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POSTĘPY ASTRONOMII
są kw artalnikiem  poświęconym po
pularyzacji astronom ii. Pism o jest 
oficjalnym organem  Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego, założone
go w roku 1923. PO ST Ę PY  ASTRO
NOMII ukazują się od 1953 roku, a 
od 1991 roku w zmienionej formie 
i nowej szacie graficznej. W arunki 
nabyw ania i warunki prenum eraty 
-  wewnątrz num eru.
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA...
. . . zaćmienie Słońca, widoczne 22 lipca 1990 roku w Finlandii. Zdjęcie zostało 
wykonane przez K. Schillinga aparatem fotograficznym PRAKTICA B 100, przy 
użyciu zwierciadlanego teleobiektywu MTO-IOOOA; czas ujęcia był dobierany au
tomatycznie.



T
rzeci numer POSTĘPÓW ASTRONOMII jest nieco (ale tylko nie
co) bardziej wakacyjny. Spragnionym wypoczynku i rozle
niwionym Czytelnikom proponujemy obejrzenie pierwszej strony 
okładki. Tym razem zdobi ją piękne zdjęcie K. Schillinga (z 
wyprawy do Finlandii), rzut oka na kolorową wkładkę (nowy materiał z 
Teleskopu Kosmicznego Hubble'a), a następnie przejście do czytania 
numeru „od tyłu", od str. 141. Czy Słońce jest naprawdę odpowiedzialne za 

wojny i rewolucje? Po co naukowcy jeżdżą (właśnie latem i wczesną 
jesienią) na konferencje? Są odpowiedzi na te dręczące pytania. Jest też 
historia budynku Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego (Aleje Ujazdowskie 4, Warszawa) i pracujących tam ludzi... 
Są romantyczne wspomnienia profesora Mergentalera z pionierskich czasów 
organizowania w latach dwudziestych obserwatorium na Łysinie. A na str. 
127 jest bardzo barwny reportaż Ewy Janaszak z wyprawy do Finlandii (z tej 
to wyprawy pochodzi zdjęcie Słońca na okładce).

Na deszczowe dni polecamy cztery dłuższe artykuły przeglądowe o 
obiektach tak bliskich jak komety (B. Juchniewicz) i tak odległych jak kwa- 
zary (St. Bajtlik). Ten drugi artykuł sprowokowało niedawne odkrycie naj
dalszego kwazara o przesunięciu ku czerwieni z=4,897. Artykuł Tadeusza 
Jarzębowskiego to bardzo systematyczny przegląd obserwacji dający od
powiedź na pytanie, czy możemy wierzyć ogólnej teorii względności. Artykuł 
czwarty jest sprawozdaniem z konferencji, a zarazem szkicem przyszłości, 
jaka się rozpościera przed spektroskopią rentgenowską. Astronomia 
rentgenowska i gamma to zresztą najbardziej dynamicznie rozwijające się 
dziedziny. W przyszłym numerze zamieścimy materiały na temat właśnie 
zakończonej misji BBXRT oraz rozpoczęcia działalności przez GRO; na 
razie są tylko krótkie notki.

Ciekawym prawidłowych odpowiedzi na test wiedzy astronomicznej 
zamieszczony w zeszycie 1 radzimy zerknąć na str. 100.

Życzymy miłej lektury.

REDAKCJA



Listy Czytelników

Kwartalnik „Postępy Astrono
mii” zaskoczy! mnie pod wieloma 
wzglądami. Zmieniona forma i 
szata graficzna jest rzeczywiście 
na poziomie europejskim. Można 
z łatwością zauważyć, iż redak
cja wziąła sprawą popularyzacji 
astronomii wśród młodzieży w 
swoje ręce. Myśląc o tym  ponad 
rok temu postanowiłem łącznie z 
Krzysztofem Ratnicyniem stworzyć 
klub astronomiczny. Klub działa 
sprawnie, jednakże zainteresowa
nych nim jest bardzo mało. Jedną 
z przyczyn jest brak reklamy. Nie
stety nie mamy żadnego sponsora, 
który mógłby nam w tym  pomóc. 
Za pośrednictwem wiąc „Postępów 
Astronomii” chcemy nawiązać kon
tak t z tymi miłośnikami astrono
mii, którzy m ają jakiekolwiek pro
blemy, zapytania. Odpowiadamy 
na każdy nadesłany list. Pytanie 
więc do redakcji -  co sądzi o takim 
typie popularyzacji astronomii?

Nasz adres:

Klub A S T R O N  
Marek Substyk 

41-506 Chorzów  
ul. Armii Czerwonej 94/6

Red: Oczywiście gorąco popie
ramy waszą inicjatywę i życzymy 
powodzenia.

Jestem  uczennicą 3 klasy li
ceum i po skończeniu tej szkoły 
chciałabym kontynuować naukę 
nadal. Astronomią interesuję się 
odniedawna, ale jest ona nauką tak 
fascynującą, że być może studiować 
będę w tym  właśnie kierunku. Dla
tego zwracam się do was, drodzy 
redaktorzy, z serdeczną prośbą: 
chciałabym dowiedzieć się, w ja 
kich miastach znajdują się uczelnie 
astronomiczne, jaki jest poziom 
każdej z nich i jakie są wymogi, 
aby zostać przyjętym.

Małgorzata Haber 
Gdańsk -  W rzeszcz

Red: Astronomia jako kierunek 
studiów jest na uniwersytetach 
w Warszawie, Toruniu, Krakowie, 
Wrocławiu, a także Gdańsku i

Poznaniu. Warunkiem przyjęcia 
jest oczywiście zdanie m atury; w 
tym  roku w Warszawie przyjmo
wano na astronomię bez egzaminu. 
Same studia są jednak trudne -  
dzisiejsza astronomia to przede 
wszystkim fizyka!

Od lat dziesięciu jestem  czy
telnikiem „Postępów Astronomii” . 
Przyznać muszę, że zmiana, jaka 
nastąpiła w szacie graficznej pisma 
czyni go atrakcyjniejszym, a i sam 
charakter całości zapewne sprawi, 
że więcej osób zainteresuje się tym  
ciekawym kwartalnikiem.

Tym niemniej, pomimo po
zytywnych zmian niepokoi mnie 
jeden fakt: co się stało z tomami 
37 i 38 „Postępów Astronomii”?

Janusz W . Kosiński 
Frombork

Red: Narastające w ciągu ostat
nich lat opóźnienie spowodowało 
konieczność jego likwidacji dość 
drastycznym posunięciem. Nowe 
numery ukazują się na bieżąco, na
tom iast powstała dwuletnia dziura 
zostanie zapełniona pojedynczym 
zeszytem, jeszcze według starego 
formatu. Ten zaległy numer (tom 
37/38) powinien się ukazać na 
początku lipca i będzie rozprowa
dzany przez ORPAN.

Dzięki obecnej szacie gra
ficznej dowiedziałem się, że jest 
wydawany bardzo dla mnie intere
sujący kwartalnik! Dotychczas 
„łowiłem” aktualne wiadomości 
astronomiczne w Problemach, Wie
dzy i Życiu i Uranii, a tu się oka
zuje, że jest takie w ym arzone  
pismo jak „Postępy Astronomii” , 
które ukazuje się -  aż nie do wiary
-  od roku 1953.

Mam jak na razie jedną uwagę 
do artykułów zamieszczonych w PA
-  niektóre z nich są i będą trudne 
nawet dla czytelników znających 
astronomię, jak  dla przykładu 
„Kwantowanie grawitacji” . Pro
ponuję umieszczenie na wstępie 
artykułu kwintesencji stanu nauki

na dany tem at, co pozwoli lepiej 
zrozumieć treść artykułu. Dla 
przykładu w omawianym artykule 
dobrze byłoby na przykład przy
bliżyć pojęcie długości Plancka -  
jak  to jest jednoznaczna kombi
nacja podstawowych stałych przy
rody. Oczywiście nie chodzi o opi
sanie wszystkich teorii, ale pewne 
przybliżenie pojęć dałoby lepsze 
zrozumienie tem atu.

Ryszard Karliński 
Katowice

Nurtuje mnie kilka wątpliwości. 
Pierwsza sprawa to kwazary. W 
Problemach 4/88 jest art. „Koniec 
świata” wg Science News. Autor 
pisze: „M.C. Begelman opisał, co 
by się wydarzyło, gdyby w cen
trum  naszej Galaktyki włączył się 
kwazar.” Czy naprawdę w Drodze 
Mlecznej może powstać kwazar? 
bowiem przeczy to twierdzeniu W. 
Iwanowskiej ( Wszechświat 6/85) w 
art. „Od kwazara do galaktyki” , 
że kwazary to protogalaktyki, że 
kwazary widzimy takie, jakie były 
wkrótce po wielkim wybuchu.

Krzysztof Wolff 
gm Strzyżów  

Glinik Charzewski

Red: Nie m a tu  sprzeczności. 
Rzeczywiście uważamy, że ak
tywność typu kwazarowego ce
chuje bardzo młode galaktyki. 
Natomiast artykuł Begelmana 
był pomyślany jako ilustracja 
potęgi kwazara oraz wpływu ak
tywnego jąd ra  na otaczającą je 
macierzystą galaktykę; autor wcale 
nie miał na myśli tego, że kwazar w 
centrum Drogi Mlecznej naprawdę 
jeszcze rozbłyśnie. Niestety, nie 
mamy możliwości odpowiedzieć na 
wszystkie Pana pytania. Jeszcze 
tylko jedno: ma Pan rację, ta  
notka z dziennika Nowiny jest 
bez sensu. Do gazet codziennych 
często docierają takie dziwactwa...

B ezpłatną prenum era tę  P O S T Ę 
P Ó W  A S T R O N O M II  wylosował R y 
szard K arliń sk i z  K atow ic  -

Redakcja
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W NUMERZE:

101 Najdalsze i najjaśniejsze obiekty w e W szechśw iecie Stanisław  
Bajt lik
Kilka dni temu (w połowie kwietnia 1991) doniesiono z Princeton o odkryciu najdalszego znanego obiektu 
we Wszechświecie. Nie sam rekord jest jednak ważny. Najdalsze kwazary stanowią klucz do zrozumienia, 
jak powstała cala obecna struktura Wszechświata, a wiąc i nasza Galaktyka - Mleczna Droga.

106 Gdyby E instein  dożył naszych czasów,... Tadeusz Jarzębowski
Ogólna teoria względności była bez porównania słabiej potwierdzona przez eksperymenty niż teoria szcze
gólna. Za życia twórcy znano w zasadzie dwa przemawiające na jej korzyść zjawiska. Ale w drugiej 
połowie naszego stulecia ilość i waga argumentów zdecydowanie wzrosła. Nowe możliwości badawcze 
wniosła tu radioastronomia, do badania efektów relatywistycznych wykorzystywać dziś można sondy 
kosmiczne - ale największą rewelacją było odkrycie w dalekich głębiach Galaktyki niezwykłego 
laboratorium grawitacyjnego w postaci pulsara PSR  1913+16.

114 Komety, które m uskają Słońce Bożenna Todorovic-Juchniewicz
Czy komety zderzające się ze Słońcem tworzą wraz z kometami muskającymi Słońce wspólną grupę? Ja
kie jest ich pochodzenie? Wydaje się, że na pierwsze z tych pytań można dać już wiarygodną odpowiedź. 
Rozwiązanie drugiego problemu pozostaje ciągle zagadnieniem otwartym.

122 O pew nej lin ii żelaza Bożena Czerny
Spektroskopia optyczna dała nam klucz do rozwiązania zagadki budowy i ewolucji gwiazd. Wraz z nadej
ściem nowej ery w astronomii obserwacyjnej, spektroskopia rentgenowska zaczyna podpowiadać nam, jak 
wyglądają z bliska galaktyczne źródła rentgenowskie i co tkwi w takich aktywnych jądrach galaktyk, jakimi 
są kwazary.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE A -  PIERWSZY ROK NA ORBICIE

Pierwsze wyniki z Teleskopu Kosmicznego: Teleskop Kosmiczny odkrywa strukturą 
dżetową w Mgławicy Oriona (120); Saturn (120); Jądro galaktyki N G C 1068 i stożek 
jonizujący (121)

127 Za granicą... Olsztyńska wyprawa na zaćmienie Słońca 22.07.1990

129 Sylwetki: Jan Mergentaler kończy 90 lat

133 W kraju... Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

137 Esej: Krótki kurs konferencjologii (137); Słońce - rewolucjonista? (140)

142 Polskie Towarzystwo Astronomiczni
143 Gdzie i jak kupić POSTĘPY ASTRONOMII?

oraz krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii
GRO na orbicie (105); udana misja BBXRT (105); Jak gorąca jest materia międzygalaktyczna? (119); ROSAT odkrywa nowe 
źródła rentgenowskie w Dużym Obłoku Magellana (125)

i inne drobiazgi
Rozwiązanie testu wiedzy astronomicznej (100); Przystąpić do konsorcjum Astronomy & Astrophysics? (100); Skawińskie 
Centrum Amatorskiej Astronomii, Lotnictwa i Astronautyki (100)
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PRZYSTĄPIĆ DO KONSORCJUM ASTRONOMY & ASTROPHYSICS?

W czasie XXV Zjazdu Pol
skiego Towarzystwa Astronomicz
nego odbędzie sią posiedzenie K o
m ite tu  A s tro n o m ii P A N . Główny 
punkt programu: starać się, czy 
się nie starać o przystąpienie do 
konsorcjum Astronomy and Astro
physics. Problem wyłoni! się w 
sposób naturalny na fali ogólnego 
pędu ku Europie (zachodniej, bo 
w centralnej to jesteśmy). Zanim 
jednak zacznie się wiosłować całą 
parą warto się rzeczywiście zasta
nowić, czy w arto?!?. Oczywiście 
można zlikwidować Acta Astrono- 
mica i zacząć publikować wszystkie 
prace w Astronomy and Astrophy
sics. Rzecz tylko w tym, że za 
prawo publikowania w Astronomy

and Astrophysics Polska musiałaby 
wnosić jakąś roczną opłatę (jaką?), a 
Acta Astronomica nie tylko nie wy
maga opłat, ale jest wręcz jednym  z 
niewielu dochodowych przedsięwzięć 
w tym kraju. Poza tym  poziom 
naukowy Astronomy and Astrophy
sics jest nie taki znów wysoki (na 
pewno niższy niż np. brytyjskie 
Monthly Notices o f the Royal Astro
nomical Society , a wyspiarzom do 
Europy wcale się nie spieszy) i 
nie jest jasne, czy moglibyśmy 
mieć na to pismo jakiś pozytywny 
wpływ (w szczególności chodzi o 
dobór recenzentów). Z drugiej 
strony wtopienie się w zachodnio
europejskie organizacje (takie jak 
ES A) może oznaczać w przyszłości

szerszy udział Polski w badaniach 
kosmicznych, z tym, że dostęp do 
obserwacji jest wprost proporcjo
nalny do wnoszonego przez kraj 
wkładu finansowego. Znów więc 
powraca zasadnicze pytanie -  ile 
to  miałoby kosztować, i czy nas 
na to stać. Trudno się przecież 
spodziewać serdecznego powitania, 
jeśli się jest ubogim krewnym. Za
pewne w trakcie posiedzenia na 
część pytań, szczególnie tych finan
sowych, będzie znana przynajmniej 
orientacyjna odpowiedź, i to po
zwoli prowadzić dyskusję na jakiejś 
rozsądnej płaszczyźnie...

Bożena Czerny

Sk aw iń sk ie  
Cen t r u m  A m ato rskiej A stronom ii 

Lotnictwa i Astronautyki
i k  AfflACEU) A g ro n o m y , w a c io n *  ip a c .  c e ih e *

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTROMECHANICZNYCH

Z przyjemnością informujemy, 
że istnieje i działa Skawińskie Cen
trum  Amatorskiej Astronomii, Lot

nictwa i Astronautyki.
19 lutego 1991 roku, w 518 

rocznicę urodzin Mikołaja Koper
nika, SCAALiA zorganizowała sesję 
popularno-naukową. Obrady pro
wadził Lech Palczewski. W części 
przedpołudniowej wystąpili m.in. 
prezesi kół zainteresowań skupio
nych w SCAALiA (astronomiczne, 
astronautyczne, lotnicze, science- 
fiction i narodowe) prezentując 
swoje osiągnięcia.

Po południu przedstawiono ilu
strowane przeźroczami wykłady na

tem at najnowszych wyników badań 
planet, które zakończono dyskusją. 
Konsultantem części naukowej był dr 
Henryk Brancewicz -  sekretarz 
Zarządu Głównego Polskiego To
warzystwa Miłośników Astronomii. 
Zainteresowanym działalnością tego 
koła podajemy adres: Lech Palczew
ski, ul. Kopernika 15, 32-050 Ska
wina k. Krakowa (teł. 76-15-22).

opr. B. Czerny

W y n ik i t e s tu  w iedzy  a s tro n o m ic z 
n e j zam ieszczo n eg o  w zeszycie 
1 (1991)

Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: 
Janusz Pieniak, Warszawa 
Agnieszka Perz, Warszawa 
M aksymilian Leśniak, Żywiec 
Ewa Szponder, Tarnobrzeg 
Aleksandra Janczak, Lódź 
Tomasz Krylowicz, Warszawa 
Sylwester Kolomański, Bielawa 
Jerzy Speil, Wałbrzych 
Weronika Białkowska, Warszawa 
Piotr Grzywacz, Lódź 
Marek Gasiński, Stalowa Wola 
Cezary Malkiewicz, Miastko  
Tomasz Ochrymiuk, Białystok

Darjusz Malarecki, Kielce 
Marek Wojtowicz, Wieliczka 
Agnieszka Stachura, Wieliczka 
Tadeusz Kozłowski, Kraków 
Lech Jaszowski, Cieszyn 
Andrzej Rudnik, Tomaszów Lub. 
Rafał Wójcicki, Olkusz 
Krzysztof Wolff, Glinik Charzewski 
Aleksandra Wilk, Warszawa 
Jarosław Bandurowski, Zabrze 
Zbigniew Sekulski, Szczecin  
Roksana Pawłowska, Przybiernów  
Grzegorz Piekarzewicz, Kołobrzeg 
Bezpłatne prenumeraty, poczynając 
od II kwartału 1991 roku wyloso
wali: W. Białkowska, J. Pieniak, 
T. Kryłowicz, T. Kozłowski, S. 
Kolomański.

W sumie nadeszło 75 odpowie
dzi indywidualnych. Oprócz tego, 
pan Grzegorz Piekarzewicz wykonał 
ogromną pracę i nadesłał wyniki 
testu przeprowadzonego w różnych 
środowiskach, głównie wśród uczniów 
szkół średnich. Na 345 nadesłanych 
przez niego odpowiedzi tylko trzy 
zawierały prawidłowe odpowiedzi 
na wszystkie pytania, w tym  jedna 
to jego własna, a dwie pozostałe 
pochodzą od członków koła astro
nomicznego...
P raw id ło w e  o d pow iedz i: l.tak , 
2.tak, 3.tak, 4.tak, 5.tak, 6.nie, 
7.tak, 8.tak, 9.tak, 10.tak, 11.tak, 
12.tak, 13.tak, 14.nie, 15.tak, 16.tak, 
17.tak, 18.nie, 19.nie, 20.nie.
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NAJDALSZE 
I NAJJAŚNIEJSZE 

OBIEKTY 
WE WSZECHŚWIECIE

S tan isław  B a jt l ik

Kilka dni temu (w połowie kwietnia 1991) doniesiono 
z Princeton o odkryciu najdalszego znanego obiektu 
we Wszechświecie. Nie sam rekord jest jednak 
ważny. Najdalsze kwazary stanowią klucz do 
zrozumienia, jak powstała cała obecna struktura 
Wszechświata, a więc i nasza Galaktyka —  Mleczna 
Droga.

Tym najdalszym obiektem jest 
kwazar PC 1247+3406. Odkry
cia dokonali J . Gunn (Princeton 
University), M. Schmidt (Califor
nia Institute of Technology) i D. 
Schneider (Institute for Advanced 
Study, Princeton). Przesunięcie 
ku czerwieni linii widmowych tego 
kwazara wynosi z =  4.897(±0.011). 
PC 1247+3406 jest stosunkowo 
słabym źródłem, jasność pozorna w 
barwie r  wynosi 20.4m, a w barwie i 
19.7m. Oprócz linii emisyjnej Lya , 
w widmie zidentyfikowano mocną 
(bardziej niż normalnie) linię azotu 
NV oraz węgla CIV (o typowym 
natężeniu).

W tydzień po ogłoszeniu o 
odkryciu najodleglejszego kwazara, 
zespól angielskich astronomów: R. 
McMahon (Cambridge University), 
M. Irwin (Royal Greenwich Obse
rvatory) i C. Hazard (University 
of Pittsburg) doniósł o odkryciu 
najjaśniejszego znanego obiektu we 
Wszechświecie. Jest to kwazar 
BR 1202-07. Jego jasność szacuje 
się na ok. 10000 razy większą 
niż jasność naszej Galaktyki (1048 
erg/s). Jest to jednocześnie je
den z najodleglejszych obiektów. 
Przesunięcie ku czerwieni linii w 
jego widmie wynosi z =  4.7.

Doniesienia o rekordach są ulu
bioną pożywką dziennikarzy uga
niających się za sensacyjnymi wia
domościami. W tym wypadku 
jednak nie chodzi o czcze bicie 
rekordów - kwazary o wielkich

Przesunięcie linii widmowej X0 
do wartości A określone wzorem

wiąże się w efekcie Dopplera z 
prędkością v źródła względem 
obserwatora

j l  + v / c  ,
*-yrr7 f c ~ l

przesunięciach ku czerwieni sta
nowią bezcenne źródło informacji o 
przeszłości Wszechświata.

Obiekty najdalsze, to również 
obiekty najstarsze (te, które po
wstały jako pierwsze). Ewolucja 
Wszechświata powoduje, że w ska
lach porównywalnych z rozmiarami 
dostępnej obserwacjom jego części 
(jest ona skończona na skutek 
skończonego wieku Wszechświata i 
skończonej prędkości rozchodzenia 
się światła), przesunięcie ku czer
wieni jest najwygodniejszym spo
sobem wyrażania odległości do da
nego obiektu. Wartość z można 
powiązać z czasem - wiekiem 
Wszechświata w momencie, w 
którym obserwowane promieniowar 
nie zostało wyemitowane lub od
ległością (wyrażoną w jednostkach 
długości, choć w ekspandującym 
Wszechświecie pojęcie „odległości” 
wymaga precyzyjnego zdefiniowa
nia). Jednoznaczne powiązanie

wymaga jednak znajomości podsta
wowych parametrów określających 
geometrię Wszechświata w wiel
kiej skali: średniej gęstości materii 
we Wszechświecie, stałej Hubble’a 
(stała proporcjonalności w prawie 
ogólnej ekspansji) i stałej kosmo
logicznej. Średnią gęstość materii 
znamy z dokładnością do czyn
nika ok. 20, stałą Hubble’a z 
dokładnością do czynnika 2, o 
stałej kosmologicznej prawie nic nie 
wiemy. Pomiar z jest zresztą jedy
nym praktycznym (choć pośrednim) 
sposobem wyznaczania odległości do 
dalekich obiektów. Dlatego w ko
smologii, mówiąc o „odległości” , 
zwykle ma się na myśli odpo
wiednie przesunięcie ku czerwieni. 
Im większa wartość z, tym bar
dziej odległy obiekt. z =  4.897 
to już prawie kraniec obserwowal- 
nej części Wszechświata. Panowały 
tam (wtedy!; pamiętajmy, że pa
trząc w głąb, patrzymy również w 
przeszłość) inne niż obecnie wa
runki. Wszystkie odległości były 
wtedy (1 +  z) =  5.897 raza mniej
sze, gęstość materii była (I +  2)3 =  
205 razy większa, a temperatura 
wypełniającego Wszechświat relik
towego promieniowania tla wynosiła 
16.2 K (obecnie tylko 2.75 K). 
Światło zarejestrowane na Mount 
Palomar, wysłane zostało przez 
PC 1247+3406 w momencie, w 
którym wiek Wszechświata wy
nosił zaledwie ok. 7% obecnego 
wieku (wynik dla płaskiego modelu 
Wszechświata, przy stałej kosmolo
gicznej równej zeru). Na pokonanie 
dzielącej PC 1247+3406 od Ziemi 
odległości światło zużyło czas sta
nowiący ok. 93% obecnego wieku 
Wszechświata. Wiek ten jest za
warty pomiędzy 10 i 20 mld. lat.

Zatem 
PC 1247+3406

powstał 
zaledwie 
kilkaset 

milionów lat
.po

Wielkim 
W ybuchu

(ok. 900 min lat, jeśli Wszechświat 
jest płaski, stała Hubble’a wynosi 50 
km/s/Mps, a stała kosmologiczna 
równa się zeru).
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Rys. Jacek Drążkowski

S tara jąc  się dostrzec najdalsze 
kwazary, astronom owie próbu ją  zo
baczyć epokę, w której w pierwotnej, 
gorącej, prawie jednorodnej plazmie 
wypełniającej W szechświat zaczęły 
powstawać dyskretne, świecące, m a
sywne obiekty. Zliczenia odległych 
kwazarów m ają  fundam entalne zna
czenie d la  poznania procesu po
w staw ania s tru k tu ry  w rozkładzie 
m aterii we Wszechświecie. Mówią 
nam , kiedy i ja k  szybko rozpoczął 
się proces w yłaniania się związanych 
graw itacyjnie i świecących obiektów. 
Ż ądają  od teorii pow staw ania ga
laktyk, by odpow iednio wcześnie 
po W ielkim W ybuchu dopuszczała 
możliwość uform ow ania się obiektów 
o dużym  kontraście gęstości. Istnie
nie kwazarów o dużych wartościach 
przesunięcia ku czerwieni i wiel
kich jasnościach staw ia tym  teoriom  
ostre wym agania.

Popularna do niedaw na teoria 
pow staw ania galaktyk: Cold Dark  
Matter Theory  (CDM ) - Teoria 
Ciemnej Zimnej M aterii przewi
dyw ała późne (z ~  1) powstawanie 
galaktyk. Obserwowane obiekty o 
przesunięciach ku czerwieni >  4 
są  dla niej poważnym  problem em . 
Podobnie, dużym  problem em  jest 
wyjaśnienie istn ienia tak  wcześnie 
(z — 4.7) obiektu tak  jasnego jak

BR 1202-07. Niezwykła jasność 
tego kw azara świadczy o dużym  
skupieniu masy. Przypuszcza się, 
że kwazary zaw ierają w swych 
wnętrzach masywne czarne dziury. 
W ciagając o taczającą  je  m aterię 
do swego w nętrza, czarne dziury 
efektywnie zam ieniaja energię gra
w itacyjną na  św iatło. Je s t to  
najbardziej wydajny, znany sposób 
zam iany m asy na  energię, w ydaj
niejszy nawet od zachodzących w 
gwiazdach reakcji term ojądrow ych. 
Jeśli tak i jest mechanizm  produkcji 
energii w BR 1202-07, to  czarna 
dziura we w nętrzu tego kw azara 
pow inna być niezwykle m asywna, 
o masie równej ok. 10 m ld. mas 
Słońca i pochłaniać w swym wnę
trzu ok. 100 mas Słońca na  rok. 
Innym  możliwym wyjaśnieniem  nie
zwykłej jasności BR 1202-07 jest 
hipoteza soczewkowania graw itacyj
nego. Masy (galaktyki, a nawet 
gwiazdy) leżące pomiędzy odległym 
obiektem  a obserw atorem  działają 
na prom ienie świetlne podobnie 
jak  soczewki, zakrzyw iając linie 
prom ieni, skup ia ją  je  i zw iększają 
jasność źródeł (w szczególnym przy
padku m ogą powodować pow stanie 
wielokrotnych obrazów ). Być może 
BR 1202-07 jest soczewkowany gra
w itacyjnie i jego prawdziwa jasność 
nie jest aż tak  niezwykła?

