówione w poprzed
nim rozdziale, rozstrzygnięto, że
gwiazdy symbiotyczne są długookre
sowymi układami podwójnymi wza
jemnie na siebie oddziaływających
gwiazd. W praktyce istnieje kilka
kombinacji składników gwiazdowych
i oddziaływali między nimi dających
w efekcie obiekt dający się sklasyfi
kować jako symbiotyczny. Cechą
wspólną jest obecność chłodnego olb
rzyma typu M. W czasie 103 kolok
wium Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej poświęconego w całości
gwiazdom
symbiotycznym, które
odbyło się w Toruniu latem 1987
(patrz Post. Astr. t. 36, str. 121),
wyróżniono następujące typy tych
obiektów:
1. Gwiazda ciągu głównego akreuje
materię z chłodnego olbrzyma wypeł
niającego
powierzchnię
Roche’a.
Zmiany tempa wypływu materii z olb
rzyma i/lub niestabilności tempa akrecji materii w dysku, prowadzą do
pojaśnienia dysku (wybuchu). Jeżeli
tempo akrecji
przekracza
10-4
A/p/rok, widmo ciągłe dysku przypo
mina widmo nadolbrzyma typu A-F,
czyli takie jakie obserwuje się w cza
sie wybuchów. Dysk jest źródłem
bipolarnego wiatru. Najlepiej zbada
nym układem tego typu jest CI Cyg
(rys. 5).

Rys. 5 Oto jak najprawdopodobniej wygląda układ CI Cygni oglądany z góry i z boku.
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2. Biały karzeł akreuje bogata
w wodór materię z intensywnego wia
tru gwiazdowego olbrzyma typu M.
Głównym źródłem energii w UV jest
quasi-stabilne spalanie termonuklearne na powierzchni białego karła, który
może być również źródłem szybkiego,
gorącego wiatru. Niewykluczone jest
okazjonalne tworzenie się dysku akrecyjnego. Niewielkie zmiany paramet
rów wiatru powodują zmiany w otocz
ce białego karła, obserwowane jako
wybuch w zakresie optycznym i blis
kim UV. Przykład: BF Cyg (rys. 6).
3. Biały karzeł akreujący materię
z normalnego chłodnego olbrzyma
(układ typu S) lub typu Miry (układ
typu D - rys. 7). W momencie nagro
madzenia się dostatecznie dużej ilości
materii następuje wybuch termonukleamy i mamy symbiotyczną nową.
Przykłady: AG Peg (wybuch miał
miejsce około 1850 roku), V 1016
Cyg (wybuch w 1965).
4. Gwiazda neutronowa akreuje mate
rię z wiatru gwiazdowego olbrzyma.
Jedynym znanym obiektem tego typu
jest omawiana już GX1+4/V2116
Oph.

Rys. 7 Schematyczny wygląd układu symbiotycznego typu D.

Wzajemne odziaływania składni
ków układu może dodatkowo kompli
kować obecność pól magnetycznych.
Ostatnio M. Mikołajewski z kolegami
zasugerował obecność magnetycznego
białego karła w CH Cyg, jako wytłu
maczenie wielu osobliwości tego
układu, takich jak wyrzut dżetów,
szybka zmienność gorącego kontinu
um (flikering) z okresowością około
500 s, duża aktywność nie dająca się
wytłumaczyć powierzchniowymi re
akcjami termonukleamymi, etc.
Wreszcie może się i tak zdarzyć,
że obserwujemy świeżo utworzoną
mgławicę planetarną w układzie pod
wójnym z chłodnym olbrzymem. Bio
rąc jednak pod uwagę typowy czas
życia czerwonego olbrzyma i mgła
wicy planetarnej, powinniśmy obser
wować zaledwie kilka obiektów tego
typu.
Dlaczego astronomowie zajmują się
gwiazdami symbiotycznymi
Z wielu powodów.
Po pierwsze, jako układy pod
wójne stwarzają możliwość bezpośre
dnich pomiarów tak podstawowych
parametrów jak masy i rozmiary skła
dników gwiazdowych.
Po drugie, składniki wzajemnie
na siebie oddziaływają, a różnorod
ność kombinacji składników i źródeł
energii (akrecja, powierzchniowe
procesy termonukleame, fale uderze
niowe, dysypacja energii rotacji pop
rzez pole magnetyczne), ekstremalne
warunki
fizyczne (występowanie
w pojedyńczym obiekcie równocześ
nie skrajnie niskich i skrajnie wy
sokich temperatur, gęstości i stanów
materii; od mgławic gazowych i wysokozjonizowanej plazmy do materii
molekularnej, ziaren pyłu i wreszcie
materii zdegenerowanej), wszystko to
sprawia, że gwiazdy symbiotyczne są

bardzo atrakcyjnymi laboratoriami do
studiowania tych procesów.
Po trzecie, gwiazdy symbiotycz
ne są wzajemnie oddziałującymi uk
ładami podwójnymi o najdłuższych
znanych okresach. A zatem każda
z gwiazd ma wystarczająco dużo cza
su by spełnić swoje ewolucyjne przez
naczenie zanim rozpocznie się przep
ływ materii między składnikami i po
jawi się kolejny obiekt symbiotyczny.
W ten sposób gwiazdy symbiotyczne
są źródłem informacji o późnych sta
diach ewolucji gwiazd.
Wreszcie, samo istnienie niektó
rych układów jest zagadką dla teorety
ków. Otóż układ o okresie orbitalnym
rzędu kilkuset dni, zwierający białego
karła, musiał raz już w przeszłości
przejść przez fazę wymiany masy po
między składnikami.Uklady tego typu
stanowią około 80% wszystkich
gwiazd symbiotycznych. Stosunkowo
krótki okres orbitalny, sugeruje, że
pierwotnie masywniejszy składnik (te
raz widoczny jako biały karzeł) będąc
asymptotycznym czerwonym olbrzy
mem wypełniał swoją powierzchnię
Roche'a. Teoria mówi, że wypływ ma
terii w takiej sytuacji jest coraz
szybszy, powstaje wspólna gęsta oto
czka, a okres orbitalny układu skraca
się do kilku godzin. W efekcie pow
staje typowy układ kataklizmiczny
(biały karzeł + gwiazda ciągu głów
nego
wypełniająca
powierzchnię
Roche'a). Gwiazdy symbiotyczne zdo
łały jednak jakoś uniknąć tego losu.
Proponuje się, że progenitorami takich
układów symbiotycznych są układy
małomasywnych gwiazd o niemal
identycznych masach, lub, że pier
wotnie masywniejszy składnik utracił
znaczną część swojej otoczki poprzez
wiatr gwiazdowy znacznie silniejszy
niż w przypadku pojedyńczych czer
wonych olbrzymów. W obydwu wy
padkach nie dochodzi do powstania
wspólnej otoczki i skrócenia okresu.
Układy zawierające gwiazdę cią
gu głównego akreującą materię z olb
rzyma wypełniającego powierzchnię
Roche'a, są również niezwykle intere
sującymi
przypadkami
ewolucji
gwiazd podwójnych. Ostatnio autorce
tego artykułu wraz z kolegami udało
się pokazać, że w dwóch takich ukła
dach (na 4 znane), CI Cyg i AX Per,
masa olbrzyma jest -3 razy większa
od masy gwiazdy ciągu głównego, a
więc obiekty te ewoluują w kierunku
coraz intensywniejszej wymiany ma
terii i w konsekwencji fazy wspólnej
otoczki. Czas życia takich układów ja
ko gwiad symbiotycznych jest bardzo
krótki (-1000 lat). Nieprzypadkowo
również obydwa obiekty należą do
bardzo aktywnych. Nie trzeba doda
wać jak ważne jest dokładne zbadanie
takich układów.
Co pozostaje do rozstrzygnięcia
Przede wszystkim, wciąż zbyt
mało wiemy o tak podstawowych
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Rys. Jacek Drążkowski
parametrach jak okresy orbitalne,
masy i rozmiary składników. N iez
będne są systematyczne obserwacje
zmian blasku w możliwie najszerszym
zakresie widma (fotometra wielobar
wna, spektrofotometria) i pomiary
prędkości radialnych. Zagadnienie jest
trudne, ponieważ okresy orbitalne są
często porównywalne ze skalami fizy
cznej aktywności składników, co po
ważnie kom plikuje interpretację da
nych obserwacyjnych. Gwiazdy symbiotyczne należą do najbardziej
zmiennych gwiazd na niebie, a wśród
możliwych
rodzajów
zmienności
występują:
- zmiany geometryczne wywołane ru
chem orbitalnym - np. zaćmienia lub
zjawisko refleksu - z okresem rzędu
kilkuset dni (obiekty typu S) lub od
kilkunastu do kilkuset lat (typ D);
- wybuchy pojawiające się w różnych
odstępach czasu, trwające od kilku
miesięcy do kilkudziesięciu lat;
- pulsacje, lub półregułam e zmiany,
chłodnego olbrzyma z okresami od
kilkudziesięciu do kilkuset dni;
- cykle aktywności magnetycznej
chłodnych olbrzymów, przypom inają
ce cykl słoneczny (np. AR Pav, RR
Teł), trwające od kilku do kilku
dziesięciu lat;
- zmienna ekstynkcja wokółgwiazdowa (np. R Aqr, większość układów
typu D);
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- szybka zmienność, w skali czasowej
sekund lub minut (flikering).
Aktualnie, zaledwie 15% układów ma
określone okresy orbitalne, tylko dla
kilkunastu olbrzymów poznano okre
sy pulsacji. Jeszcze gorzej wygląda
sprawa orbit i mas składników: właś
ciwie tylko dla kilku okładów istnieją
wiarygodne oceny.
Nadal niezidentyfikowane pozo
stają mechanizmy wybuchów w więk
szości układów. Nawet tam, gdzie
określono rodzaj układu (typ składni
ków, ewentualna separacja) mecha
nizm wybuchów pozostaje nierozst
rzygnięty. W ciąż nie wiemy co jest
przyczyną aktywności CI Cyg - nale
żącej do najlepiej zbadanych obiektów
- niestabilności wypływu materii
z chłodnego olbrzyma, czy też niesta
bilności w dysku.
Bardzo
wiele
kontrowersji
wzbudza również określenie klasy
dzielności promieniowania chłodnych
olbrzymów, a tym samym ich status
ewolucyjny. Nie dysponujemy, nieste
ty, niezależnymi ocenami odległości
nawet do najjaśniejszych gwiazd symbiotycznych. W prawdzie udało się zi
dentyfikować kilka obiektów w Obło
kach Magellana, ale niestety, chłodne
składniki są we wszystkich, z jednym
wyjątkiem, przypadkach gwiazdami
węglowymi, różniącymi się od boga
tych w tlen olbrzymów w gwiazdach

symbiotycznych należących do naszej
Galaktyki.
Niezm iernie ważne są również
wszelkie próby określenia struktury
mgławic symbiotycznych. Brakuje za
równo wysokiej jakości danych obser
wacyjnych (niewątpliwie pomocny
tutaj będzie Teleskop Kosmiczny
Hubble'a), jak i modeli, nawet tych
najprostszych. N a razie jesteśm y na
etapie odkrywania ogromnej złożono
ści tych mgławic, wywołanej jedno
czesnym występowaniem wiatrów
z obydwu
składników, chłodnego
i powolnego z olbrzyma, oraz gorące
go i szybkiego z dysku lub białego
karła, które na dodatek mogą ze sobą
oddziaływać, generować fale uderze
niowe, etc.
To tylko niektóre z problemów,
ale na rozwiązanie większości z nich
przyjdzie jeszcze poczekać. Niewąt
pliwie, w miarę napływania coraz
lepszych danych obserwacyjnych, po
jaw ią się nowe zagadki. I tak chyba
musi być - bez tego nie byłoby nauki.
Joanna M ikołajewska pracuje w
Istytucie Astronomii Uniwersytetu
M ikołaja Kopernika w Toruniu.
Jej główne zainteresowania nau
kowe to osobliwe układy podwójne
a zwłaszcza gwiazdy symbiotyczne.

W KRAJU...
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Olsztyńskie Planetarium
Olsztyńskie Planetarium rozpoczęło działal
ność 19 lutego 1973 - dokładnie w pięćsetną ro
cznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Budując pla
netarium społeczeństwo Warmii i Mazur złożyło
hołd Wielkiemu Astronomowi.
W Olsztynie Mikołaj Kopernik mieszkał
około pięciu lat, w latach 1517-1519 oraz 15201521, pełniąc funkcję adm inistratora dóbr kapi
tuły warmińskiej. Na krużganku zamku olsztyń
skiego, znajduje się jedna z nielicznych pamiątek
po wielkim astronomie - wykonana przez niego
tablica służąca do wyznaczania momentu równonocy.
Główny projektor planetarium , wyproduko
wany w zakładach „Carl Zeiss” w Jenie, należy
do planetariów średniej wielkości typu Planeta
rium Lotów Kosmicznych. Kopuła m a średnicę 15
metrów. W sali projekcyjnej mieści się 200 foteli.
Projektor może być sterowany ręcznie lub auto
matycznie. Obecnie, dodatkowo konstruuje się
nowocześniejsze, równoległe sterowanie kompu
terowe.
W sali projekcyjnej zainstalowano doda
tkowe rzutniki przeźroczy, laser z układam i
optycznymi do efektów specjalnych i inne urzą
dzenia wzbogacające możliwości demonstracyjne
aparatury planetarium .
Małe studio nagrań umożliwia nagrywanie
tekstów i muzyki projekcji oraz diaporam, a tak
że odtwarzanie muzyki z płyt kompaktowych