W  teorii CDM oczekiwana 
liczba obiektów  o zadanej masie, 
w zadanej epoce odpow iadającej z, 
maleje szybciej niż wykładniczo z 
czynnikiem  (z +  1) i m asą obiektu. 
Każdy now oodkryty kwazar o dużej 
wartości param etru  z  je s t trudny  do 
w ytłum aczenia. Kw azar o dużym 
przesunięciu ku czerwieni i wiel
kiej jasności (jak B R  1202-07) jest 
podw ójnym  problem em . Istnieje 
w tej teorii zresztą wiele innych 
problem ów, związanych z obserwo
wanymi wielkoskalowymi rucham i 
m aterii we W szechświecie i istnie
niem  wielu s tru k tu r o rozm arach 
znacznie większych niż 10 Mps.

O publikowane osta tn io  wyniki 
przeglądu galaktyk wykazują, że w 
skalach ok. 20 Mps W szechświat 
jest znacznie bardziej niejedno
rodny niż CDM  jest w stanie 
przewidzieć. Proponow ane obecnie, 
czysto barionowe teorie, oprócz 
oczywistej zalety opierania się je 
dynie na  znanych formach m aterii 
(bez postulow ania istnienia hipo
tetycznych cząstek o szczególnych 
własnościach) przew idują wczesne 
pojaw ianie się galaktyk. Istnie
nie kwazarów o dużych wartościach 
przesunięcia ku czerwieni nie jest 
d la  tych teorii problem em . Ceną



za to  je s t wprowadzenie do teo
rii stałej kosmologicznej o wartości 
różnej od zera, bardzo trudnej 
do w yznaczenia na podstaw ie ob
serwacji i postulowanego ad hoc 
początkowego w idm a zaburzeń en
trop ii (stosunku gęstości fotonów 
do barionów ), dobranego tak , by 
krzyw izna przestrzeni była stała.

Św iatło wysiane przez odległy 
kwazar oddziaływ uje po drodze 
z m aterią  rozproszoną w prze
strzeni. Ulega na  tej drodze 
pochłanianiu i rozpraszaniu. Eks
pansja  W szechśw iata powoduje, że 
m ateria  położona w różnych obsza
rach w przestrzeni, oddalających się 
od nas z różną prędkością (na skutek 
ogólnej ekspansji Wszechświata)-, 
pochłania różne części w idm a pro
mieniowania em itow anego przez od
legły obiekt. D la dalekich kwa- 
zarów, o z >  1.7, linia widmowa 
wodoru Lya przesunięta je s t do 
widzialnej części w idm a. O zna
cza to  nie tylko możliwość ob
serwacji (w zakresie w idzialnym) 
linii emisyjnej Lya pochodzącej z 
kw azara, ale również linii absorp
cyjnych Ly„ nałożonych na  ciągłą 
składową widm a, a  wywoływanych 
przez obłoki gazu miedzygalaktycz- 
nego lub dyski galaktyk, znajdujące 
się pom iędzy kw azarem  i obserw ato
rem. Te linie absorpcyjne, położone 
po krótkofalowej stronie linii emi
syjnej Lya , stanow ią tzw. „las 
Lya ” i są powszechnie obserwo
wane dla wszystkich kwazarow o 
z  >  1.7. W ywołujące je  obiekty 
-  obłoki gazu m iędzygalaktycznego
0 pierw otnym  składzie 'chem icz
nym, nazywane są obłokami Lya
1 stanow ią przedm iot intensywnych 
badań . Pierw otny skład chemiczny 
oznacza ok. 75% wodoru i 25% 
helu. Brak nawet śladów obecności 
cięższych pierwiastków, produkow a
nych w ciągu ew olucji gwiazd.

Przypuszcza się zatem , że te 
obłoki zbudowane są z gazu i nie 
zapadły się pod wpływem graw itacji 
dostatecznie, by rozpoczął się w 
ich w nętrzu proces form owania się 
gwiazd. Są one położone znacznie 
dalej niż najodleglejsze galaktyki 
i są znacznie liczniejsze niż kwa- 
zary (zwykle ok. 100 obłoków w 
widmie jednego kw azara). Jako  ta 
kie, są  bogatym  źródłem  inform acji
o s truk tu rze  i procesach fizycz
nych zachodzących we wczesnym 
W szechświecie.

N eutralny wodór, równom ier
nie rozłożony we Wszechświecie, 
również powinien dać się zauważyć 
w widmie odległych kwazarów. W

przeciwieństwie do m aterii skupio
nej w obłokach LyQ czy galak
tykach, wywołującej linie absorp
cyjne, ten ciągły ośrodek powinien 
spowodować obniżenie natężenia 
w idm a po stronie krótkofalowej 
linii Lya (w stosunku do nienaru
szonej przez tak ą  absorpcję części 
długofalowej). Zatem  porów nując 
poziom natężenia w idm a ciągłego 
po obu stronach linii emisyjnej 
LyQ możemy wyznaczyć grubość 
optyczną ośrodka m iedzygalaktycz- 
nego (i pośrednio gęstość neu
tralnego wodoru). Jest to  tzw. 
test G unna-Petersona. Od czasu 
jego zaproponow ania w latach 60- 
tych, stosowany do coraz odle
glejszych kwazarów, nieodm iennie 
daje wyniki świadczące, że albo 
gęstość gazu m iędzygalaktycznego 
je s t bardzo m ała (co w ydaje się 
dziwne, szczególnie we wczesnych 
epokach, kiedy jeszcze nie istniały 
lub dopiero tworzyły się galak
tyki), albo je s t on w bardzo wyso
kim  stopniu zjonizowany. Również 
widmo PC  1247+3406 nie wykazuje 
istotnego, krótkofalowego obniżenia 
ciągłej składowej. A zatem  m ate
ria  w ypełniająca W szechświat je s t 
praw dopodobnie w wysokim stop
niu zjonizowana nawet w bardzo 
wczesnych epokach, kiedy źródła 
ultrafioletowego prom ieniow ania jo 
nizującego (kwazary, młode galak
tyki) w ydają się być bardzo nieliczne 
(i przez to  niew ystarczające do tego 
celu).

Co było źródłem  tak  wcze
snej jonizacji W szechśw iata? Czy 
W szechświat był kiedykolwiek neu
tralny (jak chce tego standardow a 
teoria, przew idująca rekombinację 
plazmy kosmicznej przy z =  1300) ? 
Kiedy pow stały pierwsze obiekty 
we Wszechświecie? Kiedy roz
poczęło się formowanie s truk tu ry  
we Wszechświecie? O to  pytania, 
na  k tóre nie znam y odpowiedzi, a 
k tóre m ogą zostać rozstrzygnięte 
przez poszukiwanie słabych, od
ległych kwazarów.

W idm o PC  1247+3406 wyka
zuje cechę świadczacą, że być może 
widzimy

początek
procesu

powstawania
obiektów

we
Wszechświecie.

W  widmach o małej zdolności 
rozdzielczej, na skutek nakładania

się na  siebie linii absorpcyjnych, las 
LyQ w ygląda po prostu  ja k  obniżenie 
ciągłej składowej w idm a (podobne 
do efektu G unna-P etersona, stąd  
rozliczne problem y w praktycznym  
stosow aniu tego testu ). Gunn, 
Schm idt i Schneider o trzym ali właś
nie tak ie  widm o. Sym ulacja 
kom puterow a lasu Lya wykazuje, 
że w widmie PC  1247+3406 wi
dzim y mniej absorpcji niż należałoby 
spodziewać się, gdyby własności po
pulacji obłoków Lya przy z  =  4.9 
były podobne jak  przy niższych 
w artościach z. Czyżby więc gęstość 
obłoków była niższa przy tak  dużych 
z ł  Nie wiemy na  pewno, ale 
je s t to  całkiem  prawdopodobne. 
PC  1247+3406 byłby nie tylko 
najodleglejszym  obiektem  ale też 
pozwalałby (niem al bezpośrednio) 
widzieć ja k  pow staw ała populacja 
zagadkowych obiektów - obłoków
Lya.

Nowoodkryty BR 1202-07 zna
leziono w ram ach prowadzonego 
od przeszło 10 la t przeglądu przy 
użyciu UK Schm idt Telescope w Au
stra lii. P rzegląd obejm uje przeszło 
100 pły t fotograficznych, każda za
w ierająca ok. 250 000 obiektów. 
P ły ty  są  przeglądane autom atycz
nie, przy użyciu specjalnie do tego 
celu skonstruowanego urządzenia w 
Insty tucie A stronom ii w Cambridge. 
P o dokonaniu wstępnej identyfikacji 
kandydatów  na  kwazary (ok. 50 
z każdej płyty) B azard, McMa
hon i Irw in prow adzą obserwacje 
spektroskopowe przy użyciu 2.5 me
trowego Isaac Newton Telescope na 
W yspach K anaryjskich.

PC  1247+3406 został zna
leziony w ram ach Palom ar Fa
in t Q uasar Survey, prowadzonego 
od 1985 przez G unna, Schm idta
i Schneidera. W iększość z 13 
znanych kwazarów o z  >  4 zo
s ta ła  znaleziona w ram ach tego 
przeglądu (również dotychczasowy 
rekordowy kwazar PC  1158+4635, 
o z — 4.73). Źródłem tych suk
cesów jest połączenie techniki z 
ta len tem  i pracow itością obserwa
torów. M. Schm idt poświęcił ob
serwacjom  kwazarów większą część 
swego życia. Jest zresztą uważany 
za ich odkrywcę. J . G unn skonstru
ował „Ą-schootei’' , kamerę złożoną 
z 4 kostek CC D , k tó ra  sprawiła, 
że zbudowany w latach 30-tych i 
40-tych 5 m etrow y Bale teleskop 
na  M ount Palom ar w południo
wej K alifornii je s t ciągle jednym  
z najpotężniejszych instrum entów . 
Identyfikacja kwazarów w polu wi
dzenia prow adzona jest kilkustop
niowo. N ajpierw  identyfikowane są 
punktow e obiekty, w których można
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dostrzec (domniemaną) linię emi
syjną Ly0 lub nadwyżkę jasności 
w czerwonej części widma. Zwy
kle kwazary identyfikowane są jako 
bardzo niebieskie obiekty. Jednak 
przy bardzo dużych wartościach 
przesunięcia ku czerwieni niebieska 
część widma jest zaabsorbowowana 
przez miedzygalaktyczną materię, 
a silne linie emisyjne (Lya , CIV) 
sa przesunięte daleko, do czerwo
nej części widma. Po dokonaniu 
wstępnej identyfikacji otrzymywane 
są widma o malej zdolności rozdziel
czej, mające potwierdzić lub zdys
kwalifikować obiekt jako kwazar. 
Ostatnim  etapem  jest otrzymanie 
widma o pośredniej (lub, jeśli ja 
sność na to pozwala, dużej) rozdziel
czości pozwalającego na (dokładne) 
określenie przesunięcia ku czerwieni 
i innych własności kwazara.

Oczywiście, celem przeglądu 
nie jest jedynie poszukiwanie kwa- 
zarów o rekordowych przesunięciach 
ku czerwieni, ale otrzymanie do
brze zdefiniowanej próbki słabych 
(~  19 — 22m) kwazarów, w celu 
odtworzenia jak zmienia się, wraz 
z rosnącym z, gęstość kwazarów 
(dla dużych z >  3). To ostrożne 
określenie: „dobrze zdefiniowanej” 
zastępuje znacznie bardziej nieja
sne, w przypadku kwazarów, słowo 
„kompletnej” .

Od czasu opublikowania wy
ników Bright Quasar Survey przez 
Schmidta i Greena w 1983 wia
domo, że gęstość kwazarów maleje 
niemal wykładniczo dla rosnących 
z, powyżej z =  2.2. Mówimy tu o 
gęstości w układzie współporuszają- 
cym się z materią. Jest to liczba 
obiektów przypadających na ele
ment objętości współekspandujacy 
z Wszechświatem. Taki sposób defi
niowania gęstości pozwala odróżnić 
zmianę gęstości spowodowaną roz
szerzaniem się Wszechświata od 
zmiany gęstości spowodowanej ewo
lucją obserwowanych obiektów, tzn. 
ich powstawaniem i wygasaniem. 
Dokładny profil tego spadku gęstości 
kwazarów przy dużych wartościach 
z, ani miejsce, gdzie urywa się ten 
rozkład, nie są znane. Wiemy tylko, 
że w epoce odpowiadającej z =  2.2 
gęstość (współporuszająca się) kwa
zarów osiagnęła maksimum. Wiek 
Wszechświata stanowił wtedy zale
dwie ok. 17% obecnego wieku. Od 
1985 Palomar Faint Quasar Survey 
doprowadził do odkrycia ok. 70 
kwazarów o parametrze z > 3 (czyli 
istniejących przez okres dłuższy niż 
87.5% wieku Wszechświata). Ob
szar nieba objęty przeglądem (kom
pletnym, w sensie jak powyżej) wy
nosi ok. 60 stopni kwadratowych.

Nie będąc usatysfakcjonowa
nym z dotychczasowych wyników 
swoich przeglądów (ciągle problemy 
z kompletnością katalogów, nieduża 
objętość katalogów itp.) Jim  Gunn 
postanowił znaleźć

„ostateczną” 
odpowiedź 
na pytanie 

o wielkoskalową 
strukturę 

Wszechświata.
Jest inicjatorem i wiodącą po

stacią ambitnego projektu Sky Su
rvey Telescope. Princeton Univer
sity, University of Chicago i Insti
tu te for Advanced Study, Princeton 
zamierzają wspólnie zbudować de
dykowany, 2.5 m teleskop o dużym 
polu widzenia (3 stopnie).

Jako lokalizację wybrano Apa
che Point w Nowym Meksyku. 
Jest to to samo miejsce, w którym 
właśnie dobiega końca budowa in
nego, 3.5 m teleskopu, będącego 
własnością konsorcjum sześciu uni
wersytetów, m.in. dwóch ucze
stników projektu Gunna: Prin
ceton i Chicago University. Jako 
ciekawostkę można dodać, że zwier
ciadło tego teleskopu zostało wyko
nane pionierską m etodą wytapiania 
w obrotowym piecu. W ten 
sposób blok szklany już w czasie 
odlewania uzyskał kształt zbliżony 
do ostatecznego, paraboloidalnego. 
Zaoszczędzono w ten sposób dużą 
ilość czasu i pieniędzy związanych 
z usuwaniem ton szkła przy szlifo
waniu tradycyjnego, cylindrycznego 
odlewu. Zmniejszone są też de
formacje nieuchronnie wprowadzane 
do zwierciadła przez narzędzie szli
fierskie. W ytapianie bloku zwier
ciadła w rotujacym piecu umożliwia 
szybką, stosunkowo tanią produkcję 
dużych zwierciadeł o krótkiej ogni
skowej (tzw. „szybkie zwierciadła” ).

Ta sama metoda bedzie użyta 
przy wykonaniu zwierciadła dla 2.5 
metrowego Sky Survey Telescope. 
Udane odlanie, tą  nową metodą, 
zwierciadła dla 3.5 metrowego tele
skopu na Apache Point było testem 
przed wykonaniem całej serii zwier
ciadeł dla dużych teleskopów nowej 
generacji (wiele z nich o średnicy 
zwierciadła powyżej 8 m).

W projekcie Gunna 2.5 me
trowy Sky Survey Teleskop bedzie 
wyposażony w panel 30 kostek 
CCD (5 x 6), każda o 2048 x 2048 
elementach obrazu (24 mikrony

każdy) i dwa oparte na technolo
gii światłowodowej spektrografy do 
jednoczesnej rejestracji widm 600 
obiektów. Bedzie to nowoczesna, 
precyzyjna, w dużym stopniu zau
tomatyzowana, oparta całkowicie na 
detektorach elektronicznych wersja 
teleskopu Schmidta.

Cele przeglądu zostały określo
ne skromnie przez inicjatorów: uzy
skanie 3-wymiarowej mapy Wszech
świata, zbadanie struktury Wszech
świata, zbadanie własności jego 
głównych składników (galaktyki, 
gromady, kwazary).

W praktyce planuje się uzyska
nie JEDNORODNEGO katalogu o 
objętości ok. 100 razy większej 
od objętości wszystkich istniejących 
katalogów. Będzie w nim 108 ga
laktyk (obecnie dostępne ok. 106). 
Również 100-krotnie powiększy się 
zasób dostępnych obiektów o zmie
rzonych przesunięciach ku czer
wieni: 106 galaktyk (przy ok. 104 
dostępnych obecnie) i 105 kwazarów 
(tylko rzędu 103 obecnie).

Procedura obserwacyjna prze
widuje: przegląd północnego nieba 
w czterech barwach (specjalnie zde- 
finowanych dla tego przeglądu, od U 
do I) do ograniczającej jasności 23 m; 
identyfikacja, w czasie rzeczywistym 
~  108 galaktyk i 106 kandydatów 
na kwazary (na podstawie kolorów); 
wyznaczenie widm (przesunięć ku 
czerwieni) ok. 106 galaktyk (do 
wielkości B  ~  19m) i 105 kwazarów 
(do B  ~  20m); stworzenie katalogu i 
map w 2 wymiarach (obrazowanie) i 
3 wymiarach (przesunięcia ku czer
wieni); po zakończeniu przeglądu 
północnego nieba, teleskop będzie 
przeniesiony na półkulę południową 
i tam  będzie służył do uzyskania 
głębokiego przeglądu, obejmującego 
100 stopni kwadratowych, ale za 
to do ograniczających jasności 25m 
dla obrazowania, 20m dla widm ga
laktyk i 21m dla widm kwazarów; 
przewidywana objętość katalogu -  
ok. 12T6 informacji. K ata
log będzie publikowany na dyskach 
optycznych.

Równie imponujące, jak plano
wany zakres katalogu, jest tempo 
realizacji projektu. Porozumienie 
o budowie teleskopu podpisano w 
1990 roku. „Pierwsze światło” 
będzie zarejestrowane w 1993. Te
sty zostaną przeprowadzone w 1994. 
Przegląd w latach 94-99 (planuje 
się zakończenie przeglądu w ciągu 
5 lat).

Niektórzy mówią, że dosta
niemy ostateczną odpowiedź na 
pytanie o widmo mocy zabu
rzeń gęstości we Wszechświecie
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(tzn. o względną amplitudę zabu
rzeń gęstości w różnych skalach). 
Porównują Sky Survey Project do 
pokrycia białych plam na ziem
skim globusie i przygody jaką dla 
ludzkości były odkrycia geogra
ficzne. Proponują ustawienie w Di
sneylandzie wielkiego bloku ze szklą, 
z zatopionymi w nim kolorowymi 
paciorkami, reprezentującymi kon
kretne obiekty we Wszechświecie. 
Wszechświat jaki jest ? Każdy wi
dzi ! Sądzą, że wreszcie zrozumiemy 
proces powstawania galaktyk, gro
mad i supergromad galaktyk.

Inni ostrożnie przypominają, 
że na początku lat 70-tych, w 
okresie bardzo szybkiego rozwoju 
kosmologii, Jim  Peebles, jeden z 
najbardziej zasłużonych twórców 
nowoczesnej kosmologii, powiedzal: 
„dajcie mi tysiąc wartości przesunięć 
ku czerwieni, a powiem wam, jaki 
jest wielkoskalowy rozkład materii 
we Wszechświecie” . Dziś znamy 
kilka tysięcy wartości przesunięć ku 
czerwieni i nadal nie wiemy, jak po
wstała struk tura we Wszechświecie 
ani jaka jest jej topologia.

Tak czy inaczej, nadchodząca 
dekada będzie okresem lawiny no
wych, zapewne często zaskakujących 
informacji i odkryć w astrono
mii. Planowane nowe, wielkie 
teleskopy (o średnicach luster ~  8 
m), nowa technologia („aktywna 
optyka” umożliwiająca osiągnięcie 
rozdzielczości obrazu ograniczonej 
jedynie dyfrakcją, czyli średnicą 
zwierciadła i długością fali używanoj 
do obserwacji), obserwacje w pod
czerwieni, zakresie gamma i rentge
nowskim spowodują, że astronomia 
i astrofizyka nadal bedą jednymi

z najbardziej dynamicznie rozwi
jających się nauk.

„Polowania na kwazary” będzie 
na pewno jedną z ważniejszych 
części tego postępu wiedzy.

Trieste, 27 kwietnia 1991.

Stanisław Bajtlik je s t kosmo
logiem, zatrudnionym w Centrum  
Astronom icznym  im. M. Kopernika 
w Warszawie, ale częściej można go 
spotkać za granicą, niż w kraju. Ten 
artykuł napisał w czasie wizyty w 
International Centre fo r  Theoretical 
Physics, w Trieście (Włochy).

GRO NA ORBICIE

GRO, skrót od Gamma-Ray- 
Observatory, jest satelitarnym  tele
skopem wysokoenergetycznego pro
mieniowania elektromagnetycznego. 
Umieszczony został na orbicie w 
kwietniu przez załogę wahadłowca 
Atlantis. Jego celem są obserwacje 
Wszechświata w zakresie energii 
od 30 keV do 30 GeV. Pokrycie 
tak dużego zakresu widma za
pewnione zostało udziałem czterech 
różnego typu detektorów: BATSE 
(0 .0 3 -1 .9  M e7), OSSE (0 .1 -1 0  
MeV), COM PTEL ( 1 - 3 0  MeV) i 
EGRET (20 -  3 x 104 MeV).

Poza olbrzymim widmowym 
zakresem obserwacji GRO różni 
się od swych poprzedników znacz
nie większą czułością, dzięki której 
liczba obiektów obserwowanych w 
zakresie promieniowania gamma 
może zwiększyć sie od dwudziestu 
kilku do kilkuset. Głównymi obiek
tami obserwacji m ają być: zwarte

akreujace obiekty galaktyczne (białe 
karły, gwiazdy neutronowe i czarne 
dziury w układach podwójnych), 
pulsary, pozostałości po Superno
wych, centrum Galaktyki, m ateria 
międzygwiezdna (w szczególności 
obłoki molekularne), błyski gamma, 
pozagalaktyczne promieniowanie tła 
i aktywne jąd ra  galaktyk.

Oczekuje się, że dane z GRO 
pozwolą ocenić udział i ustalić ro
dzaj nietermicznych procesow pro
mieniowania w zwartych obiektach 
kosmicznych. Być może ustalone zo
stanie pochodzenie promieniowania 
kosmicznego i pozagalaktycznego 
promieniowania tła. Niewątpliwie 
dowiemy się coś więcej o me
chanizmie promieniowania pulsarów 
oraz o naturze wciąż bardzo ta
jemniczych błysków gamma. O 
co ciekawszych wynikach obser
wacji GRO będziemy starali się 
informować Państwa na bieżąco.

Marek Sikora

UDANA MISJA 
BBXRT

W czerwcu tego roku na konfe
rencji w Heidelbergu Richard Mu- 
shotzky referował przebieg właśnie 
zakończonej amerykańskiej misji 
rentgenowskiej. BBXRT, czyli 
Broad Band X-Ray Telescope umie
szczony na pokładzie promu ko
smicznego działał zasadniczo do
brze, ale nie obyło się bez drob
nych kłopotów z naprowadzaniem 
teleskopu na źródła.

Detektor był przystosowany do 
obserwacji widma w zakresie 0.3
-  12 keV, a zdolność rozdzielcza 
pozwalała nie tylko na badanie 
widma ciągłego, ale także na ocenę 
kształtu linii żelaza.

Obserwowano pewną liczbę ak
tywnych jąder galaktyk, m. innymi 
galaktykę NGC 1068 (obsewacje 
tego samego obiektu, ale przez 
Teleskop Kosmiczny Hubble’a, są 
na kolorowej wkładce), NGC 4151, 
Mkn 3, Mkn 335 i kilka lacertyd.

W stępna dyskusja sugeruje bar
dzo ciekawe wyniki. W galaktyce 
NGC 4151 linia żelaza m a szerokie 
skrzydła i wydaje się częściowo po
chodzić od dysku akrecyjnego wokół 
masywnej czarnej dziury. Ślady ter
micznego świecenia dysku wykryto 
też w pozostałych obiektach (z 
wyjątkiem lacertyd).

Więcej informacji -  i zdjęcia
-  mamy nadzieję zamieścić w 
następnym numerze POSTĘPÓW .
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GDYBY EINSTEIN 
DOŻYŁ 

NASZYCH CZASÓW,...
Tadeusz Jarzębowski

Ogólna teoria względności była bez porównania  
słabiej potwierdzona przez eksperymenty niż teoria  
szczególna. Za życia twórcy teorii znano w 
zasadzie dwa przemawiające na je j  korzyść zjawiska: 
ruch peryhelium Merkurego oraz zmianę kierunku 
przebiegających koło Słońca fa l świetlnych. Ale w 
drugiej połowie naszego stulecia ilość głosów „za” 
dla E insteina zdecydowanie powiększyła się -  a i 
waga argumentów bardzo wzrosła. Nowe możliwości 
badawcze wniosła tu radioastronomia, do badania 
efektów relatywistycznych wykorzystywać dziś można  
sondy kosmiczne -  ale największą rewelacją było 
odkrycie w dalekich głębiach Galaktyki niezwykłego 
laboratorium grawitacyjnego w postaci pulsara PSR  
1913+ 16.

A lbert E instein -  to  n iew ątpli
wie jedno  z najbardziej znanych 
nazwisk ze św iata  nauki. O jego 
teorii względności słyszała chyba 
większość w ykształconych ludzi na
szej planety.

Dzieje nauki obfitu ją w przykła
dy pow staw ania pięknych teorii, 
k tóre n iestety  nie spraw dzały się, a 
nazw iska ich twórców pokryw ał z 
czasem cień zapom nienia. Z tw órcą 
teorii względności je s t inaczej; jego 
nazwisko słyszym y ciągle -  i w m iarę 
upływ u la t może naw et częściej.

G dy w niem ieckim  mieście Ulm 
przychodził n a  św iat w rodzinie 
żydowskiej syn A lbert, kalendarz 
wskazywał rok 1879. Może w 
ty m  m iejscu m ała  dygresja. Otóż 
w roku 1642 um arł Galileusz i 
tego samego roku urodził się New
ton , k tóry  stworzył fundam enty 
m echaniki, kończąc w ten  sposób 
rozpoczęte przez G alileusza dzieło. 
I o to  -  dziwnym  zbiegiem oko
liczności -  coś podobnego miało 
miejsce i teraz. W  roku 1879 
zm arł Maxwell i w tym że roku 
urodził się E instein. Maxwell 
sformułował dla po la  elektrom a
gnetycznego praw a nim  rządzące, 
E instein zaś stworzył coś podob
nego, ale d la  pola grawitacyjnego.

A lbert E instein zm arł w No
wym Jorku  w roku 1955. Od 
śmierci twórcy teorii względności 
m iną więc już niezadługo cztery 
dziesięciolecia.

W  tym  czasie 
przybyło wiele no
wych faktów, no
wych danych ob
serwacyjnych po
tw ierdzających st
worzoną przez nie
go teorię. Gdyby 
E instein dożył na
szych czasów,... 
bardzo by się cie
szył.

P a rę  zdań o 
dziele E insteina.

N a początku 
tego stulecia, w 
roku 1905, E in
stein opublikował 
pracę ” 0  elektro
dynam ice ciał w 
ruchu” , treść k tó 
rej znana je s t dziś 
pod nazw ą szcze
gólna teoria wzglę
dności. Dzieło 
to  zmieniło nasz 
pogląd n a  czas i 
przestrzeń.

Zmieniło też zupełnie oblicze 
fizyki współczesnej.

D ekadę później, już w okresie 
pierwszej wojny światowej, wyszła 
w św iat ogólna teoria względności, 
nazyw ana też teo rią  grawitacji.

W ertu jąc kartk i podręczników 
teorii szczególnej i ogólnej dostrze
gamy, że w teorii szczególnej pow ta
rza  się charakterystyczny czynnik

, (i)

w k tórym  v je s t prędkością ciała; 
w teorii ogólnej pojaw ia się zaś 
wyrażenie

gdzie tą  is to tn ą  wielkością jest m asa 
M .

W  następstw ie ruchu ciała (w 
teorii szczególnej), czy też w pobliżu 
dużych m as (teoria  ogólna) ulegać 
będą m odyfikacji niektóre pojęcia 
fizyczne. O to  dla przykładu od
powiednie w yrażenia na  zm ianę 
jednostk i czasu dto na  dt: 
w teorii szczególnej

d t  =  d t ° yi~V)* (3)

i w teorii ogólnej

dt = d t0—7 = = =  • (4)\ArW
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r  jest tu odległością „zegara” od 
masy M, G to stała grawitacji, zaś c 
-  prędkość światła. Może przykład: 
zegar umieszczony na powierzchni 
Słońca (za M  podstawiamy wartość 
masy Słońca, za r  -  jego promień) 
późniłby się o ponad jedną sekundę 
na tydzień w stosunku do czasu 
wskazywanego przez ten zegar na 
Ziemi.