...

w czasie programów zatytułowanych Muzuka pod
Gwiazdami
Planetarium posiada bibliotekę licząca około
6000 książek i kilkadziesiąt tytułów czasopism
polskich i zagranicznych, głównie astronomicz
nych. Z biblioteki korzystają poza pracownikami
również miłośnicy astronomii oraz młodzież
szkolna z całego prawie województwa.
Główną forma popularyzatorskiej dzia
łalności Planetarium są projekcje prezentujące
wybrane zjawiska i zagadnienia astronomiczne.
Dotychczas opracowano 20 takich projekcji. Trzy
projekcje posiadają obcojęzyczne wersje, co
umożliwia gościom zagranicznym wysłuchanie
tekstów projekcji w wybranym języku. W sezonie
turystycznym jest 6-7 projekcji dziennie, a poza
sezonem turystycznym 2. Z tej formy działalno
ści korzysta najwięcej osób. Przeciętnie Planeta
rium odwiedza około 100 tysięcy widzów rocznie.
Od października do m arca Planetarium
prowadzi Studium Wiedzy o Wszechświecie, czyli
odczyty popularnonaukowe poświęcone wybra
nym zagadnieniom astronomii, astronautyki
i nauk pokrewnych. Odczyty 1 wykłady uzupe
łniane są kalendarzami astronomicznymi przed
stawiającymi ciekawe zjawiska astronomiczne n a
sztucznym niebie planetarium , przeglądami
książek i czasopism, monografiami gwiazdozbio
rów omawiającymi poszczególne gwiazdozbiory
i ciekawe obiekty widoczne w ich obrębie oraz

ZAPRASZAMY
DO

P laneta
RIUM
O lsztyn
SKIEG0
TUTAJ
KUPISZ

P ostępy
A stro
nomii

Planetarium Olsztyńskie w pełnej krasie
Jot. a r c h P lan .

projekcjami filmów.
W Planetarium eksponowane są okolicz
nościowe wystawy o tematyce astronomicznej
i astronautycznej. W stałej ekspozycji znajdują
się model Sputnika-1, portret Mikołaja Kopernika
i kompozycja w atrium wykonane przez Stefana
Knappa oraz malowidło ścienne Mgławica Koń
ski Łeb wykonane przez Zygmunta Drońskiego.
Największe zainteresowanie zwiedzających budzą
jednak okruchy gruntu księżycowego przywie
zione przez astronautów za statku Apollo-11.
W sytuacji, gdy szkołom brak odpowiednich
pomocy naukowych, a nauczyciele są źle przygo
towani do nauczania elementów astronomii,
w zrasta rola Planetarium w edukacji astrono
micznej młodzieży.
Główną formą działalności dydaktycznej
Planetarium są projekcje ilustrujące zagadnienia
astronomiczne występujące w programach n a u 
czania fizyki i geografii w szkołach podsta
wowych i średnich. W roku szkolnym odbywa się
ponad 200 takich pokazów. Nasze projekcje
zmieniają się wraz ze zmianami programów
szkolnych. Obecnie mamy 10 pokazów dydak
tycznych. Korzystają z nich uczniowie od czwar
tej klasy szkoły podstawowej do ostatnich klas
szkół średnich. Obecnie chcemy rozszerzyć n a 
szą ofertę o dydaktyczne programy komputero
we, pomocne w nauczaniu elementów astronomii
w szkołach wyposażonych w komputery.

Planetarium organizuje testowy konkurs
astronomiczny dla dzieci ze szkół podstawowych
oraz konkurs n a referat i młodzieżowe semi
narium astronomiczne dla mlodziezy szkół śred
nich. Pracownicy planetarium współorganizują
sem inarium ogólnopolskie oraz sem inaria w in
nych województwach. Dla czytelników Gazety Ol
sztyńskiej prowadzimy stały konkurs Astrono
miczne pytanie miesiąca.
Oprócz popularyzacji i dydaktyki, pracow
nicy planetarium zajmują się również badaniami
naukowymi we współpracy z profesjonalnymi
ośrodkami astronomicznymi. W łasna praca n a u 
kowa umożliwia im żywy kontakt z astronomią.
W połączeniu z udziałem w sem inariach, zja
zdach, wykładach oraz innych formach podno
szenia kwalifikacji, zapewnia to wysoki poziom
popularyzacji i dydaktyki.
Po blisko dwudziestu latach działalności Ol
sztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego potwierdziło się, że jego wybudowa
nie było bardzo udaną formą godnego uczczenia
Mikołaja Kopernika. Tradycje astronomiczne za
początkowane w XVI wieku są nadal w Olsztynie
kontynuowane.

Jadwiga Biała

... i Obserwatorium Astronomiczne
Olsztyńskie Obserwatorium Astronomiczne
to właściwie dzieło życia Zbyszka Gałęckiego. To
jego upór, cierpliwość i wytrwałość sprawiły, iż
mimo wielu przeciwności losu i ludzi Olsztyn po
siada tak unikalną placówkę popularyzacji
astronomii. Obserwatorium rozpoczęło swoją
działalność w 1979 i w naturalny sposób rozsze
rzyło ofertę planetarium umożliwiając publicz
ności kontakt z prawdziwym niebem. Obserwa
torium mieści się w pobliskim budynku starej,
100-letniej wieży ciśnień (zdjęcie na okładce).
Znaj duj a się w nim pracownie przedstawiające
w arsztat pracy astronom a, sala klubowa, ciem
nia fotograficzna i niezbędne zaplecze socjalne.
Pracownia widm gwiazdowych ilustruje
proces powstawania, obserwacji i analizy widm
ciał niebieskich. Znajdujące się tu mikrofotometr
i kom parator umożliwiają dokonywanie pomia
rów widm uzyskanych przy pomocy astronomicz
nych spektrografów. Zainstalowany w pracowni
promieniowania kosmicznego detektor pozwala
śledzić tory przelotu cząstek elementarnych,
mających swoje źródło w kosmosie. W pracowni
służby czasu można zapoznać się ze starymi
i nowymi metodami pomiaru czasu. Szczyt 24metrowej wieży zajmuje 3-metrowa kopuła
i taras widokowo-obserwacyjny. Pod kopułą
znajduje się teleskop, tzw. Coude Refraktor,
o średnicy obiektywu 15 cm. Przy teleskopie
zainstalowane są dwie małe astrokam ery do
fotografowania nieba. Posiadamy również wiele
przenośnych teleskopów i lunet wykorzystywa
nych do prowadzenia obserwacji i publicznych
pokazów nieba z tarasu, na obozach i ekspedy
cjach astronomicznych.
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Znajdujące się w obserwatorium mikrokom
putery wykorzystujemy do opracowywania ob
serwacji, dokonywania obliczeń teoretycznych
i nauki programowania. Niektóre sterują apara
tu rą pomiarową.
Popularyzację astronomii prowadzimy n a
różnych poziomach wtajemniczenia. Szerokiej
publiczności oferyjemy pokazy Słońca i gwiaź
dzistego nieba przez teleskop. Szczególną popu
larnością cieszą się „wieczory otwarte”, organizo
wane w czasie wyjątkowych zjawisk astrono
micznych, takich ja k naprzykład pojawienie się
jasnej komety, i ważnych astronomicznych rocz
nic. Spotkania te, połączone z interesującą prele
kcją, zwiedzaniem obserwatorium i pokazem nie
ba, nieraz przeciągają się do późnych godzin
nocnych.
Zorganizowane grupy szkolne odwiedzają
nasze obserwatorium, aby zapoznać się z pracą
astronomów. Poznają instrum enty, sposoby pro
wadzenia i opracowywania obserwacji. Często
dopiero tu, przekonują się ja k długa i żm udna
je st droga do poznania budowy Wszechświata.
Jed n ak najwięcej satysfakcji daje nam praca
z młodzieżą głębiej zainteresow aną astronomią.
Zajęcia w kołach astronomicznych dają im moż
liwość poznania tej pięknej dziedziny nauki.
W zależności od wieku i stopnia astronomiczne
go wtajemniczenia, nasze koła grupują młodzież
ze szkół podstawowych i średnich, a nawet star
szych miłośników. Najmłodsi poznają budowę
układu słonecznego, gwiazd i galaktyk, uczą się
orientacji n a niebie. Starsi, bardziej szczegółowo
poznają naturę obiektów astronomicznych, pra-

wa fizyki leżące u postaw Ich budowy 1 ruchów.
Zapoznają się z budową i działaniem różnych
instrumentów astronomicznych. Fotografują cie
kawe obiekty i zjawiska astronomiczne, obser
wują Słońce, gwiazdy zmienne i zakrycia gwiazd
przez tarczę Księżyca. Swoje zainteresowania
rozwijają na obozach i ekspedycjach obserwa
cyjnych, w czasie których sprawujemy „fachowy”
nadzór. Dla niektórych astronom ia staje się
przedmiotem studiów uniwersyteckich.
Wykorzystując aparaturę obserwatorium
1 we współpracy z profesjonalnymi ośrodkami,
staram y się prowadzić pracę naukowo-badaw
czą. Od 4 lat jesteśm y w posiadaniu małego
fotometru fotoelektrycznego użyczonego nam
przez Obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, który zainstalowany w
ognisku Coude Refraktora umożliwia precyzyjne
pomiary blasku gwiazd w dwóch standardowych
barwach B 1 V (niebieskiej i żółtej). Fotometr p ra
cuje w reżimie licznika fotonów, zliczając Impulsy
generowane przez padające z nieba fotony. Jego
pracą steruje mikrokom puter Spectrum. Prowa
dzimy obserwacje zmian blasku gwiazd zaćmie
niowych i pulsujących, w tym ciekawej grupy
gwiazd symbiotycznych. Obserwacje nielctórycn
z nich prowadzimy we ram ach wspólnego pro
gramu badań z obserwatoriami w Polsce i za gra
nicą (Toruń, Rożen w Bułgarii, T artu-Toeravere

w Estonii).
Układ sterujący pracą fotometru umożliwia
prowadzenie obserwacji zjawisk zachodzących
w bardzo krótkiej skali czasowej. Do takich nale
żą zakrycia gwiazd przez Księżyc i planetoidy.
Fotometryczne obserwacje tych zjawisk umożli
wiają nam określenie m om entu zakrycia z dok
ładnością do 0.01 sekundy. Nasze wyniki przesy
łamy do Japonii, do Tokio, gdzie mieści się świa
towe centrum zbierające te dane. W obserwa
cjach fotometrycznych wspierają n as często
najbardziej zaawansowani miłośnicy astronomii.
Mimo iż obserwatorium znajduje się w
centrum m iasta, czystość olsztyńskiej atmosfery
sprawia, że nasze obserwacje nie ustępują tym
wykonywanym w profesjonalnych ośrodkach.
Niestety, światła miejskie ograniczają nasze
obserwacje do gwiazd Jaśniejszych niż 10m.
Nasze wyposażenie pozwala nam również n a
analizę widm gwiazdowych uzyskanych w więk
szych obserwatoriach. Nasze badania skupiają
się wokół fizyki wybranych gwiazd zmiennych
i układów podwójnych. Wyniki publikujemy
w profesjonalnych czasopismach astronomicz
nych polskich i zagranicznych.
B. Kulesza

Jedną z ciekawych atrakcji Obserwato
rium Olsztyńskiego jest działający,
wahadłowy (!) i autentyczny

zegar Shortta
- arcydzieło mechaniki precyzyjnej! To
wszystko na co stać było ludzkość
w dziedzinie zapadek, ząbatek 1 śrubek 1
Dziąki sieci kiikudziesiąciu właśnie takich
zegarów 50 łat temu po raz pierwszy od
kryło nierównomiemości ruchu wirowego
Ziemi.

TO TRZEBA ZOBACZYĆ!

ERRATA
W pierwszym tegorocznym zeszycie w artykule
A. M areckiego (Post. Astr. t. 39, sir 37) zostały błędnie
opisane jednostki skal rysunków. Powinno być:
„sekundy luku" zamiast „minuty tuku" na ry s .la oraz
„milisekundy luku" zamiast „sekundy luku" na rys.Ib
i lc.
Ponadto w tym samym numerze, autorem zdjęcia na str.
35 jest Michał llałaburda.