A jak z eksperymentalną we
ryfikacją obu teorii?

Co się tyczy teorii szczególnej, 
to sprawa jest względnie prosta. 
Tu potrzebna jest duża prędkość i 
to bliska prędkości światła, aby 
czynnik v/c  odgrywał znaczącą 
rolę. Wszechstronnych możliwości 
dostarczają w tej dziedzinie kon
struowane już od lat trzydziestych 
akceleratory cząstek (cyklotron, be
tatron, synchrotron itp.). Einstei- 
nowska zależność czasu od prędkości 
potwierdza się tam znakomicie. Na 
przykład dla v —*■ c czas życia 
cząstek nietrwałych wydłuża się 
setki i tysiące razy. Co do 
słuszności zasad teorii szczególnej 
nie było więc wątpliwości już za 
życia Einsteina.

Co sią natomiast tyczy ogólnej 
teorii względności, to sprawa ekspe
rymentalnej weryfikacji nie wygląda 
już tak prosto. Tu czynnikiem 
wpływającym na bieg zjawisk jest 
masa, silne pole grawitacyjne. Otóż 
o ile dużą prędkość możemy wytwo
rzyć w laboratorium, o tyle dużej 
masy i silnego pola grawitacyjnego 
w laboratorium nie wytworzymy.

Możemy tylko korzystać z da
nego nam przez naturę ziemskiego 
pola grawitącyjnegOj ale ono jest 
słabiutkie. Nasza planeta nie sta
nowi więc stosownego laboratorium 
do badania założeń teorii ogólnej; 
do tego celu trzeba rozglądnąć się 
za ciałami o większych masach.

Konkluzja stąd taka, że o ile 
prace nad teorią szczególną można 
prowadzić na ziemi, to z badaniami 
nad teorią ogólną należy raczej prze
nieść się poza naszą planetę. Będzie 
to więc już bardziej domena astro
nomii; pracownię fizyczną zastąpi 
obserwatorium astronomiczne.

Ciałem o masie ponad trzy
sta tysięcy razy większej jest nasze 
Słońce. Do niedawna ono stanowiło 
to główne „laboratorium grawitar 
cyjne” . W zasięgu oddziaływania 
pola grawitacyjnego Słońca starano 
się zaobserwować zjawiska przez 
teorię przewidziane. Ale oto przed 
kilkunastu laty odkryto coś nie
porównywalnie doskonalszego niż 
nasza gwiazda dzienna.

L aboratorium  graw itacyjne  
P S R  1 9 13+ 16

Odległość tego obiektu (25 000 
lat świetlnych) jest półtora miliarda 
razy większa niż odległość Słońca. 
Są to dwie krążące wokół siebie 
gwiazdy neutronowe. Ich miejsce 
na sferze niebieskiej przypada w 
gwiazdozbiorze Orła, niedaleko Al- 
taira. Ale niech nikt nie usiłuje 
zobaczyć ich na niebie; z miejsca 
tego docierają do nas tylko fale 
radiowe. Wykryła je w roku 1974 
anteną potężnego, 300-metrowego 
radioteleskopu w Arecibo.

UKŁAD PODWÓJNY PSR1913+16

rektasoenzja,Q!i950 1 9̂* 13m 12’ ,4655(2) 
deklinacja, Ś195 0  16°01/08,/,189(3) 
okres obiegu, P, [s] 27906,980894(2) 
m imośród orbity, e 0,61713(1) 
m asa pulsara 1,442(3) Mq 
m asa towarzysza 1,383(3) Mq 
okres pulsacji, [s] 0,05902999792988(1) 
częst. pulsacji, [Hz] 16.940539303217(2)

(liczba w nawiasie wskazuje na 
błąd ostatniej podanej cyfry, Mg 
oznacza masę Słońca)

Tam też prowadzi się odtąd 
systematyczne obserwacje tego nie
zwykłego laboratorium relatywi
stycznego.

Obydwie gwiazdy obiegają wo
kół siebie po mocno eliptycznych 
orbitach w odległości zaledwie paru 
promieni Słońca. Okres obiegu 7 
godzin i 45 minut. Ale -  co w tym 
zagadnieniu jest najważniejsze -  
jedna z tych gwiazd jest pulsarem. 
Okres pulsacji, tj. okres obrotu 
gwiazdy wokół osi, wynosi 59 mi
lisekund. Układ ten przedstawiony 
jest na rysunku 2, zaś ważniejsze 
dane liczbowe zawarte są w tabeli.

Mamy tu zatem do czynienia z 
pulsarem, czyli bardzo dokładnym 
zegarem (zwróćmy uwagę na dok
ładność, z jaką znany jest okres pul
sacji!), usytuowanym w sąsiedztwie 
innej gwiazdy. Ale, wobec elip- 
tyczności orbity, odległość pulsara 
od tej gwiazdy okresowo zmienia się 
(od ośmiuset tysięcy do trzech mi
lionów kilometrów). A zmiana od
ległości do gwiazdy towarzyszącej to 
przecież zmiana w oddziaływaniu jej 
poła grawitacyjnego. I w tym tkwi 
właśnie niezwykłe znaczenie tego 
układu. Jest tu zegar „tykający” 
w zmieniającym się okresowo polu 
grawitacyjnym. Czyż nie wspaniałe 
laboratorium do badania wpływu 
grawitacji na jednostkę czasu oraz 
inne zjawiska!

W dalszej części tego artykułu 
omówimy pięć zjawisk, przez ogólną 
teorię względności przewidzianych i 
obserwacyjnie potwierdzonych.

R uch peryhelium  
(peryas tronu)

O tym, że planety poruszają 
się po orbitach eliptycznych, wiemy 
od czasów Keplera. Zdawałoby 
się, że jeżeli nie działają żadne 
siły zewnętrzne, to orbita winna 
być niezmienna, a jej orientacja 
winna zachować ten sam kierunek 
w przestrzeni. Tak przynajmniej

Rys. 2. Układ PSR  1913+16. Dwie gwiazdy neutronowe -  z których jedna jest 
pulsarem (a zatem  zegarem) — krążą wokół wspólnego środka m asy po dość spłaszczo
nych orbitach
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Orbita Merkurtgo

Słońce

R ys.3. P rzestreeń  w sąsiedztw ie m asyw 
n ych  obiektów  ulega zakrzyw ieniu. Oś 
o rb ity  planety , poruszającej się w tej 
p rzestrzen i, system atyczn ie  przesuw a się

wynikałoby z praw mechaniki kla
sycznej; do takiego wniosku pro
wadziłoby też elementarne rozumo
wanie.

Ale już w roku 1859 Leverrier 
zauważył, że z orbitą Merkurego 
coś nie tak, że peryhelium zmie
nia położenie. Dalsze obserwacje 
potwierdziły to; stwierdzono, że 
obrotu orbity o 43” na stulecie me
chaniką newtonowską wytłumaczyć 
nie można.

Zjawisko to znajduje natom iast 
wytłumaczenie na gruncie ogólnej 
teorii względności. W ystępuje tam  
pojęcie krzywizny przestrzeni; w 
sąsiedztwie dużych mas tzw. czaso
przestrzeń ulega zakrzywieniu. Ilu
struje to rysunek 3, gdzie tym  
masywnym obiektem jest Słońce, w 
polu grawitacyjnym którego krąży 
planeta. Otóż z teorii wynika, 
że oś orbity nie będzie zacho
wywała stałego położenia, lecz 
winna obracać się w kierunku obiegu 
planety. Pociąga to oczywiście za 
sobą jednoczesne przesuwanie się 
punktu peryhelium.

Zjawisko to winno wystąpić 
najwyraz'niej w przypadku Merku
rego, jako że jest to planeta krążąca 
w najsilniejszym polu grawitacyj
nym Słońca, a eliptyczność orbity 
jest tu  znaczna. W myśl teorii, w 
ciągu stu lat peryhelium Merkurego 
zmieni swe położenie o 43” . Dla 
Wenus, Ziemi i M arsa otrzymamy 
tu  odpowiednio liczby 9” , 4” i 1” , 
zaś dla planet dalszych są to już 
niemierzalne ułamki sekund.

Teoria Einsteina tłumaczyła za
tem  obserwowane od lat przesu
wanie się peryhelium Merkurego; 
zgodność liczbowa była doskonała 
i można by widzieć w tym  suk
ces teorii, gdyby nie pewne ale. 
Szkopuł bowiem w tym, że obra
canie się orbity planety mogłoby 
być też następstwem spłaszczenia 
Słońca (pojawiłby się w takim  wy
padku tzw. grawitacyjny moment 
kwadrupolowy). Niestety, z pomia
rami spłaszczenia naszej gwiazdy
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były i są nadal kłopoty. Nie było 
więc stuprocentowej pewności, że 
obserwowane przesuwanie się pe
ryhelium Merkurego jest efektem 
relatywistycznym.

I oto w atmosferze tej nie
pewności na arenie astronomicz
nych sensacji pojawia się inny układ 
dwóch ciał niebieskich, a mianowicie 
omówiona przez nas parka gwiazd 
neutronowych PSR 1913+16. Jeśli 
Einstein m a rację, to w tym  przy
padku owo skręcanie orbity winno 
zachodzić nieporównywalnie szyb
ciej, jako że obiekty są masywniejsze 
i krążą znacznie bliżej siebie.

Na zmianę kierunku osi orbity, 
du /d t, teoria podaje wyrażenie

du  64G2/ 3 M 2' 3
dt ~  c2 (1 — e)P 5/ 3 ’ ( ’

gdzie M  oznacza sumę mas obu 
ciał, P  jest okresem ich wzajemnego 
obiegu, zaś e mimośrodem orbity.

Aby uświadomić sobie tempo 
skręcania osi orbity, można dokonać 
prostego porównania z danymi dla 
układu Słońce-Merkury. Okres 
obiegu tej planety wynosi 88 dni, tu  
zaś mamy P  =  0.323 dnia; stosunek 
okresów obiegu ma się zatem jak  1 
do 272. Po podniesieniu do potęgi 
5/3 pojawia się w mianowniku 
liczba mniejsza o czynnik 11 000. 
Uwzględniając jeszcze różnice w 
masach i mimośrodach, otrzymamy 
wynik dość zaskakujący. Jeżeli 
bowiem w przypadku Merkurego 
orbita skręca się o 43 setne sekundy 
na rok, to tu  dui/dt winno wynieść 
około cztery stopnie na rok!

To wynikałoby z obliczeń, a 
co mówi radioteleskop w Arecibo? 
Otóż w oparciu o dane obserwa
cyjne, zebrane w latach 1974-1989, 
otrzymano

—  =  4 ,2266stopni na rok. 
dt

Co do relatywistycznego rodowodu 
zjawiska nie m a tu  najmniejszej 
wątpliwości. Spektakularny dowód 
tego skręcania się osi orbity widzimy 
na rysunku 4.

Nawiążmy raz jeszcze do Mer
kurego. Jak łatwo obliczyć, na 
obrót orbity tej planety o kąt pełny 
należałoby czekać aż 3 miliony lat. 
W  naszym pulsarze natom iast obrót 
orbity o 360° następuje po każdych 
85 latach -  mieści się zatem prawie 
w granicach życia jednego człowieka 
(rys. 5).

R ys.5. P S R  1913+16. W la tach  1974 
-  1989 o rb ita  uległa skręceniu  o około 
60°. W  chwili odkrycia  oś orb ity  była 
p ro s to p ad ła  do  k ierunku  pulsar-Z iem ia

Jak widać, w obszarach o si 
nym polu grawitacyjnym odstępstwa 
od praw fizyki Newtona mogą być 
bardzo wyraziste.

W p ły w  g ra w ita c ji
n a  je d n o s tk ę  czasu

W mechanice 
klasycznej, zgodnie 
z newtonowską kon
cepcją czasu abso
lutnego, czas był 
traktowany nieza
leżnie od przestrz
eni i jakichkolwiek 
czynników fizycz
nych. Oto podana 
przez Newtona w 
roku 1687 defini
cja: „Absolutny, 
prawdziwy, matema
tyczny czas płynie 
sam przez się i dzięki 
swej naturze, jedno
stajnie a niezależnie 
od jakiegokolwiek 
przedmiotu zew
nętrznego” .

Ale, jak  mówi porzekadło, czasy 
się zmieniły. W szczególnej teorii 
względności Einstein wskazał na 
istnienie związku czasu i przestrzeni, 
zaś w teorii ogólnej -  na związek

FAZA OKRESU ORBITALNEGO

R ys.4. P u lsa r  P S R  1913+16. W następstw ie  skręcan ia  się osi 
orbity, obserw ow ana k rzyw a prędkości rad ia lnych  doznała  w 
ciągu dziesięciolecia sp ek taku larnych  zm ian (porów naj ry su 
nek  5)



Zajrzyjmy do encyklopedii. Pod 
hasłem sekunda znajdziemy, że jest 
to czas trwania 9 192 631 770 
okresów promieniowania, odpowia
dającego przejściu między dwoma 
nadsubtelnymi poziomami stanu 
podstawowego atomu cezu 133. Dzi
siejszy wzorzec czasu oparty jest 
wiąc na częstotliwości emitowanego 
przez atom  promieniowania.

Skoro jednak -  w myśl teorii 
Einsteina -  w obecności pola grawi
tacyjnego czas płynie wolniej, zna
czy to, że zmniejsza się częstotliwość 
emitowanego przez atom  promie
niowania; a to  jest równoważne 
zwiększeniu długości fali. Oznaczmy 
ten przyrost przez AA, zaś labo
ratoryjną długość fali przez A0; 
wielkość tego tak zwanego poczer
wienienia grawitacyjnego dana jest 
wyrażeniem

Jeżeli n a J l f i r  podstawimy tu 
wartość masy i promienia Słońca, 
na AX/ X0 otrzymamy liczbę rzędu 
10-6 ; w przeliczeniu daje to wspo- 
miniane wcześniej opóźnienie umie
szczonego na Słońcu zegara o se
kundę na tydzień. Jest to jednak 
wielkość praktycznie niemierzalna. 
Gdy więc chodzi o wpływ grawi
tacji na jednostkę czasu, to do 
weryfikacji teorii Słońce jest mało 
przydatne.

Trzeba rozejrzeć się za gwia
zdami, dla których stosunek M / r  
byłby dużo większy; winny to być 
zatem gwiazdy o małych rozmia
rach. Takich jest sporo, są to 
białe karły. Świecą one wprawdzie 
słabo i ich linie widmowe są mocno 
poszerzone -  zasadnicza trudność 
tkwi jednak w czymś bardziej pod
stawowym. Chodzi mianowicie o 
to, że poczerwienienie grawitacyjne 
jest obserwacyjnie nieodróżnialne 
od wynikającego z ruchu gwia
zdy poczerwienią dopplerowskiego 
(AA/A0 = v/c).

W bliskim naszym sąsiedztwie 
(16 lat świetlnych) znajduje się 
jednak biały karzeł, w przypadku 
którego rozdzielenie efektu relaty
wistycznego od dopplerowskiego nie 
sprawia trudności. Na imię mu 
40 Eri B. Wchodzi on w skład 
układu potrójnego, gdzie dwie gwia
zdy obiegają się w okresie 248 lat 
i krążą razem wokół trzeciej w 
okresie około 8600 lat.

Otóż owa potrójność ma tu  zna
czenie zasadnicze; dzięki potrójności 
da się wydzielić obydwa efekty. 
Skoro biegną one razem w prze
strzeni, to (po uwzględnieniu po
prawek na ruch orbitalny) winny

wykazywać takie same prędkości ra
dialne. Ale gdyby w widmie jednej 
z nich miał wystąpić ten do
datkowy efekt poczerwienienia gra
witacyjnego, zmierzona prędkość 
radialna tej gwiazdy winna się 
różnić od prędkości dwóch pozo
stałych. Miałoby tu  zatem miejsce 
coś podobnego jak  z trójką dzieci, 
które biegną w naszym kierunku 
trzym ając się za ręce. Gdybyśmy 
mierzyli ich prędkości i stwierdzali, 
że jedno z dzieci zbliża się do nas 
wolniej -  mimo trzym ania się za 
ręce -  znaczyłoby to, że wchodzi tu 
w grę jakieś zjawisko modyfikujące 
wyniki pomiaru.

Otóż wykonywane w latach sie
demdziesiątych pomiary prędkości 
radialnych tej trójki gwiazd wy
kazały, że składniki A i C zbliżają 
się do nas z prędkością około 43 
km /s, zaś składnik B (biały ka
rzeł) z prędkością tylko około 18 
km /s. Różnica -  25 km /s -  
jest efektem relatywistycznym, jest 
następstwem poczerwienienia gra
witacyjnego. Wynik ten zgadza 
się w granicach 10% z wartością 
poczerwienienia wynikającą z obli
czeń.

A teraz inny przykład wpływu 
pola grawitacyjnego na jednostkę 
czasu, ale historia już nie niebie
ska, lecz ziemska. Aktorami są 
tu  bardzo dokładne cezowe zegary 
atomowe. Jedne spoczywają na po
wierzchni Ziemi, inne umieszczono 
na pokładzie samolotu. Konfronta
cja po piętnastogodzinnym locie wy
kazała, że te z samolotu wyprzedziły

pozostające na Ziemi o 47 miliardo
wych sekundy. Wynik w doskonałej 
zgodności z teorią. W ystąpiły tu 
obydwa relatywistyczne efekty: tzw. 
dylatacja czasu z teorii szczególnej 
(wzór 3) i poczerwienienie grawi
tacyjne (teoria ogólna, wzór 4). 
Zegary w samolocie były bowiem 
w ruchu i to  pociągało za sobą 
opóźnienie o 6 • 10“ 9 sekundy, ale 
jednocześnie znajdowały się wyżej, 
a więc w słabszym polu grawitacyj
nym, czego konsekwenjcą winno być 
przyspieszenie o 53 ■ 10~9 sekundy.

Przykładów eksperymentów te
go typu jest więcej. Może je
szcze jeden, nazwijmy go planetar
nym. W  Physical Rewiew Letters 
ukazał się niedawno artykuł pt. 
„Test o f the Gravitational Redshift 
Effect at Saturn” . Sprawa doty
czy rendez-vous z Saturnem sondy 
kosmicznej Voyager 1. Gdy w 
dniach 12/13 listopada 1980 roku 
pojazd przebiegał w odległości 
paru promieni planety, będąc pod 
najsilniejszym wpływem jej pola 
grawitacyjnego, częstotliwość emi
towanych przez aparaturę sygnałów 
radiowych zmieniała się. Wielkość i 
przebieg tych zmian pozostawała w 
zgodzie z przewidywaniami ogólnej 
teorii względności w granicach 1%.

I na koniec przenieśmy się znów 
do głębin Galaktyki, do naszego 
pulsara PSR 1913+16. Tu też kłania 
się jednocześnie teoria szczególna i 
ogólna.

Spójrzmy na rysunek 2. Pul
sar (a zatem zegar) porusza się 
po eliptycznej orbicie. W ciągu 
owych 7 godzin i 45 minut jego
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OKRES ORBITALNY [godziny]

R ys.6 . P rzebieg  relatyw istycznych zm ian  czasu, obserwow anych w pulsarze P S R  
1913+16. M aksym alne odstępstw a dochodzą do  4 m ilisekund



Spójrzmy na rysunek 2. Pul
sar (a zatem zegar) porusza się 
po eliptycznej orbicie. W ciągu 
owych 7 godzin i 45 m inut jego 
prędkość zmienia sią od około 100 
do ponad 400 km /s. Obserwator 
ziemski odnotuje więc wynikające z 
różnic prędkości zmiany chodu tego 
zegara (dylatacja czasu); ujawni sią 
to  oczywiście w zmianach okresu 
pulsacji.

Ponadto, będąc w peryastro- 
nie, pulsar znajduje sią w znacz
nie silniejszym polu grawitacyjnym 
gwiazdy towarzyszącej, co przejawia 
sią też w zmianach chodu zegara, 
czyli w zmianach okresu pulsacji 
(poczerwienienie grawitacyjne).

Te dwa relatywistyczne efekty 
sumują sią, wywołując obserwowane 
okresowe zwalnianie i przyspiesza
nie zegara-pulsara. Najwiąksze 
odchylenia -  w stosunku do hipote
tycznego zegara, poruszającego sią 
ze stalą prędkością, w jednakowej 
odległości od gwiazdy towarzyszącej 
-  wynoszą cztery milisekundy (rys. 
6).

F ale g ra w ita cy jn e

Pojęcie fal grawitacyjnych po
jawiło się wraz z ogólną teorią 
względności. Analogie między po
lem elektromagnetycznym i gra
witacyjnym skłoniły Einsteina do 
wysunięcia hipotezy istnienia takich 
fal. Z równań teorii wynika, że przy
spieszana masa powinna emitować 
fale (promieniowanie) grawitacyjne.

Analogia do fal elektromagne
tycznych jest tu  dość wyraźna. 
Przyspieszana cząstka naładowana 
(na przykład przeskok elektronu na 
niższą orbitą, czy też ruch wokół li
nii sił pola magnetycznego) jest 
źródłem fali elektromagnetycznej.

Natomiast ruch przyspieszony 
dowolnej masy winien być źródłem 
fali grawitacyjnej. Rolą ładunku 
elektrycznego przejmuje tu ta j zatem 
masa. Wyobraźmy więc sobie 
leżącą na stole książkę; wytwarza 
ona wokół siebie pewne pole 
grawitacyjne. Gdy przesuwamy ją  
nagle w inne miejsce, następuje 
zaburzenie otaczającego ją  pola. 
To zaburzenie rozchodzić się będzie 
z prędkością światła w postaci fałi 
grawitacyjnej.

Tak jak foton jest kwantem pola 
elektromagnetycznego, tak grawiion 
jest tą  hipotetyczną cząstką będącą 
kwantem pola grawitacyjnego. Z 
praw kwantowej teorii pola wynika, 
że promieniowanie grawitacyjne po
winno być skwantowane. Masa 
spoczynkowa grawitonu (podobnie 
jak i fotonu) jest równa zeru.

Zaobserwowanie fal grawitar 
cyjnych nie jest jednak sprawą 
prostą. Zasadnicza trudność tkwi 
w słabości oddziaływania grawitar 
cyjnego. Przykładowo, siła grawi
tacyjnego przyciągania elektronu i 
protonu jest około 1040 razy mniej
sza od siły kulombowskiej między 
nimi. Wydajność mechanizmów 
emisji tych fal jest bardzo mała. 
Na przykład wirująca gigantyczna 
stalowa belka o masie stu tysięcy 
ton, wykonująca jeden obrót na 
sekundą, generowałaby promienio
wanie o mocy .... 10-24 watów. 
Sam Einstein wątpił, czy pro- 
mieniownie to będzie kiedykolwiek 
zaobserwowane.

Jak można wykryć biegnące fale 
grawitacyjne, jak winien wyglądać 
ich odbiornik? Fale świetlne do
strzegamy okiem, fale rentgenow
skie naświetlają na przykład kliszę, 
radiowe wyłapuje antena. A grawi
tacyjne? -  grawitacyjne wprawiają

w drgania materię, przez którą 
przenikają. Taką „anteną” do reje
strowania fał grawitacyjnych może 
być odpowiedni cylinder metalowy
(rys. 7).

A paraturę tego typu skonstru
ował po raz pierwszy J. Weber z 
Uniwersytetu Maryland. W majo
wym numerze Scientific American z 
roku 1971 ukazał się jego artykuł pt. 
The Detection o f  Gravitational Wa
ves. Rejestrowane fale miały nad
chodzić z kierunku centrum Galak
tyki. Niestety późniejsze, doskonal
sze „teleskopy grawitacyjne” odkry
cie Webera poddały w wątpliwość. 
Nie m a się zresztą czemu dziwić: 
oddziaływanie fal grawitacyjnych z 
m aterią jest tak słabe, że dzisiejszy 
odbiornik jest w stanie zareje
strować co najwyżej jeden grawiton 
na 1023.

Ale oto dekadę później -  
w październikowym numerze tegoż 
Scientific American z roku 1981 -  
ukazuje się artykuł zatytułowany: 
Gravitational Waves from an Orbi
ting Pulsar. Rzecz dotyczy znów 
naszego beniaminka PSR 1913+16. 
Podkreślmy od razu wyraźnie, że 
nie o bezpośrednią rejestrację fal tu 
chodzi; tu  zaobserwowano zjawisko 
będące konsekwencją emisji tych 
fal.

Isto ta odkrycia związana jest 
z tym, że dwie obiegające się masy 
winny emitować fale grawitacyjne 
(ma tu  bowiem miejsce ruch przy
spieszony). Ale ta  emisja promie
niowania zachodzi na koszt energii 
ruchu orbitalnego układu. W kon
sekwencji energia układu zmniejsza 
się, orbita zatem kurczy się i okres 
obiegu maleje. To właśnie zjawi
sko zmniejszania sią okresu obiegu 
zostało zaobserwowane.

R ys. 7. F a la  g raw itacy jna , przen ikając  p rzez  m etalow y cylinder, w praw ia go w d rgan ia . N a  tej zasadzie działałby 
i „teleskop” do obserw acji tych  fal
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R ys.8 . W następstw ie emisji fal grawitacyjnych orbita układu P S R  1913+16 
kurczy się. N a ilustracji narysowano rozmiary orbity po upływie każdych kolejnych 50 
milionów la t. D la porów nania w tej sam ej skali rozm iary Słońca

Rozwińmy nieco temat.
Dwa ciała o masie M , obie

gające się po orbitach kołowych o 
promieniu r, emitują promieniowa
nie grawitacyjne o mocy

64G4 M  5 
5c5 r (7)

Emisja tych fal pociąga za sobą 
tłumienie ruchu orbitalnego. Cha
rakterystyczny czas zaniku r  tego 
ruchu zdefiniowany jest następująco

r = energia ruchu orbitalnego 
moc prom. grawitacyjnego

c 5 p 8 / 3

(G M )5/3 ' (8)

Obiegające Słońce planety win
ny też oczywiście emitować fale 
grawitacyjne, ale moc będzie tu 
znikoma. Zwróćmy bowiem uwagą, 
że masy są niewielkie zaś rozmiary 
orbit spore, podczas gdy stosunek 
M /r  we wzorze (7) występuje w 
potądze piątej. Będzie to łącznie 
zaledwie kilka kilowatów. Nato
miast czas całkowitego skurczenia 
się układu planetarnego r  =  1023 
lat. Możemy wiąc spać spokojnie. 
Nasz bliski sąsiad, układ podwójny 
Syriusza, gdzie gwiazdy obiegają 
się w okresie 50 lat, pozwala so
bie na emisję o mocy 108 watów 
(ale to też niewiele w zestawie
niu z promieniowaniem optycznym 
przeciętnej gwiazdy, np. Słońca -  
1026 watów). Co zaś do czasu 
życia tego układu, to jemu sądzono 
jeszcze 1022 lat.

No a co z naszym beniamin- 
kiem, co z pulsarem PSR 1913+16?

Otóż jego przyszłość nie przedsta
wia się niestety tak różowo. Ze 
wzoru (8) obliczymy, że przed nim 
jeszcze tylko 3 • 108 lat. Po każdym 
ośmiogodzinnym obiegu orbita jest 
mniejsza o 3,1 milimetra, co daje 
3,5 metra na rok (rys. 8); okres 
obiegu zmniejsza się zaś w ciągu 
każdego roku o 7,6 10-5 sekundy.

To stosunkowo powolne skra
canie się okresu orbitalnego nie 
byłoby łatwe do dostrzeżenia w 
ciągu niewielu lat, gdyby nie fakt, 
że zmiany okresu obiegu pociągają 
za sobą znacznie większe zmiany 
w momencie przejścia przez perya- 
stron. Te odstępstwa -  gdy chodzi 
o momet przejścia przez peryastron 
-  dostrzega się bardzo wyraziście; 
w ciągu 15 lat różnica urosła już 
do ponad 8 sekund (rys. 9).