Coude refraktor na wieży ciśnień!
Jot. arch. Plan.
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Rozpoczęte 1 października 1957 roku w Obser
watorium n a Forcie Skała systematyczne obser
wacje promieniowania radiowego Słońca, w p aś
mie 810 MHz, początkowo 5-metrowym, a od
1964 roku 7-metrowym radioteleskopem, obej
m ują już ponad 60 tysięcy godzin obserwacyj
nych.
W ciągu tego okresu, zanotowano dwie dłuż
sze przerwy w obserwacjach: od 23 sierpnia
1963 do 2 lutego 1964 - spowodowaną przenie
sieniem anteny radioteleskopu ze szczytu Fortu
do nowego pawilonu obserwacyjnego, oraz od 6
listopada 1973 do 11 m arca 1974 - związaną z
przebudową aparatury odbiorczej. Inne, krótkie
n a szczęście przerwy w ciągu obserwacyjnym,
nie miały wpływu n a jednorodność tej serii.
Na rysunku, w górnym panelu, przedstawio
no przykładowo wybrane obserwacje z dnia 25
czerwca 1989, z codziennego 6-godzinnego sean
su obserwacyjnego. Widzimy tam zapis słońca
spokojnego 1 wybuchów radiowych (typ 41 F
i 8 S) oraz kalibracje. Obserwacje Słońca n a tej
częstotliwości - przy założeniu sferycznie syme
trycznego rozkładu elektronów w atmosferze Sło
ńca - dają nam informacje o w arunkach fizycz
nych panujących w rejonie przejścia od warstw
górnej chromosfery do dolnej korony. Natomiast
kalibracje, wykonywane przez obserwatora 5 ra 
zy dziennie, zapewniają kontrolę aparatury od
biorczej i umożliwiają przeliczenie obserwowane
go strum ienia promieniowania radiowego Słońca
do jednostek SI (10-22 W m-2 Hz-1).
Środkowy rysunek obrazuje średnie dzienne
wartości słońca spokojnego w I półroczu 1989,
z bardzo dobrze widocznym 27-dniowym cyklem
(rotacja synodyczna Słońca), czyli składową
wolno-zmienną w promieniowaniu radiowym
Słońca.
Na dolnym rysunku, obejmującym cały, 33letni okres obserwacji krakowskich, przedstawio
no średnie wartości strum ienia radiowego słońca
spokojnego, w poszczególnych rotacjach synodycznych. Na tym wykresie wyraźnie zaznacza swój
przebieg 11-letni cykl aktywności Słońca.
Ciekawie zapowiada się przebieg aktualnie
trwającego XXII cyklu - czy m aksim um Już było
(w połowie 1989 roku), czy też dopiero będzie?
Pragnę przypomnieć, że m aksim um przewidywa
ne było na I kwartał 1991 roku.
Zwróćmy teraz naszą uwagę n a wtórne m ak
sima, występujące kolejno w rotacjach: 1430
(-1960.6 roku). 1589 (-1972.5 r.) i 1746
(-1984.2 r.), a więc średnio co 158 rotacji. Jeśli
przyjmiemy tę wartość za okres powtarzania się
wtórnych maksimów, to spodziewane, najbliższe
wtórne m aksim um powinno się pojawić w rotacji
nr. 1904, czyli w roku 1996.0. Na występowanie
wtórnych maksimów uwagę McIntosh, w oparciu
o kanadyjskie obserwacje radiowe Słońca, pro
wadzone na fali 10.7 cm (2800 MHz), a zapoczą
tkowane 10 lat wcześniej niż krakowskie.
Te wtórne m aksim a - zgodnie z przyjętą In
terpretacją - są odbiciem gwałtownego procesu
przemagnesowania się plam słonecznych należą
cych do starego cyklu, oraz pojawieniem pier
wszych plam n a dużych szerokościach heliograflcznych należących ju ż do nowego cyklu aktyw
ności. Wtórne m aksim a wydają się występować

około 1.5 roku po fazie m aksim um aktywności, a
około 3.5 roku przed minimum. Jeśli tak, to
m inimum XXII/XXIII cyklu aktywności słonecz
nej przypadnie około 1998.5 roku, a m aksim um
XXIII cyklu w 2002.5, a zatem o 4 lata wcześniej
niż wynikałoby to z analizy wieloletnich serii
obserwacji plam słonecznych. Wyznaczanie
podstawowych momentów w 11-letnich cyklach
aktywności, takich ja k m inim um czy m aksi
mum, to niezmiernie ważne zagadnienie, cho
ciażby ze względu n a planowane długotermino
we, załogowe lud bezzałogowe loty kosmiczne. Na
szczęście, lub niestety, trafność prognoz
pozostawia jeszcze wiele do życzenia, przede
wszystkim z powodu złożoności problemu 1 wła
ściwie trzeba by tej sprawie poświęcić osobny
artykuł.
W roku 1990, w Obserwatorium Astronomi
cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowa
dzona została kolejna modernizacja aparatury
odbiorczej, wraz z wprowadzeniem cyfrowego za
pisu danych obserwacyjnych, co niewątpliwie
ułatwia opracowanie obserwacji Słońca. Dzięki
uzyskanemu grantowi, GA-9/GR/DAN/90, pla
nuje się w tym roku uruchomienie spektrografu
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radiowego do obserwacji Słońca w paśmie od
350 MHz do 1800 MHz. Wzbogaci to uzyskiwane
wyniki obserwacyjne dotyczące fizyki Słońca oraz
rozszerzy możliwości badawcze OA UJ.
Dziękuję wszystkim Obserwatorom, którzy
wnieśli wspólny, ogromny wysiłek w uzyskanie
tego ciekawego szeregu obserwacyjnego. Krakow

skie obserwacje Słońca są częściowo finansowa
ne w ram ach problemu CPBP-01.11.

Adam Michalec

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

URANIA
Miesięcznik wydawany od 62 lat
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
p r z y stę p n e dla k ażd ego
KRONIKA - k r ó tk ie n o tk i ze w sz y stk ic h
d z ie d z in a str o n o m ii
AMATORSKIE OBSERWACJE NIEBA
I PORADNIK OBSERWATORA
OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY n a jc ie k a w sz e zjaw isk a n a n ie b ie na
k a id y m ie sią c

P renum erata: roczna 6 0 .0 0 0 ,- zł; półroczna 3 0 .0 0 0 ,- zł;
kw artalna 15.000,- zł plus koszt wysyłki 1.200,- zł za każdy
num er, n r konta PKO 1 OM KRAKÓW 35510-16391-132;
Zarząd Główny PTMA, ul. Św. Tom asza 3 0 /8 , 31-027
Kraków