Parametry układu znane są z 
dużą dokładnością. Można więc 
obliczyć moc emisji promieniowa
nia grawitacyjnego i wynikające z 
tej emisji zmiany okresu orbi
talnego. Nie przytaczając tu 
wzorów, podajmy tylko końcowy 
wynik. Otóż wartość pochod
nej okresu orbitalnego, dP/dt, ja 
kiej należałoby oczekiwać stojąc na 
gruncie ogólnej teorii względności, 
wynosi

=  (-2,4022 ±  0,0002) • 10"12,

natomiast dotychczasowe dane ob
serwacyjne, uzyskane w oparciu o 
wspomniane odstępstwa w czasie 
przejścia przez peryastron (rys. 9), 
dają nam

^  =  (-2,427 ±  0,026) • 10~12.at

Zgodność teorii z obserwa
cjami w granicach 1%. Einstein 
miał rację. Fale grawitacyjne 
niewątpliwie istnieją.

Z m iana k ierunku 
b iegu  fotonów

W szkole uczono nas, że (w 
próżni) światło rozchodzi się po 
liniach prostych. W pobliżu ma
sywnych ciał tak jednak nie jest, tu 
tor fotonu winien ulegać zakrzywia
niu. Skrajny tego przypadek ilu
struje rysunek 10. W bezpośrednim 
sąsiedztwie czarnej dziury, w od
ległości 3/2 jej promienia, fotony 
winny wokół niej krążyć niczym 
satelity wokół planety.

1975 1980 1985 1990
LATA

R ys.9 . E m isja  fal graw itacyjnych po c iąga  za  sobą zm niejszanie się okresu orbital
nego, konsekwencją czego są  n arasta jące  różnice w czasie przejścia przez peryastron. 
Punkty n a wykresie to dane obserwacyjne; krzywa odpow iada różnicom przewidywa
nym przez teorię względności
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R y s.10. W  odległości 3 /2  prom ienia g ra 
w itacyjnego fotony w inny krążyć wokół 
czarnej dziury po  o rb itach  kołowych

Taki obraz miałby sią nam 
ukazać w świecie o mocno zakrzy
wionej czasoprzestrzeni.

Fotonów obiegających czarną 
dziurą zaobserwować oczywiście nie 
można, jako że samo istnienie tych 
egzotycznych obiektów opatrzone 
jest dziś jeszcze znakiem zapyta
nia. Możemy natom iast dostrzec 
zachodzenie tego typu zjawiska w 
sąsiedztwie zwykłej gwiazdy, to 
jest Słońca -  na znacznie mniejszą 
oczywiście skalą.

Zmiana kierunku biegu fotonów 
o kąt 0  (mierzony w radianach) 
określana jest tu  wyrażeniem

M  oznacza masą Słońca, zaś r  to 
odległość, w jakiej foton od niego 
przebiega (rys. 11). Podstawiając 
na r  minimalną, m ającą jeszcze 
sens wartość, tj. promień Słońca, 
otrzymamy

0  =  8,46 • 10-6 radianów =  1", 75.

Fotony, przebiegające tuż przy 
Słońcu, winny zatem zmienić kie
runek o 1” ,75; te przebiegające 
dalej od niego odchylą sią mniej, w 
myśl zależności 1 /r. Konsekwencją 
zjawiska bądzie to, iż gwiazdy, w 
pobliżu których znajduje sią aktu
alnie na niebie Słońce, winny być 
obserwowane nieco dalej od niego.

No cóż, gdybyśmy byli na 
Książycu, sprawa byłaby prosta; 
tam  w pobliżu świecącego Słońca 
widać przecież gwiazdy. Ale nic z 
tych rzeczy na otulonej atmosferą 
powierzchni Ziemi. Jedyną i to 
dość skromną możliwość, jaką nam  
natura każdego prawie roku oferuje, 
stanowi ta  m inuta czy kilka, w ciągu 
których naszą gwiazdą przesłania 
nasz naturalny satelita. Zadanie 
sprowadza sią do tego, by sfotogra
fować fragment nieba z zaćmionym 
Słońcem i porównać ze zdjąciem

tego samego rejonu nieba, wyko
nanym parą miesiący wcześniej czy 
później, gdy nie było tam  Słońca. 
Jeżeli zjawisko to występuje, po
zycje gwiazd na kliszach powinny 
być nieco różne.

Pomiary takie wykonywano wie
lokrotnie. Wyniki potwierdzały w 
zasadzie fakt występowania zjawi
ska, ale dokładność nie była zbyt 
wysoka. I nie m a sią czemu dziwić. 
Niewiele gwiazd da sią dostrzec w 
czasie zaćmienia, zwłaszcza przy 
samym Słońcu, gdzie świeci ko
rona. Natomiast wynikające z tego 
zjawiska przemieszczenia gwiazd 
są podobnego rządu co rozmycie 
obrazów wywołane ziemską atm o
sferą. Tymczasem dokładność jest 
w tym  przypadku bardzo istotna, 
jako że w oparciu o fizyką kla
syczną też można uzyskać zmianą 
kierunku fotonu, ale jest to wartość 
dwukrotnie mniejsza, tylko 0” ,87.

Taka, trochę dwuznaczna sy
tuacja, panowała do czasu rozwoju 
radioastronomii. Ta nowa gałąź 
astronomii zmieniła w sposób rady
kalny możliwość badania omawia
nego tu  zjawiska.

Spójrzmy na wzór (9). Nie 
występuje tam  długość fali (czy 
też częstotliwość) badanego pro
mieniowania. O taką samą wartość 
zmienia się zatem kierunek zarówno 
kwantu świetlnego jak i rentgenow
skiego czy też radiowego. A wiemy, 
że fale radiowe docierają do po
wierzchni naszej planety zarówno 
przy niebie pogodnym jak i po
chmurnym, przy ich obserwacjach 
nie przeszkadza świecenie atmosfery, 
antena rejestruje je tak samo w 
dzień jak  i nocą.

Jeżeli zatem do badania na
szego zjawiska, zamiast kwantów 
promieniowania widzialnego, „zap
rzęgniemy” kwanty promieniowania 
radiowego, to na żadne zaćmienie 
Słońca nie będziemy musieli już 
czekać. Obserwacje prowadzić bę

dzie można każdego odpowiadającego 
nam  dnia, od wschodu do zachodu 
Słońca.

A więc, zamiast mierzyć zmiany 
pozycji znajdujących się na niebie 
w pobliżu Słońca gwiazd, badamy 
zmiany pozycji usytuowanych tam  
radioźródeł. Mogą nam  do tego 
celu służyć oczywiście tylko te 
radioźródła, które leżą w pobliżu 
ekliptyki, po której wędruje w ciągu 
roku Słońce.

Najwłaściwszymi są do tego 
celu kwazary. Z uwagi na ich dużą 
odległość, są to radioźródła idealnie 
punktowe -  a do badania pozycji 
takich właśnie potrzeba. Wybór 
padł najpierw na dwa znane, 
względnie bliskie kwazary: 3C 273 
oraz 3C 279. Później wykorzy
stywane były jeszcze trzy inne, o 
oznaczeniach: 0111, 0116 i 0119. 
Główną kampanię prowadzono w 
latach 1969-1975; interferometry 
o długich bazach pozwalały na 
siągnięcie wysokiej dokładności po
miarów.

Kwazary te obserwowano na 
falach centymetrowych. Wyniki 
wszystkich pomiarów były jedno
znaczne. Gdy Słońce, w swej rocznej 
wędrówce po ekliptyce, zbliżało się 
do kwazara, jego pozycja na niebie 
z lekka zmieniała się. W  miarę 
zaś oddalania się Słońca położenie 
kwazara wracało do pierwotnego. 
Obserwowane zmiany pozycji po
zostawały w doskonalej zgodności 
ze wzorem (9). Po przeliczeniu na 
krawędź Słońca, otrzymano przewi
dzianą przez Einsteina wartość

0  =  1 " ,7 5 ± 0 " ,0 1 .

I jeszcze dygresja. Otóż te 
tzw. soczewki grawitacyjne, o 
których dużo słyszymy w ostat
nich latach, to nic innego jak 
właśnie omawiane tu  zjawisko re
latywistycznego zakrzywiania toru 
fotonów, przebiegających w pobliżu 
masywnych ciał.

& -  ^ ietu*>ek 0i,

gnetycznego zm ien iają  kierunek. N astępstw em  tego je s t fak t, iż gwiazdy, usytuow ane 
n a  niebie w pobliżu  Słońca, w idoczne są  n ieco  dalej o d  niego
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c z a s  p r z e b ie g u  w y d łu ż a  s ię  i  r e je s t r u je m y  o p ó ź n ie n ie  w  n a d e j ś c iu  s y g n a łu

O p ó źn ien ie  w  czasie  

p r z e b ie g u  fa li 

e le k tr o m a g n e ty c zn ej

Piąte, ostatnie z dobrze dotąd 
zbadanych zjawisk, potwierdzają
cych założenia ogólnej teorii względ
ności, jest tematycznie spokrew
nione z poprzednim. Mamy 
tu bowiem także do czynienia 
z wpływem pola grawitacyjnego 
na bieg kwantów promieniowania, 
tylko tam  chodziło o zmianą kie
runku, tu  zaś chodzi o zmianą czasu 
przebiegu. Nie przyjęła się jeszcze 
w języku polskim jakaś krótsza 
nazwa tego zjawiska, w angielskim 
używane jest określenie relativistic 
time delay.

Gdy zatem kwant promienio
wania przebiega w pobliżu ciała
o znacznej masie, czas przejścia 
tego sygnału elektromagnetycznego 
ulega wydłużeniu -  sygnał nadcho
dzi z opóźnieniem. Na możliwość 
występowania tego typu efektu rela
tywistycznego zwrócono uwagę do
piero po śmierci Einsteina. Istotę 
zjawiska przybliża rysunek 12.

Masywnym obiektem, wywołu
jącym  opóźnienie, jest Słońce. Eks
perymentalne zaobserwowanie zja
wiska polega na tym, by wysiać 
fale, które przebiegałyby w pobliżu 
tego ciała i zmierzyć czas przebiegu. 
Tymi falami będą oczywiście fale 
radiowe. Najdokładniejsze wyniki 
uzyskano w roku 1970, w ekspe
rymencie z sondami kosmicznymi 
Mariner 6 i Mariner 7. Poja
zdy te (po spełnieniu misji badania 
Marsa) skierowane zostały na orbity 
okołosloneczne. Będąc w pobliżu 
koniunkcji górnej, były zatem po 
przeciwległej stronie Słońca i kiero
wane ku nim fale przebiegały koło 
tego ciała niebieskiego.

Oto niektóre dane dla Marinera 
6 (dane dla drugiej sondy, Mariner 
7, były dość zbliżone):

M o m e n t  k o n iu n k c j i

g ó rn e j — 29  k w ie tn i a  1 9 7 0

O d le g ło ść

Z ie m ia - p o j a z d  -  4 0 2  m il io n y  k m  

P o d r ó ż  s y g n a łu
t a m  i  z  p o w r o te m  — 4 4 ,7  m in u ty  

N a jw ię k s z e  z b l iż e n ie  

s y g n a łu  d o  S ło ń c a  - 2 ,6 i? Q

Główne źródła błędów przy 
przeprowadzaniu tego typu eks
perymentu to: 1) niedostateczna 
znajomość orbity sondy, wynikająca 
z oddziaływania na pojazd stocha
stycznych sił niegrawitacyjnych, 2) 
niedostateczna znajomość mającej 
wpływ na propagację fal kon
centracji elektronowej w ośrodku 
międzyplanetarnym. Istotnym  za
gadnieniem jest tu  też oczywiście 
uwzględnienie opóźnienia, wyni
kającego z przechodzenia fali (sy
gnału) przez koroną słoneczną. Sza
cuje się, że możliwe błędy nie 
powinny przekraczać 3% wartości 
mierzonych.
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R y s .  13. O p ó ź n ie n ie  s y g n a łó w , w y n ik a ją 

c e  z  e f e k tu  r e la ty w is ty c z n e g o  o r a z  z  p r z e 

c h o d z e n ia  p r z e z  k o ro n ę  s ło n e c z n ą

Trzeba tu  jednak zaakcentować 
podnoszący wagę pomiarów fakt, 
że dane uzyskane z tych dwóch 
-  w pewnym stopniu niezależnych 
eksperymentów -  zgadzały się ze 
sobą w granicach 0,3%.

Jakie wyniki uzyskano?

Otóż równania ogólnej teorii 
względności wskazują, że maksy
malne opóźnienie sygnału na trasie 
Ziemia-sonda i z powrotem winno 
wynosić 200 mikrosekund. Pomiary 
potwierdziły tą  wartość w granicach 
3% (rys. 13).

W ia d o m o ść  
z o s ta tn ie j  

chw ili

W międzynarodowym tygo
dniku naukowym Nature, w numerze 
z dnia 25 kwietnia 1991 r., ukazał się 
artykuł pt. A  nearby 37.9-ms pul
sar in a relativistic binary system. 
Wiadomość tym  milsza, że auto
rem jest Andrzej Wolszczan, polski 
astronom pracujący na radiotele
skopie w Arecibo. Dowiadujemy 
się o odkryciu nowego podwójnego 
pulsara -  PSR 1534+12. Układ 
jest podobny do PSR 1913+16, z 
okresem obiegu 36351,7027 sekund
i nieco mniejszą ekscentrycznością 
orbity równą 0,2736761. Parame
try  tego układu są wyznaczone na 
razie z mniejszą dokładnością niż 
dla jego poprzednika ze wzglądu 
na krótki jeszcze czas obserwa
cji. Wszystko wskazuje jednak na 
to, że wkrótce ten właśnie nowo 
odkryty pulsar podwójny przejmie 
palm ą pierwszeństwa jako najlepsze 
laboratorium  do badania efektów re
latywistycznych; pulsar ten m a bo
wiem znacznie silniejszy i wyjątkowo 
wąski puls, działający jak  znacznie 
bardziej precyzyjna wskazówka ze
gara niż stosunkowo szeroki puls z 
PSR 1913+16. Najbliższe miesiące 
powinny zatem przynieść nowe, 
ważne wyniki.
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KOMETY 
KTÓRE „MUSKAJĄ” 

SŁOŃCE
Bożenna Todorovic—Juchniewicz

Czy komety uderzające” się ze Słońcem tworzą 
wraz z kometami „muskającymi” Słońce wspólną 
grupę? Jakie je s t  ich pochodzenie? Wydaje się, ze 
na pierwsze z tych pytań można dać już wiarygodną 
odpowiedź. Rozwiązanie drugiego problemu pozostaje 
ciągle zagadnieniem otwartym, ponieważ otrzymana  
odpowiedź oparta jest raczej na spekulacjach niż 
ugruntowanej wiedzy.

Zamarznięte bryły pyłowo-ga- 
zowe są pierwszymi ciałami ja 
kie napotykamy zbliżając się z 
przestrzeni międzygwiazdowej do 
Układu Słonecznego. Według naj
bardziej do tej pory wiarygodnej 
hipotezy wysuniętej w 1950 roku 
przez holenderskiego astronom a J.H. 
Oorta, być może pochodzą one z 
kulistego obłoku, jaki tworzą wokół 
Słońca, a który znajduje się w 
odległości 100 tys. jednostek astro
nomicznych*, czyli w jednej trze
ciej odległości Słońca od najbliższej 
gwiazdy, Proximy Centauri.

Niektóre bryły z tego obłoku 
wskutek oddziaływania grawitacyj
nego najbliższych gwiazd mogą uzy
skać prędkości skierowane ku Słońcu 
i po tysiącach a nawet milionach 
lat przybyć w jego pobliże.

W sąsiedztwo Słońca mogą 
również dotrzeć podobne ciała z 
przestrzeni międzygwiazdowej. I 
wtedy możliwe jest zaobserwowanie 
z Ziemi intrygującego i niezwykle 
fascynującego zjawiska na niebie, 
„gwiazdy z warkoczem” zwanej ko
metą.

Z bryły-jądra wskutek ogrzania 
powierzchni rozpoczyna się uwal
nianie gazów i pyłów, które formują 
wokół niej obłok gazowo pyłowy. 
Część m aterii obłoku jest zdmuchi
wana przez ciśnienie promieniowania 
i wiatr słoneczny tworząc warkocz 
komety.

* jednostka astronomiczna to średnia 
odległość Ziemi od Słońca, czyli około 150 
min km

Większość komet pojawia się 
niespodziewanie i tylko jeden raz. 
Nazywamy je  kometami jednopoja- 
wieniowymi. Tory tych komet tylko 
nieznacznie różnią się od paraboli, 
a więc są bądź bardzo wydłużonymi 
i spłaszczonymi elipsami, albo m ają 
kształt hiperboli.

Niektóre komety napotykają na 
swej drodze którąś z wielkich planet 
i podchodząc blisko do niej mogą 
tak zmienić swój ruch, że s ta ją  się 
kometami okresowymi.

P 78 -1
Satelita amerykański wy
strzelony 24 lutego 1979 
na wysokość 563-602 
km. Jego eliptyczna or
bita była nachylona o 
97,65° w stosunku do 
równika ziemskiego. 

Zainstalowany na tym 
satelicie koronograf 

SOLWIND służył do ba- 
dania aktywności korony 

słonecznej.;.

Komety okresowe mogą być 
widoczne z Ziemi najczęściej co 
kilka lub kilkanaście lat, a rzadziej 
co kilkadziesiąt. Ostatnie wydanie 
katalogu orbit komet Marsdena z 
1989 roku zawiera wykaz komet 
od 239 roku p.n.e. do 1989. 
Spis wymienia 810 komet. Wśród 
nich 155 należy do grupy komet

okresowych, a najznamienitszą ich 
przedstawicielką, o której wszyscy 
słyszeli, jest kometa Halleya.

Komety, o których będę teraz 
mówić, należą do tej liczniejszej 
grupy, co znaczy że poruszają się po 
orbitach prawie parabolicznych, ale 
ich wyprawa w stronę Słońca okazuje 
się ostatn ią i kończy tragicznie.

K om ety obserwowane 

z kosmosu

Celem misji kosmicznych, o 
których będzie teraz mowa, wcale 
nie było obserwowanie komet. Za
równo satelita P78-1 jak  ekspe
rym ent Solar Maximum Mission 
przeznaczone były do śledzenia ak
tywności słonecznej. Umieszczone 
tam  specjalne urządzenia -  koro- 
nografy -  przekazywały na Ziemię 
obrazy wciąż zmieniającej się korony 
słonecznej.

SMM
Satelita amerykański wy
strzelony 14 lutego 1980 
na prawie kołową orbitę 
(perygeum 566 km, apo
geum 569 km), o nachy

leniu 28,50° i okresie 
obiegu 95,86 min. Służył 
do kompleksowego ba
dania Słońca w okresie 

jego maksymalnej aktyw
ności. Po 9 1/2 miesiąca 
popsuł się system orien
tujący satelitą, ale został 
naprawiony w 1984 przez 
kosmonautów amerykań

skich; Najprawdopo
dobniej satelita będzie 
zbierał informacje o 

Słońcu również w okresie 
jego maksymalnej 

aktywności w 1991 roku.

Analiza obrazów korony, oprócz 
poszerzenia naszej wiedzy o zja
wiskach zachodzących w koronie, 
przyniosła niespodziewanie na prze
strzeni dziesięciu lat (1979-1989) 
odkrycie piętnastu jiowych komet. 
Zgodnie z tradycją, komety te ozna
czono podając rok odkrycia i kolejny 
numer komety odkryte w danym 
roku, a zatem nowo odkryte komety 
to: 1979 XI, 1981 I, 1981 XIII, 
1981 XXI, 1983 XX, 1984 XII, 1987 
XXII, 1987 XXV, 1988 X, 1988 XII, 
1988 XVII, 1988 XIX, 1988 XXII, 
1989m, 1989q. Pierwszych sześć
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komet było obserwowanych przez 

SOLWIND, pozostałe przez SMM. 
Kometę 1984 X II zarejestrowały 
oba instrumenty.

Obserwacje otrzymane dla ko
mety 1979 X I są pokazane na 
fotografii i przedstawiają na tle 
obrazów korony słonecznej otrzyma
nych przez SOLWIND-koronograf 
w dniach 30-31 sierpnia 1979 roku 
jasną kometą z dobrze rozwiniętym 
warkoczem, która zbliżyła się do 
Słońca na kilka milionow kilo
metrów od południowego zachodu. 
Następnie kometa weszła w ob

szar niedostępny dla obserwacji o 
promieniu równym 2.5 promienia 
słonecznego zakryty sztucznie przez

przesłonę koronografu i nie pojawiła 
się ponownie, natomiast zaobserwo
wano znaczne pojaśnienie korony 
słonecznej.

Dalsze dwie komety zarejestro
wano w pobliżu Słońca 27 stycznia 
i 20 lipca 1981 roku i żadna z nich 
po spotkaniu ze Słońcem nie była 
już widoczna. Pozostałe dwanaście 
komet również nie przeżyło tak 
bliskiego spotkania ze Słońcem. 
Oprócz wykrycia słabej emisji w 
Si II i Ni II, przez koronograf 
zainstalowany w Obserwatorium na 
Łomnicy, po 10 godzinach od spo
tkania ze Słońcem komety z 1979 
roku, ani jeden z tych obiektów 
nie był zauważony z powierzchni 
Ziemi.

Najjaśniejszymi kometami z tej 
grupy (jasność około -4 wielkości 
gwiazdowej) były 1979 XI (SOL- 
WIND1), 1988 XVII (SMM5), 
1988 X IX  (SMM7), trochę słabszą 
1983 XX  (SOLWIND6), a je
szcze mniejszą jasność miały komety 
1981 I (SOLWIND2), 1987 XXV 
(SMM2), 1988 X II (SMM4) i 1989q 
(SMM9). Najsłabszą kometą była 
1988 XX II (SMM6), której jasność 
równała się +1 wielkości gwiazdo
wej. Dla porównania Wenus osiąga 
maksymalną jasność -4.8 wielkości 
gwiazdowej, a najsłabsze gwiazdy 
mają jasność 5-6 wielkości gwiazdo
wych. Odkryte komety były zatem 
bardzo jasne i szkoda, że warunki 
ich odkrycia były tak niefortunne, 
że uniemożliwiły ich obserwacje z 
Ziemi.

Wyznaczenie elementów orbity 
komety „zderzającej” się ze Słońcem 
sprawiło ogromne trudności. Czas 
obserwacji takiej komety był nie
zwykle krótki (np. głowa komety 
1979 X I była obserwowana tylko 
139 minut), ilość obserwacji mała 
(od 2 do 15), a kometa poruszała 
się po torze prawie prostoliniowym. 
W  tym przypadku, żeby móc wy
znaczyć orbitę należało poczynić 
pewne założenia.

Tak też zrobili pierwsi za
interesowani tymi kometami, a 
właściwie ich odkrywcy podej
mując wstępne próby znalezienia 
ich orbit. Z danych zarejestrowa
nych przez SOLWIND-koronograf 
można było otrzymać dokładny czas 
obserwacji, oraz widome położenie 
głowy komety (odległość od centrum 
Słońca i kąt pozycyjny mierzony od 
północnego bieguna słonecznego). 
Szczęśliwym trafem na obrazach z 
kometą można było zobaczyć We
nus i Regulusa, a z porównania 
ich położeń ze znanymi z efeme
ryd pozycjami określić dokładność 
pomiaru zarówno w odległości he- 
liocentrycznej jak i kącie pozycyj
nym. Ponieważ trudno było dociec, 
czy tor komety ma kształt elip
tyczny czy hiperboliczny założono, 
że kometa poruszała się po orbicie 
parabolicznej. Następnie w ramach 
już znanej dokładności pomiaru, 
przyjmując jako wolny parametr 
odległość od Słońca punktu pe- 
ryhelium q, dopasowywano kąty 
widzenia i moment przejścia przez 
peryhelium T do obserwacji. W  ten 
sposób otrzymano rodzinę prostych 
i wstecznych orbit parabolicznych. 
(Z jakim charakterem ruchu mamy 
do czynienia mówi wartość kąta 
nachylenia płaszczyzny orbity do 
płaszczyzny ekliptyki i. Dla i wy
noszącego powyżej 90 stopni kometa
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T A B E L A 1

Komety „zderzające” się ze Słońcem z koronografów SOLWIND i SMM 
( wg. Katalogu orbit komet - Marsden 1989 )

Kometa T (czas uniwer.) q (j a.) 
1950.0

w
1950.0

fi
1950.0

i

SOLWIND 1 sierpień 30.949 0.00480 67.67 344.30 141.45
SOLWIND2 styczeń 27.100 0.00792 65.43 341.41 140.67
SOLWIND3 lipiec 20.336 0.00612 68.43 345.26 141.70
SOLWIND4 listopad 4.532 0.00450 77.68 356.87 143.84
SOLWIND6 wrzesień 25.188 0.00753 78.58 357.98 143.98
SOLWIND5 lipiec 28.556 0.01541 56.67 329.74 136.38
SMM1 paździer. 6.069 0.00538 80.59 0.46 144.25
SMM2 paździer. 18.027 0.00627 82.63 2.96 144.46
SMM3 czerwiec 27.784 0.00516 85.88 6.96 144.70
SMM4 sierpień 21.819 0.00591 82.25 2.50 144.43
SMM5 paździer. 12.072 0.00513 88.08 9.65 144.78
SMM7 paździer. 24.864 0.00579 86.14 7.28 144.71
SMM6 listopad 18.369 0.00590 91.08 13.32 144.79
SMM8 czerwiec 2.578 0.00557 84.72 5.54 144.63
SMM9 lipiec 8.772 0.00462 91.80 14.20 144.78

okrąża Słońce ruchem wstecznym.) 
Ze względu na krótki okres ob
serwacji we wstępnych obliczeniach 
pominięto wpływ orbitalnego ruchu 
Ziemi.

Już wcześniej intuicyjnie wy
czuwano, że nowo odkryta grupa 
komet należy do rodziny komet 
„muskających” Słońce, nazywanych 
również grupą Kreutza od na
zwiska XIX-wiecznego astronoma, 
który pierwszy bardzo intensyw
nie zajmował się ich badaniem 
*. Członków tej grupy cha
rakteryzuje bardzo mała odległość 
od Słońca punktu peryhelium spa
dająca poniżej 0.02 jednostki astro
nomicznej (promień Słońca równa 
się 0.00465 jednostki astronomicz
nej), okres obiegu wokół Słońca 
trwający kilka stuleci, oraz wspólne 
położenie kierunków punktów pe
ryhelium zlokalizowane na niebie 
w rejonie ekliptycznej długości 
L= 282?0 ±  0?4, szerokości B= 
+35"2±0"2 (w odniesieniu do epoki 
1950.0 - jest to obecnie umownie 
stosowana epoka jednoznacznie de
finiująca podstawową płaszczyznę i 
kierunek względem których te kąty 
są liczone. Ponieważ wiadomo, 
że zarówno płaszczyzna ekliptyki 
jak i punkt równonocy wiosennej, 
powstały przy przecięciu równika 
niebieskiego z ekliptyką, zmieniają 
one wolno swe położenia z biegiem 
czasu.). Również jasność tych ko
met jest dużo większa od typowej 
jasności komet krótkookresowych.

Porównanie otrzymanych wy
ników dla komet „zderzających” 
się ze Słońcem z orbitami zna
nych komet „muskających” Słońce 
wykazało, przy założeniu wstecz
nego charakteru ruchu, zgodność w 
kątach pozycyjnych charakteryzują
cych położenie orbity w przestrzeni, 
co sugerowało, że te nowe komety 
też są członkami grupy Kreutza.

Założenie, że orbity są wsteczne, 
pomogło również w wyjaśnieniu bar
dzo głębokiego zbliżenia komet do 
Słońca na wiele dni przed pery
helium, co uczyniło mało praw
dopodobne zaobserwowanie ich z 
Ziemi.

Metodę pozwalającą wyznaczyć 
ściśle jedną orbitę komety 1979
XI znalazł Z. Sekanina w 1982. 
Opierała się ona na założeniu, że 
linia apsydów tej komety pokrywała 
się z linią apsydów wyznaczoną dla 
grupy komet „muskających” Słońce. 
Niestety słaba jakość obserwacji 
uniemożliwiła Sekaninie znalezienie

* Z ebrane inform acje o tej g rup ie  ko- 
m et p rezentow ałam  w Postępach  A strono
mii z 1983 ro k u  w tom ie 31

wiarygodnego wyniku dla odległości 
od Słońca punktu peryhelium, które 
wyniosło 0.35 promienia Słońca.