TO NIE JEST NASZA KONKURENCJA - TO
NAJLEPSZE UZUPEŁNIENIE LEKTURY
„POSTĘPOW ASTRONOMII” !
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RECENZJA ?
Mam przed sobą otwartą książkę. I dylemat: pisać czy nie pisać. Mam na myśli recenzję.
Autor książki ma nieszczęście należeć do typu ludzi określanych w środowisku naukow
ców krótko i bezwzględnie: wariat.
Typowy wariat to człowiek zjawiający się w instytucie naukowym z wytłuszczoną kartką
papieru, na której pełno jakichś znaków (czasami zer i jedynek) i twierdzi, że on właśnie
(i tylko on) wie, skąd się wziął Układ Planetarny, kwazary, a nawet cały Wszechświat.
Zdarza się to mniej więcej raz na miesiąc. Na widok zbliżającego się wariata każdy zdrowy
na umyśle naukowiec chowa się do kąta i podejmuje dyskusję tylko wtedy, gdy nieopatrz
nie dał się zagnać do narożnika. Wariat błąka się po korytarzu i ma pretensję do świata
(naukowego), że tenże świat go ignoruje i unika, nie dając nawet szansy zaprezentowania
swoich nowatorskich idei stanowiących owoce wieloletnich przemyśleń.
Ten sam scenariusz obowiązuje we wszystkich instytutach, wszystkich specjalności na
całym świecie. Dla naukowców cały problem to niemal niezauważalny margines ich działa
lności i tylko od czasu do czasu przy herbacie snują opowieści typu: „Wiecie, raz przy
szedł jeden facet i twierdził, że właśnie obalił ogólną teorię względności i na dowód dał
swoje słowo honoru...”. Odkrywcom - amatorom pozostaje pocieszać się głębokim wew
nętrznym przekonaniem, że oni wiedzą lepiej, a ci głupi, bezmyślni, aroganccy naukowcy
jeszcze zobaczą, jeszcze świat się pozna na ich rewelacyjnym odkryciu. I na tym sprawa
się kończy, chyba że...
W rzadkich przypadkach wspomniany wyżej wariat wykazuje dostatecznie dużo przed
siębiorczości, aby opublikować swoje wyniki poza oficjalnym obiegiem prac naukowych;
udaje mu się przekonać jakieś wydawnictwo do wydania mu książki. W Polsce takie możli
wości istnieją właściwie od niedawna i wiążą się z powstaniem małych, często prywatnych
firm wydawniczych). Takie wydawnictwa jak PWN są dla amatorów - odkrywców niedos
tępne ze względu na wstępne recenzowanie (przez naukowców, oczywiście) wszystkich
pozycji przed przyjęciem do druku. To samo dotyczy czasopism naukowych - co więcej,
prace ściśle naukowe obowiązuje często wymóg publikowania w języku angielskim ze
względu na zasięg ogólnoświatowy. Natomiast małe wydawnictwa drukują, co im się
podoba, więc jeśli im się podoba, to DZIEŁO wychodzi na światło dzienne.
Co dalej? Naukowcy przy herbacie zastanawiają się, co z tym dalej zrobić. Najprościej
jest nie robić nic. Pojawiają się jednak wtedy drobne wyrzuty sumienia: może jednak
należy robić coś, aby nie przygotowani na to Czytelnicy nie byli zasypywani ideami, które
stanowią po prostu czyjeś prywatne poglądy, a nie wykładnię udowodnionych czy ogólnie
uznanych naukowych teorii. W końcu praca naukowców, szczególnie w zakresie nauk
podstawowych, jest tak oderwana od jakichkolwiek bezpośrednich zastosowań, a odbywa
się przecież na koszt społeczeństwa, że społeczeństwo ma prawo oczekiwać przynajmniej
tego, aby nauka była odpowiednio popularyzowana, a zatem dostępna dla każdego, kto
ma ochotę się z je j osiągnięciami zapoznać, niezależnie od posiadanego przygotowania.
Może zatem podejmować publiczną dyskusję z publicznie prezentowanymi
nieortodoksyjnymi ideami? Tu jednak też napotykamy problemy. Po pierwsze, jak twierdzą
niektórzy, reklamuje się w ten sposób rzeczy, które nie są warte reklamy. Po drugie,
trzeba by taką pracę przeczytać, aby móc podjąć rzetelną dyskusję, a to nie musi być
wcale proste i może zabrać dużo czasu (a przecież naukowiec indywidualnie jest
rozliczany z pisania prac naukowych, a nie z czytania...).
Wyrobienie sobie zdania na temat pracy opublikowanej w The Astrophysical Journal
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i mieszczącej się w ramach specjalności Czytelnika nie musi zająć dużo więcej czasu niż
samo przeczytanie pracy. Każda nowa praca jasno i zwięźle określa różnice w stosunku
do pracy poprzedniej i posługuje się tymi samymi pojęciami. Czytający oczywiście nie je st
w stanie powtórzyć na przykład trwających miesiąc obliczeń numerycznych, ale nie je s t to
potrzebne ze względu na zaufanie do umiejętności autora i możliwość porównania
wyników z własną intuicją.
Natomiast odkrywca - amator z reguły wprowadza swoje własne pojęcia i idzie
wyłącznie za tokiem własnych myśli bez jakiejkolwiek konfrontacji z tym, co znane
i uznane. Zarzucając arogancję naukowcom, sam stawia ich w takiej sytuacji ja k człowiek,
który mówi odrębnym językiem i domaga się, aby to wszyscy inni tego języka się nauczyli,
bo on ma im coś do powiedzenia...
Przeczytanie pracy amatorskiej wymaga zatem znacznej inwestycji czasu, po to tylko,
aby móc powiedzieć, że praca je s t koncepcyjnie niespójna, czy że je s t sprzeczna z takim
czy innym faktem obserwacyjnym. W najlepszym przypadku je s t nieporadna; miałam
kiedyś przyjemność recenzowania pracy, której autor, posługując się wyłącznie własną
intuicją i przestarzałą literaturą popularnonaukową, w znacznej mierze poprawnie odkrył,
w jakim kierunku poszedł rozwój teorii cząstek elementarnych w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych. W takim przypadku nie wiadomo, czy gratulować autorowi, czy
ubolewać, że z braku przygotowania formalnego do pracy naukowej taki ogromny talent
po prostu się marnuje.
Jak dowodzą eksperymenty, ludzie i zwierzęta zachowują się zgodnie z regułą
prawdopodobieństwa (częstotliwość wybierania danej opcji je s t wprost proporcjonalna do
prawdopodobieństwa sukcesu przy je j wyborze). Zatem namówienie kogoś na
przeczytanie pracy amatorskiej je s t niemal z góry skazane na niepowodzenie, bo nikt nie
wierzy, że coś ciekawego w tej pracy będzie.
Argument dbałości o zdrowie psychiczne opinii publicznej jako zachęta do polem iki też
pewnie wkrótce odpadnie, tak ja k to się stało w krajach zachodnich. Tam ilość publikacji
delikatnie mówiąc amatorskich przewyższa ilość rzetelnych książek popularnonaukowych
o tak znaczny czynnik, że nikt ju ż na to nie zwraca uwagi. Decyzja należy do Czytelnika;
je śli chce się on zapoznać ze stanem wiedzy w jakim ś zakresie, przedstawionym przez
profesjonalistę, to kupuje wyłącznie książki opublikowane przez duże, renomowane
wydawnictwa i zawierające notkę o miejscu pracy autora.
I chyba więc tak musi być: amatorzy - odkrywcy coś tam sobie ciągle odkrywają i coś
tam sobie publikują, i nikt na to nie zwraca uwagi. Tym wszystkim zignorowanym, na
pocieszenie, można dedykować historię Benoit'a Mandelbrota.
Mandelbrot je s t co prawda z wykształcenia matematykiem, ale problem, którym się
zajął, był tak nietypowy dla matematyki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, że nikt
nie brał tego poważnie. Mandelbrot stworzył nową geometrię
geometrię przyrody.
Stworzył nowe pojęcie do badania kształtów i zazwał to fraktalem. Co więcej, całe
podejście Mandelbrota, tak oparte na pewności siebie, głębokiej intuicji, a w sumie bardzo
nieformalne z punktu widzenia matematyki, je s t tak bardzo charakterystyczne dla
twórczości amatorskiej. Dziś jednak fraktale odnalazły swoje miejsce w dynamice układów
nieliniowych, czyli teorii chaosu, a co drugi szanujący się fizyk i co dwudziesty astronom
pracowicie wyznacza wymiar fraktalny dla swojego zagadnienia; fraktale znalazły nawet
zastosowanie "przemysłowe" do taniego i zwartego kodowania obrazów, o czym można
sobie było przeczytać w "Wiedzy i Życiu"...
-