Badania przeprowadzone w ro
ku 1983 przez Weissmana wykazały, 
że praktycznie nie można wyjaśnić 
tak głębokiego zbliżenia komety do 
Słońca ani przez perturbacje pla
netarne czy gwiazdowe, ani przez 
siły niegrawitacyjne. Wykluczony 
został również rozpad jądra w wy
niku sił pływowych w poprzednim 
przejściu w pobliżu Słońca, a roz
pad w pobliżu aphelium najdalej 
położonym punkcie orbity komety 
był bardzo mało prawdopodobny. 
Małe prawdopodobieństwo wykazał 
również przypadek zderzenia z in
nym ciałem w dużej odległości 
heliocentrycznej.

Orbity nowych komet obliczał 
również B.G.Marsden, a wyniki po
jawiały się sukcesywnie wraz z od
kryciami komet w latach 1979 - 1989 
w Cyrkularzach Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej. Marsden 
(praca w Astronomical Journal z 
1989 roku, tom 98, strona 2306) 
podjął się też trudu ponownego, 
ale już jednolitego wyznaczenia 
orbit dla wszystkich tych komet. Z 
danych dostarczonych z SOLWIND- 
koronografu przeszedł do obserwacji 
pozycyjnych (rektascensja, deklina
cja, czas) odniesionych do epoki 
1950.0. Natomiast obserwacje z 
SMM-koronografu otrzymał już w 
tej postaci. Następnie wyznaczał

orbity tych komet zakładając, że są 
one paraboliczne i że ekliptyczna 
długość L i szerokość B położenia 
kierunków punktów peryhelium jest 
taka sama jak dla grupy Kreutza. 
Przy pomocy metody najmniej
szych kwadratów dopasowywał do 
obserwacji moment przejścia przez 
peryhelium T, odległość od Słońca 
punktu peryhelium q i argument sze
rokości peryhelium w oznaczający 
kąt między prostą łączącą Słońce 
z punktem równonocy wiosennej 
(punkt Barana), a prostą łączącą 
Słońce z peryhelium. Tabela 
1 oprócz tych elementów orbity 
podaje również pozostałe, czyli 
długość węzła wstępującego Q kąta 
liczonego w płaszczyźnie ekliptyki 
między kierunkami: ze Słońca ku 
punktowi Barana i ku przecięciu 
płaszczyzny ekliptyki z płaszczyzną 
orbity, oraz nachylenie i.

Orbity otrzymane w wyniku ta
kich założeń i postępowania zupełnie 
niez'le pasują do obserwacji i je
dynie dla komet 1981 XXI i 1984
XII (obiekt obserwowany przez oba 
instrumenty) nie są zbyt pewne. 
W przypadku ostatnio wymienio
nej komety, niezgodności między 
pozycjami otrzymanymi przez ko- 
ronografy SOLWIND i SMM można 
było zlikwidować po wprowadzeniu 
malej korekcji kątów pozycyjnych 
komety (w stosunku do Słońca) 
mierzonych przez SOLWIND.
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P och od zen ie kom et

T A B E L A 2

Komety „muskające” Słońce z koronografów SOLWIND i SMM. 
( wg. Katalogu orbit komet - Marsden 1989 )

Kometa T (czas uniwers.) q (j.a.) e u
1950.0

fi
1950.0

i
1950.0

P
(lata)

1843 1 luty 27.91 0.005527 0.999914 82.64 2.83 144.35 513
1880 I styczeń 28.12 0.005494 1.000000 86.25 7.08 144.66 -

1882 II wrzesień 17.72 0.007751 0.999907 69.59 346.96 142.00 759
1887 1 styczeń 11.93 0.004834 1.000000 83.51 3.89 144.38 -

1945 VII grudzień 7.97 0.007516 1.000000 72.06 350.50 141.87 -

1963 V sierpień 23.96 0.005065 0.999946 86.16 7.24 144.58 903
1965 VIII paźdz. 21.18 0.007786 0.999915 69.05 346.30 141.86 880
1970 VI maj 14.49 0.008879 1.000000 61.29 336.32 139.07 -

„m uskających” S łońce

B adania  prowadzone przez I. 
Hasegawę, B .G . M arsdena i L. 
K resaka nad  g rupą kom et „m uskają
cych” Słońce, do której zaliczono po 
pewnych w ahaniach ośmiu członków 
(elem enty ich o rb it zostały podane w 
Tabeli 2), sugerowały, że te  kom ety 
dzielą się n a  fizycznie związane ze 
sobą podgrupy.

Jednym  z kryteriów  podziału 
było porów nanie otrzym anych dla 
nich wartości elem entów orbity, 
szczególnie kątow ych, i odległości 
p u n k tu  peryhelium  od Słońca. D ru
gim  kry terium , stosowanym  w 
szczególności do kom et o słabych i 
nielicznych obserwacjach, było za
liczenie kom ety do podgrupy, na 
podstaw ie możliwości znalezienia 
dla niej o rb ity  hipotetycznej pa
sującej do obserwacji, przy założeniu 
zgodności jej barycentrycznej orbity  
pierwotnej * z barycentryczną o rb itą  
pierw otną zdecydowanego członka 
podgrupy.

* Jest to orbita jaką kometa miała w 
przeszłości, wyznaczona w takiej odległości 
od Układu Słonecznego, że Słońce i planety 
potraktowane są jak jeden punkt obarczony 
wspólną masą

I tak  do podgrupy I zaliczono 
kom ety: 1843 I, 1880 I, 1887 I, 1963 
V, do podgrupy II kom ety: 1882 
II, 1945 VII, 1965 V III. N atom iast 
kom eta 1970 VI, dla której wyzna
czenie orb ity  z obserwacji m ożna 
było uznać za dobre, pasowała 
według kry terium  pierwszego b ar

dziej do podgrupy II, ale jej barycen- 
tryczna o rb ita  pierw otna zupełnie 
nie zgadzała się z tak ą  o rb itą  
należącą do zdecydowanego członka 
podgrupy II - kom ety 1965 VIII 
Ikeya-Seki. Zatem  ta  sporna kom eta

została według sugestii B. M arsdena 
zakwalifikowana do podgrupy Ha.

Stosując drugie kry terium  moż
na  byłoby włączyć do podgrupy I 
kom ety 1668 i 1882c (Tewfik). Nie
stety , wiadomości o tych kom etach 
są zbyt skąpe żeby m ożna zaliczyć 
je  w poczet pew nych członków 
grupy K reutza. D la innych ko
m et podejrzanych o przynależność 
(1689, 1695 i 1702a) obliczenia 
nie dały żadnych zadowalających 
wyników.

A ja k  w ygląda spraw a ko
m et „zderzających” się ze Słońcem? 
W artości elem entów kątowych su
gerują, że kom ety typu  SOLWIND 
należą do podgrupy  II, chociaż dwie 
z nich m ają  za m ałe q, natom iast 
kom ety typu  SMM (orbity  dużo 
bardziej zgodne) do podgrupy I. 
K om ety zarejestrow ane przez SMM- 
koronograf są  również interesujące 
z powodu krótkich odstępów  czasu, 
jak i upłynął m iędzy ich pojawie
niam i. SMM2 pojaw iła się po 
SMM1 po 12 dniach, a SMM5 
w yprzedziła SMM7 o 13 dni.

O rb ity  obliczone dla członków 
należących do danej pary  są  ra
czej podobne i pasu ją  wzajemnie 
(oczywiście przy. zm ianie T ) do 
obserwacji tow arzysza z pary. A 
więc bliskie pokrewieństwo między 
SMM1 i SMM2 oraz SMM7 a  SMM5, 
a także wśród wszystkich SMM wy
daje się raczej pewne. Potw ierdzają 
to  również następujące badania  
B .M arsdena. P rzy założeniu, że 
orb ity  SM M -komet są parabolam i, 
M arsden m anipulując tylko czasem 
przejścia przez peryhelium , poszu
kiwał takiego rozw iązania, przy 
k tó rym  o rb itą  p ierw otną tych ko
m et byłaby o rb ita  1963 V, typowy 
przedstaw iciel podgrupy  I.

T abela 3 zawiera otrzym ane 
w ten sposób oskulacyjne helio- 
centryczne orb ity  tych obiektów

T  A B E L A 3

O rbity  kom et typu  SOLW IND I SMM pow stałe przy założeniu 
jednakowej barycentrycznej o rbity  pierwotnej z p ierw otną o rb itą  
kom ety 1963 V. (wg. M arsdena 1989)

K om eta T  (czas uniwer.) q (j a.) U) fi i
1950.0 1950.0 1950.0

SOLW IND1 1979 08 30.941 0.00424 89.35 10.89 144.62
SOLW IND2 1981 01 27.082 0.00418 86.38 7.28 144.62
SOLW IND3 1981 07 20.357 0.00422 85.57 6.31 144.60
SOLW IND4 1981 11 04.539 0.00426 85.13 5.80 144.59
SOLW IND6 1983 09 25.129 0.00460 83.67 4.14 144.52
SOLW IND5 1984 07 28.483 0.00477 83.80 4.34 144.56
SMM1 1987 10 06.063 0.00500 85.77 6.75 144.57
SMM2 1987 10 17.999 0.00500 85.79 6.77 144.57
SMM3 1988 06 27.783 0.00496 86.25 7.32 144.58
SMM4 1988 08 21.811 0.00495 86.35 7.44 144.58
SMM5 1988 10 12.068 0.00494 86.45 7.55 144.59
SMM7 1988 10 24.863 0.00494 86.47 7.58 144.59
SMM6 1988 11 18.338 0.00493 86.52 7.64 144.59
SMM8 1989 06 02.572 0.00489 86.90 8.09 144.59
SMM9 1989 07 08.769 0.00489 86.99 8.21 144.59
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(również dla komet typu SOL- 
WIND) na epokę początkową równą 
momentowi przejścia przez peryhe- 
lium. Podobne badania zostały 
powtórzone przy założeniu, że tym  
razem barycentryczna orbita pier
wotna należała do komety 1843 
I. Otrzymane wyniki przy zastoso
waniu drugiego kryterium  w pełni 
potwierdziły, że komety SMM należą 
do podgrupy I. W  przypadku komet 
typu SOLWIND próby dopasowania 
do pierwotnej orbity komety 1963 
V nie dały najlepszego wyniku, a 
najgorsze dopasowanie do obser
wacji otrzymano dla SOLWIND1. 
W yniki można było poprawić obra
cając układ współrzędnych wokół 
Słońca, dla poszczególnych komet,
o niewielkie kąty, co spowodowało 
otrzymanie nowych wartości rek- 
tascensji i deklinacji w obserwa
cjach pozycyjnych. Jakkolwiek do 
przeprowadzonych w ten sposób 
modyfikacji należy odnieść się z re
zerwą, to otrzymane wyniki mogą 
wskazywać, że komety typu SOL
WIND również mogą być członkami 
podgrupy I, ściśle powiązanymi z 
SMM-kometami oraz kometą 1963 
V.

Należałoby zatem poszukać 
wspólnego przodka tej grupy ko
met. Barycentryczne orbity pier
wotne komet 1843 I i 1880 I 
wykazują bardzo dobrą zgodność w 
odległości od Słońca punktu peryhe- 
lium, ale różnią się w długości węzła 
wstępującego o około 2 stopnie. Po
nadto jedna z komet porusza się po 
elipsie z okresem obiegu równym 
5.1 stulecia, druga po paraboli. 
Aby dać odpowiedź na pytanie, 
na ile te komety są sobie bliskie, 
Marsden konstruuje dla nich kilka 
innych orbit. Dwa rozwiązania 
warte uwagi dały wartości okresu 
obiegu wokół Słońca komety 1843 I 
odpowiednio około 3.8 i 3.6 stulecia, 
a dla komety 1880 I okres ten był
o około 0.33 stulecia dłuższy.

Można zatem domniemywać, że 
te komety rozdzieliły się od siebie

w drugiej połowie XV-tego wieku. 
Z przybliżonych obliczeń wynikało, 
że mogło to nastąpić w 1487 roku. 
Niestety nie znaleziono żadnej ko
mety „muskającej” Słońce w tym  
okresie czasu, ale też warunki jej 
odkrycia ze względu na porę roku 
były niezwykle trudne. Zakładając, 
że ciało rodzicielskie tych dwóch 
komet miało okres obiegu komety 
1843 I można było przyjąć, że jego 
poprzednie przejście przez peryhe- 
lium przypadło na koniec XI lub 
początek XII wieku.

W  tym  okresie czasu w pery- 
helium przebywała kometa 1963 V 
(z obliczeń Marsdena i niezależnie 
Sekaniny jej okres obiegu wynosi 
8.4 - 9.2 stuleci). Więc to ona 
mogła się wówczas oddzielić od 
wspólnego przodka komet 1843 I
i 1880 I. W stosunku do innych 
komet należących do tej podgrupy, 
lub też o to podejrzewanych okazało 
się, że komety 1882c i 1887 I mogą 
być powiązane z przodkiem komety 
1880 I, gdyż jedna z otrzymanych 
pierwotnych orbit komety 1880 I 
była wspólną dla nich.

Dla możliwego członka pod
grupy komety 1668 wyznaczono 
dwie hipotetyczne orbity. Pierwsza 
z nich zakładająca okres obiegu ko
mety równy 5.6 stuleci sugerowała, 
że kometa mogła oddzielić się od 
wspólnego przodka komet 1843 I, 
1880 I i 1963 V w XII wieku. 
Druga za okres obiegu przyjmowała 
wartość 1.8 stulecia, co wskazywało 
na możliwość oddzielenia się ko
mety od ciała rodzicielskiego w tym  
samym czasie, co komety 1843 I i 
1880 I.

Komety „zderzające” się ze 
Słońcem jak wynika z poprze
dnich rozważań mogły być związane 
zarówno z ciałem rodzicielskim ko
mety 1843 I jak  i mieć wspólnego 
przodka razem z kometą 1963 V, 
choć dla komet typu SOLWIND, 
jak  wiemy, nie jest to wcale ta 
kie pewne. Przecież mogą być one

równie dobrze związane z podgrupą 
II dla której dwie komety 1882 II i 
1965 VIII m ają nieźle wyznaczone 
okresy obiegu (patrz Tabela 2), 
a trzecia 1945 VII barycentryczną 
orbitę pierwotną wspólną z kometą 
1965 VIII.

Nasuwa się zatem hipoteza, że 
te komety są produktam i rozpadu 
wspólnego rodzica w ich poprze
dnim przejściu przez peryhelium 
przypadającym  w XII wieku. Dla 
komety 1970 VI jak  pamiętamy ba
rycentryczna orbita pierwotna wcale 
nie pokrywa się z tą  należącą do 
komety 1965 VIII, nie można też 
uzyskać lepszego rozwiązania wy
korzystując np. założenia o małym 
odstępstwie od paraboli. Marsden 
wysuwa wniosek, że prawdopodob
nie kom eta ta  odseparowała się od 
wspólnego przodka wyżej wymie
nionych komet we wcześniejszym 
stadium . Zatem z wyjątkiem tej 
komety, wszystkie pozostałe komety 
należące do rodziny pochodzą od 
jednej lub dwu komet, które mu
siały się pojawić około 1100 roku. 
Prawdopodobnie jedną z nich mogła 
być kometa zaobserwowana w 1106 
roku.

W celu dotarcia do wspólnego 
przodka podgrupy I i II oraz komety 
1970 VI, cofając się w czasie, Mars
den znalazł hipotetyczne wartości 
elementów jego orbity dla q =  
0.008 jednostki astronomicznej i fi 
=  339 stopni. Określił również 
czas, w którym  ten przodek praw
dopodobnie pojawił się na niebie, 
na IV wiek przed naszą erą. Bar
dzo możliwe, że była to kometa 
obserwowana przez Greków w 371 
roku p.n.e..

Z opisanych wyżej rozważań
i właściwie dość uproszczonych, 
choć chytrych obliczeń można na
brać przekonania, że te wszystkie 
komety rzeczywiście są rodziną ko
met „muskających” Słońce, która 
na dodatek m a wspólne pochodze
nie. Dość bliskie prawdy może być



również stwierdzenie, że komety 
te po katastrofie, jaką był rozpad 
ciała rodzicielskiego (dużej komety), 
nadal podlegają sukcesywnym kata
strofom (obserwowano rozpad jądra 
na 4 lub 5 części komety 1882 II, 
rozpad na 2 części komety 1965 
VIII), a niektóre z nich, nie mając 
szczęścia, mogą odziedziczyć takie 
orbity, że czeka je zagłada w Słońcu.

JAK GORĄCA JEST 
MATERIA MIĘDZY- 
GALAKTYCZNA?

Zgodnie ze standardową teorią 
Wielkiego Wybuchu ekspandujący 
Wszechświat stal się dla nas wi
doczny w momencie, gdy jego 
tem peratura spadla do wartości ok. 
104 K. W tedy nastąpiła rekombina
cja wodoru i z tej epoki pochodzi 
odkryte w 1965 roku przez Penziasa 
i Wilsona mikrofalowe promienio
wanie tła  nieba.

Ale nawet zrekombinowana i 
bardzo rozrzedzona m ateria nie 
jest przezroczysta na wszystkich 
długościach fal elektromagnetycz
nych. Na przykład znajdujący 
się pomiędzy nami a kwazarem 
obłok neutralnej plazmy powinien 
produkować linie absorpcyjne, w 
szczególności wodorową linię Lya . 
Zakładając, że kwazar i obłok 
znajdują się w kosmologicznych od
ległościach od Ziemi i od siebie, 
linia ta  powinna być przesunięta 
w kierunku fal krótszych względem 
emisyjnej linii Lya produkowanej w 
kwazarze, a w kierunku fal dłuższych 
względem laboratoryjnego położenia 
tej linii.

Jeżeli teraz założymy, że ma
teria neutralna jest rozłożona w 
sposób ciągły pomiędzy nami a 
kwazarem, to natychmiast otrzy
mujemy, że w widmie kwazara 
absorpcja powinna rozciągać się 
pomiędzy linią emisyjną Lya , a jej 
położeniem laboratoryjnym. Ku za
skoczeniu astronomów okazało się, 
że absorpcji takiej w widmach kwa- 
zarów nie ma. Odkryli to w 1965 
roku Gunn i Peterson, w związku z 
czym brak powyższej absorpcji na
zwano efektem Gunna—Petersona. 
Wynika z niego, że albo w prze
strzeni międzygalaktycznej jest ok.

sto tysięcy razy mniej materii niż 
w galaktykach, albo m ateria ta  
znajduje się w stanie zjonizowa- 
nym. Pierwszy przypadek wydaje 
się mało prawdopodobny, bo wy
maga niemalże 100 procentowej 
efektywności w zużyciu materii na 
budowę galaktyk. Pozostaje więc 
przypadek drugi, który autom a
tycznie implikuje, że tem peratura 
międzygalaktycznego gazu musi być 
wyższa niż 104 K.

W jaki sposób i kiedy m ateria 
po erze rekombinacji została po
nownie zjonizowana, pozostaje py ta
niem otwartym. Proponowane były 
między innymi takie wyjaśnienia, 
jak: fotojonizacja materii przez 
wczesne i dużo liczniejsze wtedy 
kwazary, fotojonizacja przez roz
padające się kosmologiczne cząstki 
(np. ciężkie neutrina, patrz notka 
M. Urbanika w pierwszym zeszy
cie P.A. tego roku), oraz jonizacja 
zderzeniowa w wyniku propagacji 
szoków w modelu wybuchowego 
formowania się galaktyk.

Ta ostatnia propozycja wy
dawała się na tyle atrakcyjna, że 
oprócz jonizacji tłumaczyła wiel- 
koskałowy rozkład galaktyk oraz 
silne tło rentgenowskie. Jak jed
nak pokazali ostatnio Barcons, Fa
bian i Rees (kwietniowy numer 
Nature, vol. 350, str. 685), 
dane z COBE -  obserwującego 
mikrofalowe promieniowanie tła  -  
wykluczają jako źródło tła  rent
genowskiego nie tylko rozciągającą 
sie równomiernie pomiędzy galak
tykami materię (patrz notka B. 
Czerny w pierwszym Zeszycie P.A. 
tego roku), ale również niejedno
rodne zgęszczenia gorącej plazmy, 
które by miały być wynikem modelu 
z wybuchami. Zakładając, że ilość 
równomiernie rozłożonej w prze
strzeni międzygalaktycznej materii 
jest tego samego rzędu, co ilość ma
terii w galaktykach, znajdują oni (z 
braku komptonowskiej nadwyżki), 
że tem peratura tego gazu musi być 
co najmniej 100 razy niższa, niż 
potrzebna do wyprodukowania ob
serwowanego tła rentgenowskiego. 
Natomiast z ograniczeń na fluktua
cje mikrofalowego tła otrzymują oni, 
że ewentualne lokalne zgęszczenia 
odpowiedzialnej za tło rentgenow
skie gorącej materii nie mogą mieć 
rozmiarów większych niż 0.5 Mps. 
Niejednorodności gorącej plazmy w 
modelu z wybuchami m ają rozmiary 
rzędu 10 Mps.

Marek Sikor a

Wiadomość 
z ostatniej 

chwili!
PIERWSZA PLANETA 
POZA UKŁADEM 
SŁONECZNYM

Dzięki drobnemu opóźnieniu 
w druku niniejszego numeru (spo
wodowanemu trudnościami obiek
tywnymi!) jesteśmy w stanie 
podzielić się z Czytelnikami sen
sacyjną wiadomością: prawdopo
dobnie odkryto pierwszą planetę 
poza naszym Układem Słonecznym! 
Artykuł o tym  odkryciu, którego 
autorami są M. Bailes, A.G. Lyne 
i S.L. Shemar, ukazał sią w .nume
rze Nature z 25 lipca tego roku, 
vol. 352, str. 311. Prezento
wane są w nim wyniki kilkulet
nich obserwacji radiowych pulsara 
PSR1829-10. Autorzy stwierdzili, 
że pulsy radiowe od tego pulsara nie 
przychodzą do nas regularnie, lecz 
czas nadejścia jest modulowany z 
okresem 184.4±0.9 dni. Amplituda 
tych modulacji wynosi tylko ok. 7 
milisekund, wielkość ta  jest jednak 
łatwo mierzalna przy współczesnych 
technikach radioastronomii.

Najbardziej oczywistym tłuma
czeniem tego zjawiska jest przyjęcie, 
iż pulsar porusza się po orbicie obie
gającej wspólny środek masy z ja 
kimś innym obiektem, a modulacje 
spowodowane są efektem Dopplera. 
Znając okres i am plitudę modula
cji można wyznaczyć funkcję masy 
(por. artykuł M. Mikołajewskiego 
w poprzednim zeszycie Postępów 
Astronomii, w szczególności ramkę 
na str. 65), która w tym wypadku 
wynosi 1.4x10“ 14 M©. Przyj
mując z kolei za masę pulsara 
„kanoniczną” wartość 1.4 M q  otrzy
mamy, że masa towarzysza jest 
równa 10.2 M g/sin i, gdzie Mjs 
jest masą Ziemi, a i -  inklinacją 
orbity. Towarzysz nie może być więc 
gwiazdą (masa takowej musi wy
nosić co najmniej kilka setnych mas 
Słońca) pod warunkiem, że i nie jest 
absurdalnie małe. Można pokazać, 
że prawdopodobieństwo, iż masa to
warzysza przekracza masę Jowisza 
jest zaledwie 5 x l0 ~ 4. Mamy więc 
chyba rzeczywiście do czynienia z 
planetą.

Michał Czerny 
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TELESKOP KOSMICZNY ODKRYWA 

STRUKTURĘ DŻETOWĄ W MGŁAWICY ORIONA

zdjęcie obok
To zdjęcie, wykonane przy pomocy szerokokątnej 

kamery* Teleskpu Kosmicznego Hubble’a ukazuje 
szczegółowo strukturą nowo odkrytego dżetu, czyli 
strugi gazu wypływającej z okolic młodej gwiazdy 
w Mgławicy Oriona. Chociaż podobne struktury 
obserwowano już Ziemi, to jednak nowe obserwacje 
ukazują strukturą dżetu z wyjątkową przejrzystością. 
Szczególnie istotny jest fakt jasnego świecenia dżetu 
na jego skrajach; kolorem czerwonym na zdjąciu 
zostało zaznaczone silne świecenie w linii siarki. 
Eksperci sądzą, że taka struktura świadczy o istnieniu 
silnej stojącej fali uderzeniowej pomiądzy dżetem a 
otaczającym go gazem Mgławicy Oriona.

Badanie tego typu dżetów jest bardzo ważne w 
kontekście formowania sią gwiazd. Dżety stanowią 
klucz do zrozumienia, jak  nowo narodzona gwiazda 
oddziałuje na swoje otoczenie.

Ukazany fragment Mgławicy Oriona to zaledwie 
maleńka cząstka „Wielkiej Mgławicy” w Orionie — 
gigantycznego gwiazdowego „żłobka” o średnicy około 
7 lat świetlnych, znajdującego sią w odległości 1500 lat

* W ide F ield  a n d  P la n e ta ry  C am era, w skrócie W F /P C

świetlnych od Ziemi. Mgławica jarzy sią rozmaitymi 
kolorami, a każdy z nich odpowiada atomom innego 
pierwiastka chemicznego.

Na zdjąciu, kolor czerwony oznacza emisją zjo- 
nizowanej siarki, świecenie zjonizowanego tlenu jest 
pokazane kolorem niebieskim, a wodór „świeci” na 
zielono. Świecenie gazu w Mgławicy spowodowane 
jest silną emisją promieniowania nadfioletowego przez 
gorące, młode gwiazdy w jej wnątrzu.

Niezwykła ostrość obrazów, na których można 
rozpoznać szczegóły o rozmiarze mniejszym niż Układ 
Słoneczny (6 godzin świetlnych) to  wielkie osiągniącie 
Teleskopu Kosmicznego Hubble’a. Pomimo aberracji 
sferycznej głównego lustra, około 15% światła jest 
jednak ogniskowane w bardzo zwarty obraz i to 
powoduje, że obraz jest jednak znacznie ostrzejszy niż 
obraz z teleskopów naziemnych, silnie rozmyty przez 
turbulentną ziemską atmosferą. Dodatkowo pokazane 
obrazy zostały przeprocesowane przez komputer tak, 
aby jak najbardziej zmniejszyć wpływ wady lustra.

oprać. B. Czerny

SATURN

To kolorowe zdjęcie Saturna zostało wykonane przy 
pomocy szerokokątnej kamery* Teleskopu Kosmicznego 
Hubble’a o godzinie 8.25 czasu uniwersalnego, 26 
sierpnia 1990 roku, kiedy planeta znajdowała się w 
odległości 1.39 miliarda kilometrów od Ziemi, czyli 
9.29 jednostek astronomicznych.

Efekt kolorowości obrazu uzyskano przez nałożenie 
na siebie trzech różnych zdjęć wykonanych w świetle 
niebieskim, zielonym i czerwonym (4390 A, 5470 Ai  
7180 A).

Aby uwydatnić szczegóły przestrzenne w układzie 
pierścieni tej planety oraz pasów chmur, zastosowano 
specjalną technikę rekonstrukcji obrazów. Pozwoliło to 
osiągnąć znacznie lepszy obraz niż jest to możliwe przy 
użyciu teleskopów naziemnych. Zdolność rozdzielcza 
jest 670 km na tzw. pixel, czyli najmniejszy element 
detektora. Dzięki temu Saturn wygląda tak, jakby 
był tylko dwukrotnie dalej niż Księżyc.

Wady optyki Teleskopu Kosmicznego, o których 
pisaliśmy w poprzednim numerze, zostały w znacz
nej mierze usunięte przy użyciu specjalnej techniki

zdjęcie na rozkładówce

matematycznej, rozwiniętej w 1974 roku przez dra 
L.B. Lucy z European South Observatory. Było 
to  możliwe, ponieważ oryginalne obrazy z W F /PC  
są bardzo wysokiej jakości, z minimalną domieszką 
szumu.