B. Czerny
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Polskie
Towarzystwo
A stronom iczne
Nagroda Młodych

Biała Lista

Polskie Towarzystwo Astronomiczne corocznie
przyznaje nagrody dla najlepszych prac nauko
wych opublikowanych przez młodych astrono
mów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
opublikowanie w danym roku pracy naukowej
w Acta Astronomica w języku angielskim, oraz
nie ukoiiczenie 35-go roku życia. Jury konkursu
„Nagroda Młodych” w składzie M. Kubiak,
M. Urbanik, J. Smak i T. Jarzębowski (nie uczes
tniczyli w posiedzeniu Jury jego członkowie,
R. Tylenda i J. Hanasz) rozpatrzyło 13 listopada
1990 prace spełniające warunki regulaminu kon
kursu i podjęło decyzję o przyznaniu nagród za
rok 1990.
Nagrodę pierwszego stopnia (w wysokości 600
tys. złotych) przyznano:

Lista członków PTA, którzy wpłacili wielokro
tność składek członkowskich w 1990 roku:

Januszow i K a ł u ż n e m u
za pracę „CCD Photometry of NGC 188”.
Nagrody drugiego stopnia nie przyznano.
Dwie równorzędne nagrody trzeciego stopnia (po
300 tys. złotych) przyznano:
M ichałowi C h o d o r o w s k i e m u
za pracę „Dynamical Model for the Redshift
Space Appearance of the Groups and Clusters of
Galaxies”
oraz B eacie M a z u r
za pracę „On the Position of Subdwarfs Main
Sequence”
Redakcja „Postępów Astronomii" składa serdeczne gra
tulacje Nagrodzonym i Jurorom.

1. Włodzimierz Baran
2. Marek Biesiada
3. Henryk Brancewicz
4. Aleksander Brzeziriski
5. Tomasz Chlebowski
6. Lucyna Chudczer
7. Maria Dobrzycka
8. Jerzy Dobrzycki
9. Mirosław Giersz
10. Robert Głębocki
11. Bolesław Grabowski
12. Jan Hanasz
13. Eligiusz Jędrzejec
14. Barbara Kołaczek
15. Andrzej Kruszewski
16. Andrzej Kus
17. Jerzy Madej
18. Adam Michalec
19. Joanna Mikołajewska
20. Maciej Mikołajewski
21. Marek Sarna
22. Marek Siarkowski
23. Grzegorz Sitarski
24. Antoni Stawikowski
25. Kazimierz Stępieli
26. Zygmunt Turło
27. Leszek Zaleski

46.120.41.880.67.000.40.000.201.000.38.000.40.000.38.000.46.120.50.000.57.000.96.120.46.120.50.000.96.120.38.000.46.120.50.000.40.000.40.000.38.000.46.120.46.120.100.000.38.000.46.120.74.000.-

Szara Lista
Lista członków PTA zalegających ze składkami:

Złota Lista
Darowizny na rzecz Fundacji Astronomii Polskiej
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie:
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M. Duch
M. Kożuchowska
M. Urbanik
A Michalec
Z. Turło
K Stępieli

123.000.20.000.20.000.20.000.50.000.50.000.-

Olsztyńskie Planetarium
(skarbonka)

290.000.-

ze względu na brak miejsca
w tym numerze nie publikujemy
Szarej Listy.

Czarna Lista
Lista członków,
składek:

którzy nigdy

nie

zapłacili

ze względów humanitarnych na
razie nie publikujemy.

Z listów jakie otrzymujemy do Redakcji wynika, że nasi Czytelnicy którym udało się jakoś
zdobyć pierwszy numer naszego pisma bardzo się martwig czy zdobędg również drugi
i następne. Wszystkich zainteresowanych zawiadamiamy, że najpewniejszym sposobem za
pewnienia sobie stałego dostępu do Postępów Astronomii jest

prenumerato

,

przy czym istnieje możliwość zamawiania tylko niektórych numerów (jeśli jakieś Czytelnik już
posiada) poprzez skreślenie tych niepotrzebnych na odwrocie załgczonego formularza.