Ponieważ północny biegun Saturna jest obecnie 
nachylony w stronę Ziemi (o 24 stopnie), to zdjęcie 
z Teleskopu Kosmicznego Hubble’a odkrywa przed 
nami bezprecedensowe szczegóły struktury atmosfery 
w okolicach czapy polarnej; obszar ten nie był zbytnio 
fotografowany przez sondy kosmiczne Voyager 1 i 
Voyager 2.

Na zdjęciu widać też wszystkie klasyczne struktury 
niezwykle rozległego układu pierścieni wokół Saturna. 
Idąc od zewnętrznego do wewnętrznego brzegu, są 
to: jasne pierścienie A i B, rozdzielone przerwą 
Cassiniego, oraz bardzo słaby wewnętrzny pierścień C, 
zwany pierścieniem karbowanym. Przerwa Enckego -  
ciemny pas blisko zewnętrznego skraju pierścienia A 
-  nigdy przedtem nie była sfotografowana z Ziemi.

oprać. B. Czerny
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JĄDRO GALAKTYKI N G C 1068 

I STOŻEK JONIZUJĄCY

zdjęcie obok
To zdjęcie jąd ra  galaktyki NGC 1068 wyko

nane przez Teleskop Kosmiczny Hubble’a ujawnia 
nieporównywalnie więcej szczegółów niż kiedykolwiek 
widziano z powierzchni Ziemi.

Obraz został otrzymany przy użyciu szero
kokątnej kamery*, z nałożonym wąskopasmowym 
filtrem. Następnie obraz był dodatkowo przetworzony 
przez komputer, tak aby uwidocznić strukturę chmur 
zjonizowanego gazu w jądrze NGC 1068. W central
nym stożku o rozmiarach 150 lat świetlnych udało się 
dzięki temu wyróżnić obłoki o rozmiarach nawet tak 
małych jak  10 lat świetlnych.

Obłoki jarzą się, ponieważ zostały złapane przez re
flektor -  skolimowaną wiązkę promieniowania wysyłaną 
przez jądro galaktyki, Niewidzialny stożek promienio
wania jonizującego został schematycznie zaznaczony 
na obrazie, aby lepiej zilustrować promieniowanie 
wychodzące z ukrytego jądra.

Galaktyka NGC 1068 jest obiektem szczególnym.
Należy ona do klasy galaktyk Seyferta -  galaktyk 
spiralnych z bardzo jasnym , punktowym jądrem.
Jądro galaktyki NGC 1068 jest więc przykładem 
aktywnego jąd ra  i wraz z radiogalaktykami oraz 
kwazarami należy do znacznie szerszej klasy galaktyk 
z aktywnymi jądram i.

Według obecnych poglądów, aktywność jąder 
tych galaktyk spowodowana jest opadaniem gazu na 
znajdującą się w jego centrum supermasywną czarną

* Wide Field and Planetary Camera, w skrócie 
W F /P C

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!

dziurę, o masie rzędu miliona czy miliarda mas Słońca. 
Jak sądzimy, akreujący gaz tworzy dysk, a wzdłuż jego 
osi rotacji część gazu może być wyrzucana, formując 
dżety, szczególnie widoczne w radiogalaktykach i 
kwazarach głośnych radiowo.

Gaz z obszarów centralnych świeci praktycznie w 
całym zakresie widma, od radiowego przez podczer
wień, optykę i ultrafiolet do zakresu rentgenowskiego 
i gamma. To promieniowanie dociera do obserwa
tora, ale także oświetla m aterię międzygwiazdowoą 
galaktyki macierzystej. Zdjęcie uzyskane z Teleskopu 
Kosmicznego pozwala ograniczyć geometrię g'azu w 
centralnym obszarze; jonizujący stożek wskazuje, że 
dysk akrecyjny nie może być płaski, ponieważ to nie 
zapewnia dostatecznej kolimacji. Potwierdza to hipo
tezę, że zewnętrzne części dysku to w rzeczywistości 
bardzo gruby pierścień pyłowy.

Istnienie tego pierścienia zostało zapostulowane w 
1985 roku przez Antonucci’ego i Millera. Na podstawie 
porównania widma tej galaktyki ze spolaryzowaną 
częścią tego widma doszli oni do wniosku, że w tej 
szczególnej galaktyce nie obserwujemy bezpośrednio 
najbardziej centralnych obszarów (są one właśnie 
przesłonięte przez pyłowy pierścień), ale niewielka 
część tego właśnie promieniowania dociera do nas 
skutkiem rozproszenia w niezwykle rzadkim gorącym 
gazie wypełniającym jądro; rozproszenie powoduje 
zmianę kierunku fotonu, a także jego polaryzację.

oprać. B. Czerny
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O PEWNEJ 
LINII 

ŻELAZA
Bożena Czerny

Spektroskopia optyczna dała nam klucz do rozwiązania  
zagadki budowy i ewolucji gwiazd. Wraz z nadejściem  
nowej ery w astronomii obserwacyjnej, spektrosko
pia rentgenowska zaczyna podpowiadać nam, jak  
wyglądają z bliska galaktyczne źródła rentgenowskie 
i co tkwi w takich aktywnych centrach galaktyki, 
jak im i są na przykład kwazary.

Spektroskopia rentgenowska jest 
bardzo modnym i bardzo obie
cującym kierunkiem badań współ
czesnej astrofizyki. Szczególną ka
rierą w ciągu ostatnich dwóch lat 
„zrobiła” tak zwana linia żelaza K a\ 
parą miesięcy temu w Varennie, we 
Włoszech zorganizowano całe duże 
sympozjum poświęcone rentgenow
skim liniom żelaza, a niemal połowa 
referatów skoncentrowała się na tej 
właśnie jednej linii.

Można by sądzić, że takie 
zagłębienie się w szczegółach dowo
dzi braku wyobraźni u astronomów. 
Tak jednak nie jest. Ta jedna linia, 
dobrze zbadana, może okazać się 
kluczem do określenia warunków 
termicznych i geometrii najbardziej 
centralnych obszarów w kwazarach 
i innych aktywnych jądrach galak
tyk, a także centralnych obszarów 
galaktycznych źródeł rentgenow
skich.

Jeśli więc dzięki linii żelaza K a 
możemy się dowiedzieć, czy kwazar 
to dysk akrecyjny wokół su- 
permasywnej czarnej dziury oraz 
określić stopień jego ewentualnej 
„kłaczkowatości” oraz kąt rozwar
cia i kąt widzenia obserwatora, 
to warto tej linii poświęcić trochę 
uwagi.

6.4 czy 6.7?

Żelazo jest jednym z cięższych 
pierwiastków. Jądro tego atomu 
zawiera 26 protonów, i tyleż elek
tronów krąży wokół niego na 
orbitach, gdy atom jest niezjoni- 
zowany. Elektrony znajdujące się 
na orbitach bardzo bliskich jądru 
są silnie z nim zwiazane i trudno

Układ orbit elektronowych w 
atomie żelaza jest bardzo skompli
kowany, ale linia K a jest stosun
kowo prostym przypadkiem. Linia 
ta  odpowiada przejściu elektronu z 
poziomu drugiego na poziom pierw
szy — najbliższy jądru, z emisją 
fotonu o energii odpowiadającej 
różnicy w energii wiązania.

Długość fali fotonu linii K a 
nie jest stałą fizyczną, a zależy 
od tego, ile elektronów znajdowało 
się na pozostałych orbitach, gdyż 
energie wiązania wszystkich orbit 
zależą od poziomu jonizacji atomu. 
Przedstawia to rysunek 2. Energia 
ta  jest szczególnie duża, gdy tylko 
jeden elektron jest na orbicie, tak 
jak w atomie wodoru. Zatem 
położenie linii K a działa jak termo
metr: pozwala natychmiast określić 
stopień jonizacji żelaza, a zatem 
temperaturę ośrodka.

je oderwać. Pełna jonizacja żelaza 
wymaga temperatur rzędu milionów 
stopni, podczas gdy wodór już w 
temperaturze 10 000 stopni jest 
całkowicie zjonizowany.

Rysunek 1 przedstawia sto
pień jonizacji atomów żelaza w 
zależności od temperatury. Rzym
skie cyfry (po dodaniu 1) oznaczają, 
ile elektronów zostało usunięte z 
powłoki atomu; zatem XXV to 
atom 24-krotnie zjonizowany i po
siadający zaledwie dwa elektrony. 
Wykres oznacza, jaką część wszy
stkich atomów stanowią atomy 
o zaznaczonym poziomie joniza
cji. Widać stąd, że dla gazu 
o temparaturach powyżej 10 mi
lionów stopni (T ~  107 K, czyli 
kT ~  1 keV) atomy żelaza są 
zwykle już co najwyżej wodoro- 
czy helopodobne.

R y s.2. E n erg ia  lin ii żelaza w zależności od 
s to p n ia  jon izacji gazu.

Zanim przejdziemy do kilku 
dalszych problemów teoretycznych, 
zerknijmy na obserwacje.

Linia żelaza K a co prawda 
leży pośrodku tradycyjnego za
kresu detektorów rentgenowskich (2 
-  10 keV), ale zdolność rozdzielcza 
wcześniejszych urządzeń zaledwie z 
trudem pozwalała na wykrycie ist-

kT ( keV)
R y s .l .  Poziom  jonizacji gazu  w funkcji tem p era tu ry . Im  w yższa energia  term iczna  elek
tronów  (czyli k T ), ty m  bardziej dom inu ją  a tom y o coraz m niejszel liczbie elekronów; linia 
X X V II odpow iada usunięciu  w szystkich 26 elektronów .
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nienia linii. Pierwsze dokładniejsze 
pomiary linii pochodzą z urządzenia 
GSPC* na japońskim  satelicie 
TENMA. Pewne sukcesy w tej dzie
dzinie zanotował EXOSAT (misja 
zachodnioeuropejska). Najciekaw
sze jednak obserwacje pochodzą z 
kolejnego rentgenowskiego satelity 
japońskiego GINGA**.

Urządzenie GSPC na satelicie 
EXOSAT pozwoliło na wykrycie 
linii żelaza K a w ponad 200 naj
rozmaitszych obiektach (J. Heise). 
Pomiar położenia linii dla galak
tycznych źródeł rentgenowskich 
przyniósł następujące wyniki:

W ykryto też linią K a dla 
pięciu aktywnych jąder galaktyk***, 
ale ponieważ jasność obserwowana 
tego typu obiektów jest zazwy
czaj kilkusetkrotnie mniejsza niż 
źródeł galaktycznych, to położenie 
linii trudno było określić.

Dokładniejsze rezultaty dla ak
tywnych jąder galaktyk przyniosły 
widma rentgenowskie z GINGi (P. 
Nandra). Linią wykryto w 18 
obiektach (jądrach galaktyk Sey- 
ferta) na 29 przebadanych. A oto 
wynik:

* skró t od  G as Scin tilla tion  P ro p o rtio 
ned C oun ter

** Zakres detektorów  obecnie d z ia ła ją 
cego sa te lity  rentgenow skiego ROSAT, o 
k tó ry m  pisaliśm y w zeszycie 1, n ie  sięga 
do ta k  wysokich energii; nowe wyniki ob
serw acyjne przyniesie dopiero AXAF
* * *  p o d  ty m  pojęciem  rozum iem y obe
cnie w szystkie obiekty przejaw iające cha
rak te ry sty czn ą  niegw iazdow ą aktyw ność j ą 
drow ą, a  więc przede w szystkim  galaktyki 
Seyferta , rad ioga lak tyk i i kw azary

Być może obserwuje się pewną 
tendencją do wystąpowania wyższych 
energii linii (aż do ~6.7 keV) dla 
jaśniejszych źródeł, ale trudno ją  
stwierdzić jednoznacznie.

Wyniki te są niezwykle ważne. 
Oznaczają, że przynajmniej w 
wiąkszości masywnych galaktycz
nych źródeł rentgenowskich oraz 
wiąkszości aktywnych jąder galak
tyk tem peratura gazu, który emituje 
linią żelaza K a jest niezbyt wysoka, 
poniżej 10 milionów stopni (kT <
1 keV), a żelazo niezbyt silnie 
zjonizowane; co najmniej 5 czy 
6 elektronów krąży na powłokach 
wokół jąd ra  atomowego. W ta 
kich warunkach nie m a właściwie 
powodu, aby linia K a w ogóle sią 
formowała -  wewnętrzna powłoka 
jest zająta, a prawdopodobieństwo 
jej spontanicznego zwolnienia w wy
niku ruchów cieplnych jest bardzo 
nikle, zatem przejście elektronu z 
drugiej powłoki na wolne miejsce 
na pierwszej też niewielkie. Chyba, 
że...

F luorescencja

Cofnąć sią znów musimy do 
podstawowych praw fizyki i prze
dyskutować mechanizmy jonizacji.

Wybicie elektronu z orbity 
wokół jąd ra  atmowego wymaga do
starczenia energii dla skompensowa
nia jego energii wiązania. Jeżeli do
starczona energia przewyższa energią 
wiązania to elektron zostaje całkowi
cie oswobodzony i usuniąty z 
powłoki atomu.

W sytuacji gazu w równowadze 
termodynamicznej stopień zapełnie
nia orbit elektronowych jest funkcją 
temperatury. Upraszczając sprawą 
znacznie można powiedzieć, że 
orbity o energii wiązania mniej
szej niż typowa energia kinetyczna 
k T  elektronów w tem peraturze 
T  są niezapelnione, podczas gdy 
orbity bliższe jądru  atomowemu
o wiąkszej energii wiązania są 
całkowicie zapełnione.

Inaczej sprawa wygląda, gdy 
gaz oświetlany jest przez źródło 
zewnętrzne. Wysokoenergetyczne 
fotony mogą działać selektywnie 
usuwając na przykład przede wszy
stkim elektrony z najbardziej wew
nętrznej powłoki atomu zelaza bez 
naruszania ogólnej struktury joni
zacyjnej. Rekombinacja następuje 
kaskadowo, a wiąc elektron z dru
giej orbity przeskakuje na pierwszą, 
z trzeciej na drugą itp. Formuje 
sią linia K a i dalsze. Oświetlając 
gaz niezbyt intensywnym, ale odpo
wiednio twardym promieniowaniem 
można wiąc spowodować wtórne

świecenie gazu w linii, bez jego 
istotnego nagrzania. W uproszcze
niu, taka jest istota fluorescencji.

A zatem położenie linii K a 
w okolicach 6.4 keV wskazuje, że 
linia m a charakter nie termiczny, 
a fluorescencyjny. Jej źródłem jest 
względnie chłodny gaz oświetlany 
twardszym promieniowaniem rent
genowskim.

Samo wiąc istnienie fluore
scencyjnej linii żelaza w aktyw
nych jądrach galaktyk dowodzi 
współistnienia dwóch faz gazu: 
relatywistycznej, termicznej bądź 
nietermicznej plazmy emitującej 
twarde promieniowanie rentgenow
skie oraz oświetlanej fazy chłodnej 
(o tem peraturze poniżej miliona 
stopni).

Jaka jest geometria obszarów 
centralnych w kwazarach czy rent
genowskich źródłach galaktycznych? 
I na to pytanie linia może pomóc 
odpowiedzieć. Trzeba w tym  celu 
określić podstawową własność li
nii, a mianowicie jej szerokość 
równoważną.

Szerokość rów now ażna  
lin ii

Zwyczajowo strumień energii 
emitowany w linii określany jest 
poprzez jej szerokość równoważną, a 
mianowicie poprzez przedział częs
tości, w jakim  taka sama ilość 
energii jak  w linii jest wyświecana 
w widmie ciągłym w okolicach linii.

Szerokość równoważna linii za
leży bardzo silnie od wzajemnego 
usytuowania źródła oświetlającego
i oświetlanego gazu.

Możliwości jest dużo, ale dwa 
przykłady geometrii są najbar
dziej typowe. Jedna z nich to 
niezbyt gruba chmura gazu ota
czająca źródło oświetlające, druga 
to „lustro” , czyli powierznia o 
znacznej grubości optycznej niejako 
odbijająca padające promieniowa
nie. Schematycznie przedstawia 
to rysunek 3, zamieszczony na 
następnej stronie.

Szerokość równoważna linii emi
towanej przez podświetlony obłok 
zależy silnie od grubości optycznej 
gazu i wraz z jej wzrostem też 
rośnie, od zera do nieskończoności. 
Duże wartości uzyskujemy przy 
znacznym osłabieniu promieniowa
nia emitowanego przez centralne 
źródło.

W ydajność lustra zależy od 
kąta patrzenia; linia jest najsil
niejsza, gdy patrzym y prostopadle 
do odbijającej powierzchni. Źródło 
centralne w tej geometrii nigdy nie 
jest osłabione absorpcją, a wartość

małomasywne 
układy ,.  

rentgenowskie

E=6.6l+/-0.15keV

masywne 
układy ,.  

rentgenowskie

E=6.45+/"0.1 OkeV

galaktyki
seyferta

E=:6.43+M).07keV
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R y s.3. D w a w yobrażenia  o geom etrii ob

szaru  produkującego lin ię  żelaza.

szerokości równoważnej linii K a 
żelaza nie przekracza 150 eV, jak 
wynika z modeli teoretycznych.

Co zatem mówią nam  ob
serwacje? Wartość średnia sze
rokości równoważnej linii dla 18 
galaktyk Seyferta (wg obserwacji z 
GINGi) wynosi 140 ± 1 0  eV (P. JVa- 
ndra). Podobne wartości otrzymano 
z EXOSATa dla malomasywnych 
źródeł rentgenowskich (L. Stella).

Ten wynik wydaje się suge
rować wariant z lustrem, choć 
oczywiście geometrii sferycznej też 
nie możemy odrzucić. Lustrem 
takim  byłby stosunkowo gęsty dysk 
akrecyjny wokół zwartego obiektu 
centralnego. Twarde promienio
wanie rentgenowskie powinno wy
dajnie oświetlać jego powierzchnią, 
a zatem albo pochodzi ono z 
najbardziej centralnych (optycznie 
cienkich?) części dysku, a dysk jest 
wklęsły, albo też powstaje ponad 
dyskiem, z fal uderzeniowych to
warzyszących próbie tworzenia sią 
dżetu czy też licznych rozbłysków 
typu korony słonecznej, a bądących 
wynikiem rekoneksji linii sił pola 
magnetycznego.

Jest jeszcze jeden argument 
świadczący na korzyść lustra z 
chłodnej materii. Odbicie, o którym 
mówimy, nie jest zwykłą zmianą 
kierunku fotonów, a ich reproceso- 
waniem. Część fotonów ulega rze
czywiście prostemu odbiciu, a część 
jest pochłonięta a następnie reemi- 
towana w innym zakresie częstości,
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na przykład właśnie w postaci linii 
K a .

Prawdopodobieństwo zwykłego 
odbicia fotonu zależy od jego 
częstości. Miękkie fotony rentge
nowskie grzęzną w chłodnej materii 
dość łatwo, ponieważ jest dużo elek
tronów w atomach żelaza czy innych 
cięższych pierwiastków o odpowia
dających tym  częstościom energiach 
wiązania. Fotony o większych ener
giach chętniej ulegają rozproszeniu 
na swobodnych elektronach, których 
w takim  gazie jest zawsze sporo, 
niezależnie od poziomu jonizacji. 
Jednakże przy bardzo dużych ener
giach, porównywalnych z energią 
spoczynkową elektronu, prawdopo
dobieństwo rozproszenia fotonu na 
elektronie ponownie jest mniejsze, 
tym  razem ze względu na efekt 
kwantowy i zmianę przekroju czyn
nego.

Ta selektywność odbicia po
woduje, że widmo promieniowania 
odbitego jest odmiennne od widma 
promieniowania padającego. Teraz 
już zbliżamy się do argumentu, o 
który chodzi.

W widmie galaktyk Seyferta, 
które dla poprawienia jakości da
nych zostało skomponowane z widm 
12 obiektów, oprócz linii żelaza 
widać też wyraźne wybrzuszenie w 
okolicach 20 keV, czyli tam , gdzie 
prawdopodobieństwo odbicia fotonu

jest największe. Ilustruje to rysu
nek 4. Całość widma dobrze pasuje 
do modelu, w którym  padające 
promieniowanie m a widmo ideal
nie potęgowe, typowe dla procesów 
nietermicznych, natom iast cała wi
doczna struk tura widma powstaje 
w wyniku odbicia (K . Pounds).

Niestety, są obiekty, które wy
dają się wyłamywać z tego spójnego 
schematu. Na przykład w ga
laktyce MCG 5-23-16 szerokość 
równoważna linii żelaza jest równa 
aż 360 eV, a w galaktyce Seyferta 
NGC 6814 wartość ta  zmienia się 
w granicach od 125 eV do 528 
eV. Tak silnych linii model lustra 
nie tłumaczy i nie pomoże nawet 
modyfikowanie jego kształtu (L. 
Piro).

Wyjściem z sytuacji jest albo 
ogniskowanie promieniowania oświe
tlającego tak, aby silniejszy stru
mień fotonów padał na dysk niż 
docierał do obserwatora, albo też 
częściowe przesłonięcie źródła twar
dego promieniowania, na przykład 
model dysku z chmurkami (ry
sunek 5, na następnej stronie) 
czy rozciągłą dość cienką chmurą 
gazu. Sama wartość szerokości 
równoważnej linii K a nie pozwala 
wyróżnić którejś z tych koncepcji.

Nie wyczerpaliśmy jednak je
szcze wszystkich informacji, jakich 
może nam  udzielić obserwacja linii
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R y s.4 . S łynne w idm o G in g a -1 2 . W id m o ga lak tyk  Seyferta  (lin ia  a) to  w idm o potęgow e, 
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żelaza. K szta łt teg o  składnika od p ow iad a  o d b ic iu  przez c iep łą  (a le  n ie  gorącą) m aterię  
(P ou n d s i in ., N atu re , vol. 344 , str . 132)
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żelaza. Pozostają dwie zasadnicze: 
zmienność natężenia linii w stosunku 
do kontinuum oraz jej kształt.

Z m ienność lin ii
Opóźnienie zmian szerokości 

równoważnej linii w stosunku do 
obserwowanych zmian promienio
wania ciągłego (czyli oświetlenia) 
to bezpośrednia m iara rozmiarów 
odbijającego lustra i jego usytuo
wania wzglądem obserwatora.

Niestety, obecna jakość obser
wacji nie pozwala na eksploatowanie 
tego kierunku badań. Jeżeli chodzi
0 galaktyki Seyferta, to tylko w 
jednej z nich, i to tej nietypowej, 
NGC 6814, udało się analizować 
widmo w krótkich odcinkach czasu
1 badać zmienność linii. Wniosek 
byl taki, że linia spóźnia sią w 
stosunku do kontinuum nie więcej 
niż o 256 sekund, najkrótszy odci
nek czasu pozwalający na określenie 
widma.

To sugeruje, że w galaktyce 
NGC 6418 rozmiar odbijającego ob
szaru jest rządu 1013 cm. Szybka 
zmienność kontinuum, w skali nawet 
50 s może oznaczać, że charaktery
styczny rozmiar obszaru odpowie
dzialnego za generacją energii jest

rządu 1.5 1012 cm. Z teorii dysków 
akrecyjnych wiemy, że maksimum 
energii generuje sią w obszarze o 
promieniu około 5 promieni gra
witacyjnych. Ponieważ wielkość 
promienia grawitacyjnego czarnej 
dziury jest tylko funkcją masy, 
to mamy sposób na wyznaczenie 
masy obiektu centralnego. Otrzy
m ana tak wartość -  10® mas Słońca 
jest raczej umiarkowana jak  na su- 
permasywną czarną dzuirą w jądrze 
galaktyki. Linia powstawałaby za
tem  głównie w odległości około 20 
promieni grawitacyjnych.

Tu pojawia sią pewna, być może 
nieprzypadkowa zbieżność. Okres 
orbitalny w odległości tychże 20 pro
mieni grawitacyjnych wynosi około 
12 000 sekund. A w tym  właśnie 
obiekcie, jako jedynym  wśród ak
tywnych jąder galaktyk, odkryto 
właśnie okresową zmienność w za
kresie rentgenowskim, i to właśnie 
z okresem 12 000 sekund!

Może wiąc coś w tym  jest. Nie 
brak jednak wątpliwości. Podział na 
linią i kontinuum przy mało dokład
nych danych jest trudny i brak 
opóźnienia może tylko świadczyć o 
blądach w analizie widmowej.

Jeśli jednak linia powstaje rze
czywiście tak blisko czarnej dziury, 
to powinna być poczerwieniona gra
witacyjnie. Zatem pierwotna ener
gia linii powinna być raczej rządu 
6.7 keV, co z kolei odpowiadałoby 
linii wzbudzanej termicznie, a nie 
fluorescencyjnie, oświetlanie wobec 
tego byłoby niemal zbądne (chyba 
że służy do podgrzania gazu) i cały 
obrazek zaczyna sią nam  trochę 
zmieniać...

Zamiast stosunkowo chłodnego 
gazu o tem peraturze poniżej 10 
milionów stopni (i.e. 1 keV) 
mamy być może warstwą stosun
kowo gorącego gazu o tem peratu
rze dziesięciokrotnie wyższej i ato
mach żelaza w znacznym stopniu 
całkowicie zjonizowanych?

Taki scenariusz jest do pomyślenia, 
byłby to na przykład chłodny dysk 
akrecyjny z gorącą koroną. Są 
argumenty za tym, że korona 
taka istnieje, nie jest natomiast 
jasne, czy jest w stanie wyprodu
kować linią żelaza o obserwowanych 
własnościach. Specjalistów od mo
delowania transferu promieniowania 
czeka wiąc sporo pracy.

Możnaby jednak problem zaa
takować od innej strony, a miano
wicie badając

P rofil lin ii żelaza

Porównanie obserwowanego pro
filu linii z modelami powinno nam 
odpowiedzieć na pytanie, czy linia 
pochodzi z rotującego dysku (wi
doczny byłby efekt poczerwienienia 
grawitacyjnego jak  też efekt Do
pplera) i jeśli tak, to z jakich jego 
obszarów; czy też poszerzenie linii 
spowodowane jest jej formowaniem 
sią w gorącej koronie, to znaczy 
wielokrotnymi zderzeniami fotonów 
z szybkimi elektronami. Najwięcej 
informacji oczywiście dostarczyłoby 
modelowanie zmian profilu linii. 
Można sobie o tym  pomarzyć...

Rzeczywistość nie jest jak zwy
kle nam iarąnaszych oczekiwań. Za
ledwie w kilku przypadkach można 
orientacyjnie ocenić szerokość linii, 
przy czym wartość zależy bar
dzo istotnie od przyjętego konti
nuum. W obiekcie NGC 3227 
można próbować analizować profil 
linii, ale błędy obserwacyjne są 
bardzo duże. W  pozostałych ga
laktykach Seyferta linia jest węższa 
niż około 0.5 keV, co nie stanowi 
silnego ograniczenia.

Cóż nam  wiąc pozostaje? Po 
pierwsze, cieszyć się z tego, co jest, 
czyli z pierwszego bezspornego do
wodu na obecność chłodnej materii 
(być może w formie dysku akre- 
cyjnego, być może nie) w samym
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centrum aktywnej galaktyki. Po 
drugie, wyjaśnić problemy teore
tyczne wiążące się z powstawaniem 
linii żelaza w częściowo zjonizowa- 
nym ośrodku i policzyć teoretycznie 
profile linii dla różnych geometrii.

Pewne wstępne prace w tym 
kierunku już wykonano, ale nie 
wyczerpują one zagadnienia. Po 
trzecie, pozostaje nam  czekać na 
następne misje rentgenowskie -  
szczególnie na misję AXAF.

ROSAT ODKRYWA 

NOWE ŹRÓDŁA 
RENTGENOWSKIE 

W DUŻYM OBŁOKU 
MAGELLANA

Jednym  z pierwszych zadań, 
jakie zostało postawione umieszczo
nemu w zeszłym roku na orbicie 
satelicie rentgenowskiemu R O SA T * 
była obserwacja (a właściwie se
ria obserwacji) centralnych części 
Dużego Obłoku Magellana. Nie
dawno ukazały się wstępne wyniki 
tego eksperymentu opisane przez 
J. Triimpera i kolegów w Nature 
(1991, 349 , 579).

Całkowity obszar nieba przeglą
dany przez RO SATa wyniósł ok.
8 stopni kwadratowych. Czas 
poszczególnych obserwacji nie był sta
ły i zmieniał się w granicach od 1000 
do 20 000 sekund. Użytym instru
mentem był Position Sensitive Pro
portional Counter (PSPC) (licznik 
proporcjonalny czuły na położenie). 
Typowa kątowa zdolność rozdziel
cza wyniosła jedną m inutę luku 
(ta  wartość jest gorsza od wartości 
podanej przez T. Chlebowskiego i 
kolegów dla PSPC, gdyż zdolność 
rozdzielcza pogarsza się dla obser
wowanych obszarów leżących poza 
osią instrum entu).

W badanym obszarze nieba 
R O SA T  zaobserwował 45 źródeł rent
genowskich. 30 spośród nich jest

* Opis sa te lity  i jego  instrum entów  m oż
n a  znaleźć w artyku le  T . Chlebowskiego, 
J .P . H ughesa i A. Siemiginowskiej zam ie
szczonym  w pierw szym  zeszyde niniejszego 
to m u  Postępów  A stronom ii, s tr . 15.

znane z przeglądu Dużego Obłoku 
Magellana przeprowadzonego na 
przełomie lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych przez satelitę EIN
S T E IN . Pozostałe są to obiekty 
nowe, dotychczas nie obserwowane.

Nie wszystkie spośród nowo- 
odkrytych źródeł muszą znajdować 
się w Dużym Obłoku Magellana -  
część z nich może leżeć dużo bliżej 
lub dużo dalej, i ich pozycje tylko 
przypadkowo nałożyły się na Duży 
Obłok Magellana.

Dotyczy to w szczególności 
trzech obiektów, w których pudełkach 
błędów* znajdują się gwiazdy typu 
F. W idma rentgenowskie tych obiek
tów są typowe dla emisji koron 
gwiazdowych czyniąc identyfikację 
bardzo prawdopodobną, a dosyć 
znaczna jasność optyczna (8-9m) 
wskazuje na niezbyt wielką od
ległość. Są to więc obiekty należące 
do naszej Galaktyki.

Z kolei w pudelkach błędów 
pięciu innych źródeł znaleziono nie
bieskie obiekty o jasnościach 14- 
18m. Mogą to być zarówno układy 
rentgenowskie wewnątrz Dużego 
Obłoku Magellana, jak i znacz
nie bardziej odległe kwazary lub 
inne aktywne jąd ra  galaktyk.

Emisja rentgenowska z sześciu 
nowych źródeł wskazuje na rozciągły 
charakter tychże. Pudełko błędów 
jednego z nich zawiera mgławicę 
N158D -  ona to więc może 
być odpowiedzialna za obserwo
wane promieniowanie X .

Najciekawszym jednak źródłem 
odkrytym przez RO SATa wydaje 
się być obiekt o niemożliwej do 
zapamiętania nazwie RX 05278- 
6954. Jest to najjaśniejsze z 
nowych źródeł, a jego jasność jest 
na tyle znaczna, że powinno było 
być zaobserwowane przez EINSTE- 
INa -  oczywiście gdyby emitowany 
przez nie strumień był stały w 
czasie. Fakt, że obiekt nie zo
stał odkryty wcześniej wskazuje na 
jego zmienność, i to o czynnik co 
najmniej 10.

Widmo rentgenowskie tego źró
dła jest bardzo podobne do widm 
emitowanych przez znane wcześniej 
małomasywne układy rentgenowskie 
CAL83 i CAL87 -  RX 05278-6954 
zapewne więc też należy do tej 
klasy**.

* „Pudełko błędów ” (ang. e rro r box) 
określa n a  n iebie obszar, w k tó ry m  zn aj
duje się pozycja  źródła. O bszar ten  n ie jes t 
punktow y ze względu n a  skończoną roz
dzielczość kątow ą instrum en tu .

** M ałom asyw ne uk łady  rentgenow skie 
są  to  uk łady  podw ójne, w k tó rych  m ate-

W  tym  miejscu napotykamy 
interesujący problem. Spośród 
czterech znanych w Dużym Obłoku 
Magellana małomasy wnych układów 
rentgenowskich tylko jeden -  LMC 
X-2 -  m a widmo przypominające 
widma układów małomasy wnych w 
naszej Galaktyce, tzn. tem peratura 
promieniowania wynosi kilkadziesiąt 
milionów kelwinów.

Pozostałe trzy -  CAL83, CAL87 
i ten najnowszy RX 05278-6954
-  m ają widma znacznie bardziej 
miękkie, o tem peraturach mniej
szych niż ok. 2 miliony kelwinów. 
Czy w Dużym Obłoku Magellana 
mamy inne warunki fizyczne, skut
kiem czego układy rentgenowskie 
różnią się od tych z Galaktyki? Nie 
wydaje się to  zbyt prawdopodobne, 
ale kto wie?

Możliwe jest także drugie wytłu
maczenie. W naszej Galaktyce 
małomasywne układy rentgenowskie 
koncentrują się raczej w okolicach 
jej środka, gdzie znajduje się sporo 
m aterii międzygwiazdowej. Ta zaś
-  jak  wiadomo -  pochłania część 
promieniowania X , czyniąc to jed
nak selektywnie: fotony miękkie 
są absorbowane znacznie łatwiej 
niż twarde. Dlatego może działać 
efekt selekcji obserwacyjnej: szansę 
odkrycia m ają jedynie układy o wid
mach w m iarę twardych, bo emisja 
tych z widmami miękkimi jest 
praktycznie całkowicie pochłaniana.

Tak czy inaczej, istnienie dwóch 
grup malomasywnych układów rent
genowskich wydaje się dosyć pewne, 
i tę  dwoistość należałoby jakoś 
wytłumaczyć.

R O SA T  badał także -  odkrytą 
przez E IN STE IN  a -  emisję rentge
nowską gorącego gazu wypełniające
go Duży Obłok Magellana. Oka
zuje się, że emisja ta  jest bardzo 
niejednorodna. Jedno z maksimów 
natężenia promieniowania si X przy
pada na dobrze znany obszar gwia- 
zdotwórczy 30 Doradus. Tempera
tu ra  gazu zmienia się w granicach 
od 3 do 7 milionów kelwinów, 
przy czym obserwuje się wyraźną 
dodatnią korelację między tempera
tu rą  a natężeniem promieniowania 
rentgenowskiego.

Nowe wyniki z ROSATA wciąż 
napływają, pomimo pewnych trud
ności technicznych z naprowadza
niem satelity na źródło.

Michał Czerny

r ia  przepływ a z gw iazdy "norm alnej" o sto
sunkowo m alej m asie (M < 1  M q ) n a  gwia
zdę neu tronow ą lu b  -  rzadziej -  czarną dziu- 
rę .

Bożena Czerny pracuje w Cen
trum Astronomicznym im. M. 
Kopernika w Warszawie « zajmuje 
się problemami aktywnych jąder ga
laktyk.
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ZA GRANICĄ... ZA GRANICĄ...

Olsztyńska wyprawa na zaćmienie Słońca 22.07.1990

Decyzję o wyjeździe na całkowite zaćmienie 
Słońca do Finlandii podjęliśmy w gronie kolegów 
z Olsztyńskiego Planetarium  bardzo wcześnie, czasu 
było aż za wiele na zaplanowanie i przygotowanie 
wszystkiego. Z oczywistych względów wybraliśmy 
najtańszy z możliwych wariantów: bierzemy sprzęt 
biwakowy i własne wyżywienie, a podróżować będziemy 
autokarem, który dzięki wymontowaniu foteli, będzie 
nam  służył za salon, kuchnię i sypialnię. Plan nasz 
był też atrakcyjny pod względem turystycznym, bo 
na trasie były republiki nadbałtyckie i słynne, stare 
obserwatoria.

Kiedy wszystko było „zapięte na ostatni guzik” , 
okazało się, że nie dostaniemy wcześniej obiecanego 
dofinansowania i wszystkie koszty ekspedycji spadną na 
uczestników. To finansowe sito okrutnie przerzedziło 
nasze szeregi. Na znalezienie nowego sponsora nie było 
już czasu. Musieliśmy od nowa werbować załogę i, 
co gorsza, znacznie ograniczyć program obserwacyjny. 
Czas nagle zaczął płynąć szybciej niż zazwyczaj.

W rezultacie z Olsztyna pojechało nas tylko 
czworo: Jadwiga Biała, Kazimierz Schilling i ja
— pracownicy OPiOA, oraz Paweł Sobotko, świeżo 
upieczony student astronomii. Pozostali uczestnicy 
to: Henryk Brancewicz — Prezes PTMA, Kraków, 
Sławek Kruczkowski i Fredek Kędracki — PTMA 
Grudziądz, Andrzej Dudziuk —  operator i właściciel 
kamery video, oraz siedmioro studentów astronomii z 
Warszawy — Joasia Cukierska, Dorota Gondek, Agata 
Różańska, Wojtek Pych, Piotr Woyciechowski, Adam 
Woźniak i Leszek Zieniuk. Mieliśmy też prawdziwego 
lekarza — Alka Białego, który na szczęście nie musiał 
popisywać się umiejętnościami, za to świetnie grał w 
brydża, co przy tak długiej podróży okazało się ważną 
zaletą.

Do ostatniej chwili liczyliśmy 
na odblokowanie przejścia w 
Ogrodnikach. Próby uzyska
nia zgody na przekraczanie tam  
granicy zakończyły się fiaskiem, 
co gorsza, konsul w Gdańsku 
wręcz zabronił nam  jechać przez 
ZSRR, tłumacząc, że mamy 
krótszą drogę promem. Pra
cownicy ambasady w Warsza
wie byli bardziej życzliwi, ale 
pieczęci przystawić nie mogli, 
bo obowiązuje rejonizacja.

Ze świadomością, że wszy
stko zależy od humoru pogra
niczników, wyruszyliśmy we wto
rek, 17 lipca, spod olsztyńskie
go obserwatorium, na Brześć, drogą dłuższą o najmniej 
500 km. Jadąc wysłuchiwaliśmy komunikatów o 
kilkudniowych kolejkach na przejściach granicznych. 
Brześć był również zakorkowany.

Na szczęście nasz kierowca z olsztyńskiego biura 
„Turysta” , człowiek bywały w świecie, zręcznie ominął 
kolejkę. Pod szlabanem okazało się, że autokary są 
odprawiane na bocznym pasie. Przed nami stała tylko

jedna wycieczka, z Piły, z wymalowanym na autokarze 
napisem niewiarygodnie prawdziwym : Grom ada-Piła. 
Zwyczaje na wschodniej granicy zasługują na odrębną 
monografię, nie będę tu  więc opisywać naszych przejść.

Z ogromną ulgą odetchnęliśmy, gdy w komplecie 
znaleźliśmy się po drugiej stronie zasieków. Była 
już noc i postanowiliśmy jechać tylko do najbliższego 
campingu. Jednak słowa -  blisko i daleko -  tam  
nabierają zupełnie nowego znaczenia. Grubo po 
północy znaleźliśmy przy autostradzie parking, cud, że 
z wodą i bufetem. Porozkładaliśmy materace, śpiwory 
i wnętrze autokaru zamieniło się w ogromny barłóg, 
(i takim  zostało już do końca).

Cały następny dzień, środa, to  monotonna jazda 
na wschód, za oknami ciągnące się po horyzont 
zachwaszczone pola i łąki, nieudane próby znalezienia 
restauracji, w której byłoby co zjeść na gorąco. Pod 
wieczór dotarliśmy do Orszy. Tam autostrada Berlin
-  Moskwa, którą dotąd jechaliśmy, krzyżowała się 
wreszcie z drogą na północ, do Leningradu. Tam też 
w przydrożnej restauracji, po długich pertraktacjach, 
znalazło się coś z kuchni. Posileni i wypoczęci 
postanowiliśmy jechać jak  najdalej do przodu.

Niestety, nic się nie da przewidzieć, jak uczył Mistrz 
Bułhakow, „Annuszka już kupiła olej” . Samochód 
ciężarowy, który jechał przed nami, zaczął nagle 
hamować i tańczyć po jezdni, nasz autokar też całkiem 
stracił przyczepność. Zderzenie, huk, pełno szkła. Na 
szczęście ludzie cali, silnik też. Zniszczony został cały 
przód, szyba i drzwi wejściowe. Na drodze był rozlany 
olej! Pośliznął się też na nim ogromny „Ził” , który 
leżał teraz w bagnie obok, kołami do góry. Czy taki 
miał być koniec naszej wyprawy?

Milicja przyjechała koło północy. Badanie miejsca 
wypadku, przesłuchania, raporty. 
Wszystko spokojnie i rzeczowo, 
dla nich to normalka. Naj
bliższe miejsce, gdzie możemy 
wyremontować autokar, to baza 
autobusowa w Pskowie. Drob
nostka, to tylko 200 km. Trochę 
folii, sznurka i plastra i szyba 
naprawiona. Można jechać. 
Dotarliśmy do Pskowa rano. 
Był już czwartek, a zaćmienie 
w niedzielę. Czy zdążymy? 
Płomyk nadziei wciąż się tlił. 
Naprawa trwała cały dzień i 
całą noc, i jeszcze jeden dzień. 
W szystka wódka, jaką wieźliś
my na wszelki wypadek, zosta
ła zużyta jako środek dopin

gujący dla pracującej z takim  poświęceniem brygady. 
Wykorzystaliśmy czas na zwiedzanie starego, świetnego 
niegdyś grodu, obleganego 400 lat temu przez Bato
rego. Miasto jakby obudziło się .ze stuletniego snu, 
remontowane są z ruin niezliczone cerkwie, odżywa 
stara  historia.

Autokar gotowy był dopiero w piątek po obiedzie, 
ale za to wyglądał jak  nowy. Od celu dzieliło nas
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jeszcze 900 km, a niedziela już pojutrze i tylko 
jeden kierowca (przed podobnym błędem przestrzegam 
przyszłych organizatorów wypraw). Zaczął się wyścig z 
czasem. Piękna, podwójna tęcza za oknem natchnęła 
nas optymizmem. Daleko na północy mogliśmy 
podziwiać po raz pierwszy zjawisko białej nocy.

Nad ranem zatrzymaliśmy się na krótki nocleg na 
parkingu przypominającym Stonehenge, z ustawionymi 
na kolumnach alegoriami zodiaku. Na granicy z 
Finlandią byliśmy w sobotę w południe. Tu znowu 
czekał nas rytuał znany z Brześcia. Poszło sprawnie 
i po godzinie staliśmy na wymarzonej fińskiej ziemi. 
Wiedzieliśmy już, że zdążymy, ale że nie będzie już 
czasu na rekonesans i wybór dobrego miejsca do 
obserwacji. Na podstawie szczegółowych map, w jakie 
udało mi się wcześniej zaopatrzyć, dokonaliśmy wyboru 
miejsca i trasy. Po drodze skusił nas parking jak z 
bajki, z jeziorkiem pokrytym nenufarami. Wreszcie 
woda i dziecinna wprost radość z kąpieli.

W  Joensuu, 50-tysięcznym mieście uniwersyteckim, 
stolicy Płn. Karelii, a w tych dniach turystycznej 
stolicy Finlandii, znaleźliśmy się wieczorem. Od 
rana trwał tam festyn ku czci Słońca: pokazy filmów, 
wykłady, koncerty, występy zespołów folklorystycznych. 
Wszystko dla wielotysięcznych rzesz turystów, którzy 
zjechali tu z całego świata. Na straganach, poza 
najrozmaitszymi różnościami, można było też kupić 
okulary do obserwacji zaćmienia i pamiątkowe koszulki. 
Ulice miasta udekorowano barwami Słońca. Wspaniała 
atmosfera ożywienia przed niezwykłym zjawiskiem. 
Spotkaliśmy tu inną polską grupę, z Krakowa, oni też 
mieli wypadek!.

Ruszyliśmy dalej, na wypatrzone z mapy miejsce, 
ciekawi co też tam zastaniemy. Rzeczywistość przerosła 
marzenia. W  lesie schodzącym aż nad jezioro stał 
camping Huhmari, wyposażony w co dusza zapragnie. 
Finowie byli tak gościnni, że nie chcieli od nas żadnych 
pieniędzy, ani za parking, ani za namioty, ani nawet 
za saunę. Mówili, że takie święto więcej się u nich nie 
zdarzy, a my jesteśmy oczekiwanymi gośćmi. Miejsce 
do obserwacji, na kamiennym pomoście, też idealne. 
Sprawdziliśmy azymut i okazało się, że tam, gdzie 
będzie Słońce, jest przesmyk, będziemy więc widzieć 
jak wschodzące Słońce wynurza się z jeziora. Było 
to niezwykle ważne, bo zaćmienie zaczynało się pół 
stopnia nad horyzontem, a kończyło na wysokości 8 
stopni. Nie wierząc jeszcze, że to wszystko dzieje się 
naprawdę, rozstawiliśmy instrumenty. Na szczęście był 
też i prąd (przydały się wiezione przedłużacze, ok. 200 
m.), nie musieliśmy więc taszczyć generatora prądu, ani 
wymontowywać z autokaru akumulatorów. Do masztu 
na pomoście przymocowaliśmy naszą biało-czerwoną 
flagę.

Głównym zadaniem było nagranie z obrazu 
teleskopowego przebiegu zjawiska na taśmę video. Do 
tego służył refraktor Zeissa 80/1200 z filtrem słonecznym 
i kamerą na unikalnym uchwycie wykonanym przez 
Sławka Kruczkowskiego. Na drugim statywie taka 
sama luneta i służący za przeciwwagę teleobiektyw 
MTO 1000 miały robić przeźrocza.

W czasie tej krzątaniny zaglądali do nas z zacieka
wieniem inni miłośnicy astronomii, którzy przyjechali 
tu z Hiszpanii, Węgier i Niemiec. Niektórzy z nich 
szykowali się na „Solar Eclipse Cruise” , specjalny rejs 
po jeziorze. Inni mieli własne teleskopy, rozstawione 
wzdłuż plaży. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy minęła 
północ, wciąż było widno. Zaczęła się psuć pogoda i 
deszcz zmusił nas do ewakuacji sprzętu. Na szczęście
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trwał krótko. O trzeciej znowu rozłożyliśmy instru
menty. Dzwon na pokładzie statku wzywał pasażerów 
na rejs.

Gęste chmury nie wróżyły nic dobrego, ale 
świt zaróżowił lekko niebo. Szansa na „złapanie” 
pierwszego kontaktu minęła bezpowrotnie. I nagle 
otworzyło się okienko w chmurach. Była 4.17 (1.17 
UT). Zobaczyliśmy zakrytą częściowo tarczę Słońca i 
dwie grupy plam na niej. Filtry słoneczne nie były 
potrzebne. Fotografowie rozpoczęli pracę. Ten dar 
niebios trwał jednak krótko i od 4.30 nie widzieliśmy 
już nic prócz chmur. O 4.53 ogarnęły nas ciemności. 
Dreszcz przebiegł mi przez skórę. Trwało to 90 
sekund. Niezwykłość wrażeń spotęgował fakt, że już 
przyzwyczailiśmy się do białych nocy. Na odległym 
brzegu jeziora dostrzegliśmy światełka palonych ognisk. 
Przeleciał nad nami samolot, pewnie jeden z dziewięciu, 
jakie wystartowały o świcie na obserwacje zaćmienia 
znad chmur. Ciekawą serię przeźroczy wykonał Leszek 
Zieniuk. Odkąd chmury zakryły Słońce, fotografował 
on horyzont z jednakowym czasem ekspozycji. Na 
zdjęciach widać, jak zmieniało się oświetlenie wokół 
nas.

Czułam się oszukana. To tak, jakby ktoś złośliwie 
opuścił w teatrze kurtynę zaraz po pierwszym akcie. 
Odczekaliśmy na posterunku do końca zaćmienia 
częściowego (5.46), nie wierząc już jednak, że jeszcze 
cokolwiek zobaczymy. Przyroda wokół jakby spała. 
Nie było ani jednego komara, ptaki nie obudziły się o 
brzasku, a rybacy nie złowili ani jednej ryby. Znowu 
zaczął siąpić deszczyk. Był jeszcze rytualny szampan 
na pomoście i pożegnania z Finami, którzy nam 
towarzyszyli całą noc. Podarowałam im na pamiątkę 
flagę i kiedy na pełnym gazie odbili motorówką 
od brzegu, długo jeszcze łopotała na wietrze nasza 
biało-czerwona.

Zasłużony sen trwał do południa i przez cały ten 
czas ulewny deszcz mruczał nam kołysanki. Trochę 
szczęścia jednak mieliśmy. Po obiedzie wróciliśmy 
do Joensuu, gdzie w auli uniwersyteckiej odbywał 
się pokaz filmu, jeszcze „mokrego” , nakręconego rano 
w czasie zaćmienia z pokładu samolotu. Takiego 
oblężenia uniwersytet jeszcze nie przeżywał. Tysiące 
ludzi pragnęło obejrzeć film. My dostaliśmy się dopiero 
na trzeci seans. Zobaczyliśmy zaćmione Słońce i jego 
koronę (mało efektowną tym razem), i żal serce ściskał, 
że to tylko film.

I znowu w drogę, tym razem powrotną. Przed 
północą musieliśmy być na granicy. Z uczuciem 
niedosytu opuszczaliśmy ten urzekający kraj i ludzi, 
którzy żyją tu jak skrzaty w nieskalanej harmonii 

z przyrodą. Zrozumiałam, dlaczego Sw. Mikołaj 
tu ma swoją ojczyznę. Wracając, zatrzymywaliśmy 
się w obserwatoriach w Pułkowie, Tartu i w Wilnie, 
gdzie byliśmy gościnnie przyjmowani przez tamtejszych 
astronomów. Znaleźliśmy też sporo czasu na zwiedzanie 
historycznych miast na trasie. Po drodze spotkaliśmy 
inne polskie grupy wracające z zaćmienia. Nikomu 
nie dopisała pogoda. Taki już los astronoma.

Kiedy, już po naszej stronie granicy, wstąpiliśmy 
do bufetu i zobaczyliśmy w telewizorze kolejny odcinek 
„Dynastii”, nie mieliśmy wątpliwości — wróciliśmy do 
domu. Cztery i pół tysiąca przejechanych kilometrów, 
jedenaście dni wspólnej podróży, zostawiły niezatarte 
wspomnienia. Poza nimi zostały z wyprawy setki 
przeźroczy i trzy godziny nagrane na taśmie video. 
I jeszcze jedno zostało ... marzenie, by zobaczyć 
całkowite zaćmienie Słońca.

Ewa Janaszak



SYLWETKI ASTRONOMÓW POLSKICH

Jan Mergentaler kończy 90 lat

Wyraz Słońce kojarzy się dziś z Wrocławiem, z nazwiskiem prof. Mergentalera. 27 czerwca obchodzić będziemy 
dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora i z tej to okazji Jego sylwetkę przedstawiamy.

Osiągnięcia Profesora Jana Jerzego Mergentalera w zakresie heliofizyki 
są ogólnie znane. Pracę we Wrocławiu Profesor podjął niemal tuż po wojnie.
Rozpoczął skromnie, od wizualnych obserwacji plam słonecznych, ale bada
nia szybko nabrały rozmachu. W 1957 roku na Uniwersytecie Wrocławskim 
powołano Katedrę Heliofizyki; prof. Mergentaler został jej kierownikiem.
Jednocześnie Państwowe Wydawnictwo Naukowe wydrukowało monografię 
Profesora Sionce. W  tym samym roku prof. Mergentaler został dyrek
torem nowo powstałego na Uniwersytecie Wrocławskim Instytutu Astrono
micznego, na którym to stanowisku pozostał przez 15 lat, aż do przejścia 
na emeryturę.

To wszystko wiemy, a więcej szczegółów można znaleźć bez trudu w 
literaturze*. Znacznie mniej znana jest prawdziwa miłość Profesora Mer
gentalera —  gwiazdy zaćmieniowe —  i pionierskie lata spędzone na Łysinie.

Stacja Astronomiczna na Łysinie powstała w roku 1922. Pierwszym 
obserwatorem stacji i głównym jej organizatorem był Gadomski, po nim 
działał Orkisz. Jan Mergentaler spędził na Łysinie pełne siedem lat, od roku 
1927 do 1934. Zwykła chata, drewniana budka z otwieranym dachem, czyli 
szumnie zwany „pawilon" ... A jednak pisząc o Łysinie w 1930 roku dla pisma 
Tęcza Mergentaler stwierdza: „A  czasem astronom [...] sam sobie opowiada 
o cudownościach gwiazd i patrzy przez lunetę nie mierząc, nie badając, z 
prostym, szczerym podziwem na to, co się dzieje tam daleko. Otwiera się 
wtedy inne życie —  tętniące, dziwne, ogromne życie słońc."

Wywiad, jakiego Profesor Mergentaler udzielił doc. Tadeuszowi Jarzębowskiemu odtwarza klimat tamtych czasów, to 
co dobre i co złe; to, co dla Profesora pomimo wszystkich późniejszych osiągnięć pozostało w jakim ś sensie najważniejsze...

— Panie Profesorze, może pomówilibyśmy o spra
wach bardzo dawnych, w szczególności o Łysinie. Jak 
długo Pan Profesor był na Łysinie?

— Zaraz, niech sobie przypomną... -  tak, od 
1927 do roku 1934.

— To spory kawał czasu. Panie Profesorze, i co 
tam było na Łys in ie?

— Tam był refraktor 13 cm średnicy, na 
azymutalnym statywie i byl refraktor 12 cm. Oba 
miały statywy normalne, nie horyzontalne.

— Ale kopuły nie było żadnej?
— Był daszek otwierany na dwie strony, drewniany, 

kryty papą; jak przychodził wiatr halny, to nikt tego 
nie otwierał. No i to się takimi korbami drewnianymi 
kręciło...

— I  do 34 roku Pan Profesor tam był. A  co było 
potem?

— Potem było bezrobocie przez ponad pół roku. 
Do maja tam siedziałem, i potem od 1 stycznia 1935 
przeniosłem się do Lwowa.

— A  kto na Łysinie pozostał ?
— Pani Szafrańcówna jakiś czas, a potem już nie 

pamiętam, kto tam był.
— A  czy Pan był czym ś w rodzaju kierownika tej 

stacji, czy powiedzmy osobą specjalnie zaangażowaną w 
tej stacji?

*patrz artykuł T. Jarzębowskiego, Postępy Astro
nomii 28, str. 161, 1980 r.

— Nie, dyrektorem był Banachiewicz przez cały 
czas, a ja siedziałem w tej stacji na miejscu, z pewnymi 
ograniczonymi możliwościami kierowania. To znaczy 
nie mogłem się starać ani o instrumenty, ani o żadne 
inne rzeczy, bo to wszystko Banachiewicz załatwiał. 
Mogłem tylko obserwować, no i rządzić personelem. 
A obserwacje, co tam robiłem... Gwiazdy zmienne, 
metodą Argelandera ...

— Żadnego fo tom etru?
— Nic, zupełnie. Poza tym były obserwacje jakości 

obrazów, badania wyraźności pierścieni dyfrakcyjnych 
wokół gwiazd, oczywiście wizualnie. Były projektowane 
obserwacje albedo obłoków i fotometr, taki mały, 
został przywieziony, z akumulatorami, ale okazało 
się, że te obłoki były tak zmienne, całe morze 
chmur, i to morze chmur było powiedzmy o parę 
metrów poniżej tego szczytu. W takich warunkach 
nie było żadnej możliwości zmierzenia średniego efektu 
odbicia od chmur, fluktuacje niszczyły wszystko. 
Fotometr z powrotem pojechał , bez żadnych wyników 
obserwacyjnych. To był taki nieudany projekt. Trochę 
też obserwowałem zaćmienia księżyców Jowisza, ale 
Banachiewicz na to skoczył, że to jest poza programem, 
że tego nie wolno robić i dałem temu spokój, bo 
jeszcze wtedy się go słuchałem...

— Te obserwacje księżyców Jowisza co miały na 
celu?

— Wyznaczało się moment zaćmienia. Nigdzie 
tego jednak nie publikowałem, to były też próby tylko.
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Może to  gdzieś zapisałem , ale w każdym  razie nigdzie 
to  nie było publikowane.