Cena jednego numeru w dalszym ciqgu wynosi zaledwie
9000 zł, a prenumeraty rocznej (4 numery) 36000 zł.
Część Czytelników pyta dlaczego nasze pism o nie je st dostępne w kioskach R u c h u ? Otóż obaw iam y się, że
zarówno specyfika „Postępów A stronom ii”, na razie stosunkowo niski nakład, a przede w szystkim rzadkość
edycji (kw artalnik!) spowodowałaby, iż nasze pism o po prostu utonęłoby w powodzi czasopism zalewających
kioski. Dlatego raczej staram y się je umieszczać w niektórych, tych najlepszych(!), księgarniach, przynaj
m niej w dużych i średnich miastach. Niestety, na razie nie wszędzie dotarliśm y. Przy okazji w szystkim
Właścicielom i Kierownikom księgarń, kórzy przyjęli do sprzedaży nasz kw artalnik chcielibyśmy tą drogą
serdecznie podziękować.
M artw i nas bardzo, ja k na razie stosunkowo niska iłość prenum erat ze szkół, zw łaszcza w czasach kiedy
Prezes naszego Tow arzystw a jest jednocześnie M inistrem E dukacji! Apelujem y więc do Prezesa-M inistra
0 zwiększenie dotacji na zakupy bibłioteczne dla szkół! Z tego co wiem y większość prenum erat szkolnych
pochodzi z pryw atnych środków nauczycieli! Ilu ż jed n a k się takich zapaleńców znajdzie? Apelujem y więc
1 do Nauczycieli, nie odmawiajcie swoim uczniom tej wspaniałej przygody ja k ą może być astronom ia,
a i W am m ożemy pomóc w prow adzeniu niektórych łekcji! W szak współczesna astrofizyka to jed en z najdy
nam iczniej rozwijających się działów fizyki. I ja kże oddziaływający na wyobraźnię! Jeśli Wasi uczniowie
nie pytają Was o czarne dziury, o początek W szechświata, o kw azary i neutrina, może to być groźny sygnał,
że tracicie kontakt z klasą. Redakcja „Postępów A stronom ii” m a nadzieję W am pomóc.
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0 Adresy księgarń, w których można kupić

„Postępy Astronomii"
♦ Grójec, ul. Piłsudskiego 6
♦ Katowice, księg. .Nauka", ul. W arszawska
11
♦ Kraków, księg. .Ossolineum", Rynek Główny
4
♦ Kraków, Księg. Wydawnictw Naukowych
„Ele/ant", ul. Podwale 6
♦ Kraków, księg. .Irys". Rynek Główny 23
♦ Kraków, księg. .Skarbnica", os. C entrum C
BI. 1
♦ Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62
♦ Łódź, księg. .Pegaz", ul. Piotrkowska
4 7 /4 9
♦ Olkusz, ul. Kościuszki 14
♦ Piotrków Tryb., .D om Książki", ul.
Słowackiego 1
♦ Puławy. KMPiK, ul. Lubelska 25
♦ Radom, księg. naukow o-techniczna .Bis",
ul. 25 czerwca 2 6 /3 2
♦ Warszawa, Główna Księg. Naukowa Im B.
Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7
♦ Warszawa, ORWN PAN, Pałac K ultury i
Nauki
♦ Warszawa, księg. .MDM", ul. Piękna 3 1 /3 7
♦ W arszawa, Główna Księg. Techniczna, ul.
Świętokrzyska 14
♦ Toruń, księg. .Comer", ul. Konstytucji 3
Maja 10
♦ Toruń, Księgarnia Naukowa. Rynek
Starom iejski
♦ Zawiercie, .D om Książki", ul. 3 Maja 11

Poszukujemy chętnych do
sprzedaży, dystrybucji i kolportażu
kwartalnika

9 Ponadto .P ostępy Astronomii" można nabyć
w planetariach i obserwatoriach:
♦ Śląskim Planetarium i O bserw atorium
Astronomicznym w Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie
♦ Olsztyńskim P lanetarium i O besrw atorium
Astronomicznym, al. J . Piłsudskiego
38
♦ Planetarium Grudziądzkim, ul. Krasickiego
1/7, Zespół Szkół ChemicznoElektiycznych
♦ Planetarium W arszawskim, Muzeum
Techniki w Pałacu Kultury i Nauki
♦ O bserw atorium Astronomicznym
U niwersytetu MiKołaja Kopernika,
Piwnice pod Toruniem

prosimy o listowny kontakt z Redakcją:
.Postępów Astronomii
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja
Kopernika PAN, ul. Bartycka 18,
00-716 Warszawa
lub telefoniczny:
Bożena Czerny: 41 -00-41 w. 40 Warszawa
Joanna i Maciej Mikołajewscy: 48-71-44 Toruń

• oraz osobiście w Redakcji:
Bartycka 18, 00-716
Warszawa u B. Czerny, wtorki
12-14 tel. 41-00-41 w.40

N a w szystkich częściach b la n k ie tu należy wpi
sać czytelnie a tra m e n te m , d ługopisem lu b p i
sm em m aszynow ym jednakow o kw otę cy fra 
m i, im ię i nazw isko w płacającego, jeg o a d 
res, siedzibę o d d z ia łu b a n k u , w k tó ry m p ro 
w adzony je s t ra ch u n e k o ra z n u m e r i nazw ę
tego ra ch u n k u .

R odzaj zobow iązania:

Zamówienie (prenumerata) na następujące
numery „Postępów Astronom ii" w roku
1991 (niepotrzebne skreślić):
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B an k n ie o d p o w ia d a za treść korespondencji
pochodzącej o d osób trzecich

Z a sk u tk i w ynikłe z m ylnego w ypełnienia
b la n k ie tu po n o si odpow iedzialność wyłącznie
w płacający.

POLSKIE TOWARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
zaprasza
na serie odczytów przeznaczonych dla wszystkich miłośników astronomii. Odczyty
odbywają się w semestrze jesiennym i wiosennym.
Warszawa: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Bartycka 18, po

niedziałki, godz. 17.00
Toruń: sala kinowa Ratusza Staromiejskiego, poniedziałki, godz. 18.00; po

wykładzie herbatka w piwnicach domu Kopernika
Olsztyn: Planetarium Olsztyńskie, piątki, godz. 17.00; po wykładzie „kalen

darzyk astronomiczny” i krótkie informacje na temat najnowszych
wydarzeń astronomicznych, pod kopułą planetarium.
Dokładne terminy i nazwiska wykładowców podawane są na plakatach i w prasie.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA . . .
.. . okazały budynek Olsztyńskiego Obserwatorium Astronomicznego w zabyt

kowej wieży ciśnień (patrz artykuł wewnątrz numeru). Pod kopułą na szczycie
wieży mieści się 15-centymetrowy coude refraktor z fotometrem fotoelektrycznym,
służącym (z powodzeniem!) do obserwacji jaśniejszych gwiazd zmiennych. Na
pozostałych piętrach znajdują się pracownie i laboratoria wykorzystywane do
upowszechniania wiedzy astronomicznej na poziomie popularnym i zaawansowa
nym oraz własnej pracy badawczej pracujących tutaj astronomów.