— I  Pan Profesor był praktycznie rzecz biorąc za
wsze sam na Ł ys in ie?

—  Zawsze sam , aż do m om entu ożenienia się, 
czyli do 1929 roku.

— A  potem tam Państwo razem przebywaliście na 
Łysinie? Co tam w ogóle było, jakie wyposażenie?

—  T am  była najpierw  chałupka, tak i domek 
leśniczego przeniesiony n a  Łysiną, tam  w tedy Państw o 
Gadom scy w nim  mieszkali, w bardzo prym ityw nych 
w arunkach. Jak  ja  tam  nastałem , to  po tem  sią trochę 
rozszerzyło ten  domek, unowocześniło, tak  że później 
w yglądał bardzo ładnie. Piece były kaflowe...

— Prądu nie było oczywiście?
—  Nie, ani telefonu, ani p rądu , nic takiego. Do 

rad ia  były baterie  Leclanch’a.
— Ale sygnały czasu ju ż  jakieś można było odbierać?
—  No właśnie sygnały czasu odbierało sią przez 

radio. R adio było bateryjne. To znaczy trzeba było co 
dw a miesiące, powiedzmy, kupować te  wkłady, kwas 
siarkowy chyba. I radio dobrze działało, na słuchawki 
oczywiście.

— To nie było nawet głośnika?
—  Jak  sią puściło na  głośnik, to  sią te  baterie 

wyczerpywały w ciągu paru  godzin i na  tym  koniec.
— Czy to radio służyło do czegoś więcej?
—  M ożna było słuchać Warszawy, poza W arszawą 

czasem coś sią złapało jeszcze innego, ale głównie 
służyło do sygnałów czasu.

— A czas się skąd przyjmowało?
—  Z Leiden. Z Paryża, z wieży Eiffla trudno  

było przyjmować.
— A jak  wyglądało wtedy porozumiewanie się z Kra

kowem?
—  Listem . Raz, w czasie pełni Książyca 

przyjeżdżałem  do Krakowa, na  jeden -  dw a dni. Szło 
sią 9 km  do Kasiny W ielkiej, a po tem  piąć godzin 
jazdy  pociągiem .

— Łysina to tutaj. A  na mapie tu jest napisane 
Lubomir.

—  Tak, nazw a była zmieniona, ponieważ to  była 
enklawa w lasach należących do Lubom irskich, wiąc

na  cześć Lubomirskiego Banachiewicz przezwał Łysiną 
n a  Lubom ir. Lubom irski mieszkał w tedy w Krakowie, 
i on nam  dał tą  ziemią, ale drzewo dawali właściciele 
lasu z Drogini — Bzowscy.

— Ale pierwotnie główny szczyt nazywał się Łysina.
—  Tak. Bardzo m i sią w tedy ta  zm iana nie 

podobała, bo nie lubiłem  arystokracji, no ale jakoś to 
zostało zatw ierdzone.

— To znaczy, ju ż  w czasie bytności Pana Profesora 
ta zmiana została przeprowadzona?

— Tak, to  gdzieś w jak im ś trzydziestym  roku 
chyba, po paru  latach m ojego pobytu .

— Śmieszne, że ta nazwa ju ż  pozostała.
— Pozostała. Zawsze Lubom ir to  ładniejsza 

nazw a niż Łysina.
— I  to tym  szlakiem turystycznym  

się szło do Myślenic?
—  Tak, tym  szlakiem, przez 

Przygoleś.
— Tu nie ma takiej nazwy...
—  Tak, bo to , co teraz tu  jest 

nazwane Łysina, to  była Przygoleś.
— A  tu dojechać czym ś można było, 

czy nie?
— M ożna było, ale bardzo daleko, 

a dojeżdżało sią przede wszystkim 
do K asiny W ielkiej, i do Węglówki 
podjeżdżało sią, pod  szczyt Lubom iru, 
a po tem  n a  p iechotą czterysta  metrów 
do góry. Czasem, wyjątkowo furka 
tam  dojeżdżała, ale to  bardzo drogo 
kosztowało, dziesiąć złotych, to  były 
duże pieniądze.

— To był spory procent pensji...
—  No tak , dwieście złotych miałem 

pensji.
— Panie Profesorze, a teraz wra

cając do wcześniejszych czasów. Pan 
Profesor urodził się na Polesiu? Jak 
długo był Pan na Polesiu?

—  Bywałem aż do 1939 roku.
— Pan Profesor jes t  z Pińska?
—  Koło Pińska.
— I  tam Pan Profesor chodził do szkoły?
— Nie, do szkoły chodziłem w domu, a dopiero 

od drugiej klasy do szkoły W róblewskiego. Miałem 
sam e dwóje, bo to  była realna szkoła, i po rosyjsku.

— A  co to znaczy realna szkoła?
—  To znaczy techniczna. TYzeba było kreślenia 

robić. A poza tym  wykładowy jązyk był rosyjski. 
W tedy jeszcze, w dw unastym  roku wszystko było, 
nawet h isto ria  Polski, po rosyjsku. Dopiero założono 
p arą  szkół z jązykiem  polskim . J a  sią przeniosłem 
do gim nazjum  R eja i tam  już m iałem  sam e piątki. 
Ale to  już  wszystko było w W arszawie. Obciąłem  sią 
na  m aturze, i po tem  zdałem  m a tu rą  d la  eksternów , w 
dw udziestym  roku. A potem  U niw ersytet Warszawski.

— I  od razu na astronomię?
—  Tak, od razu na  astronom ią.
— A dlaczego na astronomię? Ciekaw jestem, co 

Pan Profesor o tym powie.
—  Trochę zamiłowanie, trochę przypadek. Ogro

mnie nie lubiłem  gwiazdozbiorów, w strętem  mnie to 
napawało, ja k  m iałem  czternaście -  piętnaście lat, 
na tom iast podobał m i sią Jowisz i S atu rn , poza tym  
zachwyciła m nie try log ia Żuławskiego Na srebrnym 
globie, no i F lam ariona rozm aite pow iastki astrono
miczne. Ale to  by jeszcze może nie zdecydowało, 
chociaż już zaczynałem  czytać poważniejsze rzeczy. W
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KRAKÓW

18 bodaj roku, kiedy byłem już w siódmej czy ósmej 
klasie Kępiński, który nas wtedy uczył kosmografii 
zresztą w niesamowicie nudny sposób, zawiadomił, że 
tworzy się Towarzystwo Miłośników Astronomii. I 
wtedy Mrozowski, Kaliński i ja , i jeszcze parę innych 
osób to  Towarzystwo założyliśmy. To zdecydowało, że 
zbliżyliśmy się do Kępińskiego i do Obserwatorium, i 
to zdecydowało ostatecznie o tej astronomii.

—  I  kiedy P an  P ro fesor kończy s tu d ia ?
— Z Warszawskiego Uniwersytetu bez skończenia 

studiów przeniosłem się do Krakowa, na asystenturę 
u Banachiewicza, dzięki napisaniu małej pracy na 
tem at orbity komety Wolfa. Egzaminu żadnego nie 
zdawałem, ani magisterium, ani nic takiego. I dopiero 
potem  w Krakowie doktorat, bez żadnych obciążeń 
egzaminacyjnych.

—  C zyli P an  P ro fesor zaczą ł od doktoratu?
— Tak, ale po bardzo wielu latach, bo dopiero 

w 32 roku był doktorat, a na Uniwersytet wstąpiłem 
w 21.

—  I  z  ja k ie j dziedziny był to doktorat?
— Gwiazdy zaćmieniowe, obserwacje gwiazd 

zmiennych m etodą Argelandera.
—  C zyli tem a tyka  w łaściw ie zw iązana z Ł ysin ą ...
— Cały czas na Łysinie to były gwiazdy 

zaćmieniowe, bo Banachiewicz innej tematyki nie 
uznawał. Nie wolno było... Nie wolno... Ja  kiedyś 
spróbowałem jakieś inne gwiazdy obserwować, to nie! 
Zresztą podobnie było u Herzsprunga w Leiden. Jak 
tam  na kliszach się znajdowało gwiazdy długookresowe, 
to on kręcił nosem -  tylko Cefeidy.

—  Jakie były m ożliw ości obserw acji na Ł ysin ie?

— Był ten teleskop 13 cm, krótkoogniskowy, nigdy 
większego nie było. Maksymalnie tam  się jechało do 
10, 10.5, czasem do 11 wielkości, ale to już dosyć 
trudno. I to wszystko zostało potem przez Niemców 
zlikwidowane.

—  I  n ic  nie pozosta ło?
— Nie.
—  A le  P an  P ro fe so r zaraz po doktoracie w yjechał do 

Lw ow a?
— Tak, i to musiał być jakiś 35 rok, dwa lata 

po doktoracie.
—  A  ja k ie  były m o tyw y tego p rze jazdu  do Lw ow a?
— Jedyna możliwość pracy, byłem bezrobotny. 

U Dziewulskiego chciałem być -  nie miał miejsca, u 
Kępińskiego chciałem być, z wielką zresztą niechęcią, 
no ale też nie było miejsca. A Rybka miał wolne. 
Był wtedy profesorem nadzwyczajnym, kierownikiem, 
po Ernście.

—  A  ja ka  była tem a tyka , je ś li chodzi o L w ów ?
— Przede wszystkim katalog gwiazd, układany 

przez Rybkę, no i identyfikacja mierzonych gwiazd, 
fotograficznie.

—  A  po w ojnie to P an  P ro fe so r był w L ublin ie?
— Zaraz jak  przyjechałem do Krakowa, to 

dostałem asystenturę u Banachiewicza, a jednocześnie 
zostałem wykładowcą w Lublinie, to  znaczy dwa 
etaty  wtedy miałem, przez rok: u Banachiewicza 
w Krakowie i w Lublinie, w Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej. To się nazywał Żul, Żydowski 
Uniwesytet Lubelski i Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Profesorowie Żulu chodzili na spowiedź do profesorów 
KULu, a profesorowie KULu chodzili po wykłady 
marksistowskie do Zulu...

—  A  we W rocławiu to P an  P ro fesor był od kiedy?
— W  1946 na jesieni przyjechałem do Wrocławia.
—  Ten okres życia  P ana P rofesora je s t  dobrze znany.
— A tam , w Lublinie, tam  chciałem wybudować 

piękne obserwatorium, memoriały rozmaite składałem, 
ale nic z tego nie wyszło. Oglądaliśmy nawet miejsce, 
gdzie budować się będzie to obserwatorium.

—  A  Ł ysin a  to p rzecież te ż  m ia ł być zalążek ja 
kiegoś narodowego obserw atorium .

— Tak, i gdyby jakoś Banachiewicz mądrzej 
działał , to Kamiński by nie budował na Popie Iwanie 
tego Obserwatorium, tylko gdzieś tam  w Beskidach.

—  P op Iw an, to  gdzie to  było?
— W  Karpatach Wschodnich. Tam  było piękne 

Obserwatorium.
—  A le  w yników  było n iew ie le ...
— Bo to zostało dopiero przed samą wojną 

wykończone. Tam Zonn obserwował. Był tam  
pierwszorzędny refraktor, 30 cm, bardzo ładne się 
zdjęcia dostawało. W  czasie wojny ten obiektyw 
został wywieziony na Węgry przed wejściem Niemców, 
i potem  z Węgier jakoś odzyskany tak że on jest 
teraz w Ostrowiku.

—  A  gdzie dokładnie je s t  ten  Pop Iw an?
— Na południe od Lwowa, na samej granicy 

polsko-rumuńsko-sowieckiej, w tym  trójkącie koło 
Zaleszczyk. To był szczyt graniczny, tak jak  Howerla, 
Grebieniesku i Brasku.

—  To znaczy, że przed  w ojną były takie dwie kon
kurencyjne szkoły, K a m ie ń sk i  «  B anach iew icz?

— Tak, i to  zupełnie było bezsensowne.
—  K a m ie ń sk i na Pop Iw an ie , a B anach iew icz na 

Ł ysin ie?
— No tak, i na Pop Iwanie było nowocze

sne obserwatorium, a na Łysinie było chałupnicze 
obserwatorium.
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— Nowoczesne, ale jak na owe czasy. Tam był 30 
cm teleskop, ale czy coś więcej?

— Teleskop był z astrokamerą 30 cm, zdjęcia 
były pierwszorzędne. Co prawda Kamieński był od 
komet, ale tam  miano uprawiać fotometrią gwiazd 
zmiennych, szukać planetoid.

— Ale Lwów się z tym Pop Iwanem wcale nie wiązał?
— Lwów się nie wiązał, bo to było kierowanne 

przez Warszawę, przez Kamieńskiego.
— Ale przecież bliżej było z Lwowa na Pop Iwan 

niż z Warszawy.
— No tak, ale we Lwowie nie było żadnego 

pracownika, który by tam  chciał pojechać. Z 
Warszawy znalazł się Zonn, i ktoś jeszcze.

— Czy na tym Pop Iwanie coś pozostało?
— Tam zdaje się coś zostało, ale nic na ten 

tem at nie słychać.
— A Banachiewicz poza tym domkiem i tym skrom

nym wyposażeniem nic nie planował?
— Nawet o telefon mu się nie chciało wystarać.
— To dziwne, bo przecież Banachiewicz to tak znany 

człowiek...
— On miał taką doktrynę, że w Polsce nie trzeba 

dużych instrumentów, bo małymi instrum entam i tak 
jak swojego czasu Schwarzschild robił można bardzo 
wiele mądrych rzeczy zrobić. Malutkie instrumenty i 
genialny człowiek.

— To przecież był właściwie taki szukacz komet.
— No tak. Ja  tam  chciałem jakąś astrokamerę 

dostać, z laboratorium  fotograficznym -  mowy nie 
było.

— A ta lunetka miała prowadzenie?
— Nie, bez prowadzenia. Jak się jechało, to 

gwiazdy tu , tam . M inutę trwała każda obserwacja, 
to  trzeba było szybko tym  jeździć. Ruchoma we 
wszystkich osiach, bez mechanizmu zegarowego. To 
krótkie było, duże pole widzenia, dobrze się nadawało 
do tego.

— Tak, bo to była jednorazowa ocena.
— Ile trwała taka ocena... Gadomski to 5 minut 

taką ocenę robił, ja  robiłem m inutę najwyżej, bo 
Gadomski był bardziej staranny ode mnie.

— Ale Gadomski był w Krakowie cały czas przed 
wojną.

— Gadomski przeniósł się potem  z Krakowa do 
Warszawy, potem już był w Warszawie. Ale przed 
wojną miał kamienicę w Krakowie, rodzina była w 
Krakowie, więc był z Krakowem związany. Potem 
się przeniósł do Warszawy i organizował po wojnie 
Warszawę, Ostrowik.

A co poza tym  na tej Łysinie... Był piękny las, 
zające chodziły, sowy pohukiwały...

Jed n o  z nielicznych zdjęć (jedyne?) paw ilonu obserwacyjnego n a  Łysinie. Pochodzi ono z 45 nu m eru  zeszy tu  „T ęcza” (8 listopada 
1930), z a rty k u łu  Ja n a  M ergen talera  pośw ięconego tem u  obserw atorium

132



W KRAJU... W KRAJU...

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Założenie Obserwatorium Astronomicznego w War
szawie zawdzięczamy inicjatywie Franciszka Armińskie- 
go, profesora utworzonego w 1816 r. Uniwersytetu 
Warszawskiego. Decyzja o rozpoczęciu budowy na 
terenie nowo powstałego Warszawskiego Ogrodu Bo
tanicznego zapadła pod koniec 1819 r. na posiedzeniu 
Komisji Rządowej Królestwa Polskiego, której prze
wodniczył ówczesny „minister prezydujący” , Stanisław 
Kostka hrabia Potocki. Fundusze na budowę i 
wyposażenie, uzyskane w głównej mierze dzięki upo
rczywym staraniom  Armińskiego, pochodziły z budżetu 
rządowego. Uroczystego otwarcia budynku wzniesio
nego według projektu Chrystiana P iotra Aignera 
dokonano 18 sierpnia 1825 r.

Armiński, który został pierwszym dyrektorem 
Obserwatorium, wyposażył je w najlepsze instrumenty 
odpowiadające ówczesnemu stanowi nauki. Obserwa
cje prowadzone pod jego kierunkiem miały na celu 
przede wszystkim dokładne wyznaczenie współrzędnych 
geograficznych gmachu. Obok badań astronomicznych 
rozpoczęto systematyczne obserwacje meteorologiczne, 
które z małymi przerwami były kontynuowane aż do 
chwili wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 
1944. Na zlecenie Komisji Rządowej Dochodów 
i Skarbu wykonywano również pomiary geodezyjne 
mające na  celu „podniesienie górnictwa krajowego i 
uporządkowanie zakładów fabrycznych” . W  1830 r. 
w skierowanym do Armińskiego liście M inistra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa 
Polskiego można było znaleźć te oto słowa: „Ciągłe 
zachowuiąc życzenie, aby Obserwatoryum Warszawskie 
przyzwoite mieysce w rzędzie Europeyskich zaymowało, 
Minister Prezyduiący oznaymił iuż W-u Professorowi 
między innemi żądanie, by w razach ważnieyszych po- 
iawień niebieskich był Mu zdawany stosowny Rapport” .

Po śmierci Armińskiego w r.
1848 stanowisko dyrektora objął 
Jan  Baranowski, badacz komet, 
bardziej znany jako pierwszy 
tłumacz dzieła Mikołaja Koper
nika De Revolutionibus Orbium 
Coelestium na język polski. Od 
roku 1857 Obserwatorium wy
dawało bardzo dobrze reda
gowany Kalendarz w języku 
polskim, będący jednocześnie 
rocznikiem statystycznym i kro
niką polityczną. Pracę nad 
nim przerwał wybuch Powsta
nia Styczniowego, po którego 
upadku wydawnictwo nie zo
stało już wznowione. Za ka
dencji Baranowskiego wschodnia 
wieża budynku została obrana 
centralnym punktem  sieci trian
gulacyjnej Królestwa Polskiego 
i rolę tę pełniła przez kilka 
następnych dziesięcioleci. W 
latach 1839 -  1863 pracował w 
Obserwatorium Adam Prażmo-

wski, pierwszy astrofizyk polski i jeden z pierwszych 
astrofizyków na świecie. Wśród jego licznych osiągnięć 
na szczególną uwagę zasługuje odkrycie polaryzacji 
światła korony słonecznej i polaryzacji świała komet. 
Stwierdził on również, iż protuberancje są wybuchami 
m aterii słonecznej i że korona słoneczna całkowicie 
otacza Słońce.

Od r. 1869 aż po r. 1915 pracami Obserwato
rium  kierowali profesorowie rosyjscy (kolejno - Iwan 
Wostokow, za którego kadencji dokonano przebudowy 
gmachu, Aleksander Krasnow i Siergiej Czernyj). 
Autorem najcenniejszych prac naukowych z tego 
okresu był jednak Polak, Jan  Kowalczyk. Dokonał 
on osobiście ok. 22 000 obserwacji, które posłużyły 
do sporządzenia jednego z najlepszych ówczesnych 
katalogów gwiazdowych. Postać zmarłego w 1911 
r. Kowalczyka jest upam iętniona tablicą umieszczoną 
w hallu budynku. W  roku 1900 na stanowisku 
młodszego asystenta Obserwatorium rozpoczął swą 
karierę naukową Tadeusz Banachiewicz, późniejszy dy
rektor Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i 
jeden z najznamienitszych astronomów polskich okresu 
międzywojennego.

W  lipcu 1915 r., w związku z natarciem 
armii niemieckiej, władze carskie podjęły decyzję o 
ewakuacji Uniwersytetu imperatorskiego do Rostowa. 
Opuszczając miasto rosyjski personel Obserwatorium 
wywiózł przenośne instrumenty, które już nigdy nie 
wróciły na swe miejsce. Obserwatorium wznowiło 
działalność pod rządami niemieckimi w r. 1916 i mimo 
zawieruchy politycznej kontynuowało ją  podczas od
twarzania się niepodległego państwa polskiego. Do r. 
1920 obowiązki dyrektora pełnił w nim Jan Krasowski, 
astronom ze Lwowa. Był on naukowcem o zacięciu 
teoretycznym raczej niż obserwacyjnym, toteż pozosta-

Pierw otny w ygląd O bserw atorium  -  s ta n  z p o c zą tk u  la t  czterdziestych  XIX  w. (ze zbiorów 
B iblioteki N arodow ej).
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le po ewakuowaniu się Rosjan, większe instrumenty 
uruchomiono dopiero dzięki wysiłkom jego następcy, 
Felicjana Kępińskiego. Wykorzystywano je następnie 
do zbierania pozycyjnych obserwacji gwiazd i planet. 
Wszelkie prace naukowe były jednak bardzo utrudnione 
ze względu na zakończoną dopiero w październiku 
1920 r. wojnę i spowodowane przez nią wyniszczenie 
kraju.

W owym czasie położone wśród jasno oświetlonych 
budynków i wyposażone w przestarzałe instrumenty 
Obserwatorium zajmowało „w rzędzie Europeyskich” 
miejsce raczej poślednie i w dziedzinie obserwacyjnej 
nie mogło już konkurować z placówkami zagranicznymi. 
Z tego też względu w pierwszym okresie kadencji 
Michała Kamieńskiego, dyrektora Obserwatorium w 
latach 1923 - 1945, zajmowano się przede wszystkim 
badaniam i teoretycznymi. Głównym ich tem atem  był 
wpływ wielkich planet na ruchy komet w Układzie 
Słonecznym, w której to dziedzinie Obserwatorium 
miało wydać kilka uznanych w świecie autorytetów 
naukowych z samym Kamieńskim na czele. W r. 1925, 
w setną rocznicę otwarcia Obserwatorium, rozpoczęto 
redagowanie własnego czasopisma naukowego Publi
cations o f the Astronomical Observatory of the Warsaw 
University.

W  miarę przybywania nowych przyrządów skromne 
początkowo prace obserwacyjne nabierały coraz większe
go rozmachu. Prowadzono obserwacje zakryć gwiazd 
przez Księżyc, badania jasności gwiazd zmiennych, 
a także obserwacje pozycyjne komet i planetoid. 
Opanowano nowoczesne techniki wyznaczania położeń 
ciał niebieskich i pomiaru ich jasności, przy czym 
szczególnie zasłużyli się Eugeniusz Rybka i Jan 
Gadomski. Duże znaczenie praktyczne miała syste
matycznie prowadzona służba czasu. Główny zegar 
Obserwatorium kontrolował chód zegarów w Polskim 
Radiu, Oddziale Telegraficznym Ministerstwa Komu
nikacji oraz Głównym Urzędzie Telekomunikacyjnym, 
dzięki czemu pełniło ono funkcję centrali dokładnego 
czasu dla całej Polski. Równie cennym ze względu na 
zastosowania praktyczne był sporządzony w Obserwa
torium  katalog pozycji par gwiazdowych służących do 
dokładnego wyznaczania szerokości geograficznej.
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Zegar wskazujący czas z dokładnością kilku 
sekund był na stałe wystawiony w parterowym oknie 
wychodzącym na Ogród Botaniczny. Przy zegarze 
wywieszano codziennie biuletyn podający momenty 
wschodu i zachodu Słońca i Księżyca, ważniejsze 
zjawiska astronomiczne oraz dane meteorologiczne z 
dnia poprzedniego i aktualnego. Po gmachu często 
oprowadzano wycieczki, urządzajac dla nich przy dobrej 
pogodzie pokazy nieba. Pracownicy Obserwatorium byli 
autoram i bardzo licznych prac popularyzatorskich (od 
krótkich artykułów do książek), podręcznika dla szkół 
średnich Kosmografia oraz podręcznika dla studentów 
Astronomia ogólna będącego w użyciu jeszcze w latach 
pięćdziesiątych. Niektórzy z nich nauczali astronomii 
w gimnazjach warszawskich.

W r. 1935 Liga Ochrony Powietrznej Państwa 
nieoczekiwanie zaproponowała Kamieńskiemu zorgani
zowanie oddziału astronomicznego w obserwatorium 
meteorologiczno-astronomicznym, jakie miało powstać 
na szczycie Pop Iwan w Karpatach Wschodnich. 
Prace poprowadzono z dużym rozmachem: budowę 
rozpoczęto w r. 1936, jesienią następnego roku przybyły 
do Polski instrum enty skonstruowane w angielskiej 
firmie Grubb & Parsons, a pierwszą pracę naukową 
opartą na obserwacjach ze szczytu Popa Iwana (do

tyczyła ona planetoidy Intera- 
mnia) opublikowano w stycz
niu 1938 r. W arto przy tym 
nadmienić, iż wśród najwyżej 
położonych obserwatoriów euro
pejskich Pop Iwan ze swymi 2022 
m n.p.m . zajmował wówczas 
drugie miejsce po francuskim 
Pic du Midi w Pirenejach.

Podjęta pierwszego września 
1939 r. decyzja o formalnym 
przekształceniu stacji obserwa
cyjnej na Popie Iwanie w filię Ob
serwatorium Astronomicznego U- 
niwersytetu Warszawskiego nig
dy nie została zrealizowana. 
Wkrótce po wybuchu wojny 
ze Związkiem Radzieckim per
sonel stacji ewakuował się na 
Węgry, a jej wyposażenie zostało 
całkowicie rozgrabione przez sza
browników. Na szczycie, który 
po wojnie znalazł się poza gra
nicami Polski, zostały nagie, 
kruszejące mury.

Z wyposażenia stacji uratowano jedynie obiektywy 
dużego, podwójnego astrografu (teleskopu przeznaczo
nego obserwacji fotograficznych), które zdemontowano 
we wrześniu 1939 i które przetrwały wojnę w Obser
watorium Budapeszteńskim.

Pechowy los, jaki spotkał placówkę w Karpatach 
Wschodnich, początkowo oszczędził jej macierzystą t 
instytucję w Warszawie. Ani budynek Obserwatorium, 
ani instrumenty nie ucierpiały podczas oblężenia 
m iasta we wrześniu 1939 r., mimo iż w bezpośrednim 
sąsiedztwie wybuchło 11 bomb i granatów artyleryjskich. 
Jednak już wczesną wiosną 1940 r. najlepsze przyrządy 
zostały skonfiskowane przez Niemców i wywiezione 
do obserwatorium w Babelsbergu. Niewielkie w 
warunkach okupacji możliwości prowadzenia prac 
naukowych zostały przez to zredukowane praktycznie 
do zera. 2 sierpnia 1944, tuż po wybuchu Powstania 
Warszawskiego, budynek został zbombardowany, a



Podczas II  w ojny św iatowej b u dynek  O bserw atorium  w Al. U jazdow skich zo sta ł pow ażnie 

uszkodzony, a  jego  w nętrze  — całkowicie wypalone.

w kilkanaście dni później - podpalony przez oddział 
szturmowy SS. Podczas pożaru całkowitemu zniszczeniu 
uległo wszystko, co się w nim znajdowało, w tym 
zabytkowe obiekty o dużej wartości muzealnej i wiele 
białych kruków wydawniczych pochodzących z XVI, 
a nawet XV stulecia.

Prowizoryczną siedzibę i zalążek biblioteki Ob
serwatorium Warszawskiego utworzono w r. 1945 w 
Krakowie dzięki staraniom  Jana Gadomskiego, który 
po przejściu Michała Kamieńskiego w stan spoczynku 
pełnił obowiązki kierownika Obserwatorium w latach 
1945-1950. W tym  okresie zorganizowano również 
skromnie wyposażoną stację obserwacyjną w Przego- 
rzałach koło Krakowa, gdzie prowadzono obserwacje 
gwiazd zaćmieniowych. W ydany w grudniu 1945 r. 21 
numer Okólnika Obserwatorium Astronomicznego Uni
wersytetu Warszawskiego był pierwszym powojennym 
pismem naukowym firmowanym przez Uniwersytet 
Warszawski. U schyłku 1949 r. stację w Przego- 
rzalach przeniesiono do podwarszawskiej wsi Ostrowik, 
na której terenie jest ona zlokalizowana po dziś 
dzień. Obserwatorium stało się znów warszawskim 
w dokładnym tego słowa znaczeniu w dniu 13 lipca 
1950 r., kiedy to ostatnie książki i instrumenty 
jakie udało się zgromadzić w Krakowie przewieziono 
do pierwotnej, odbudowanej już i wyremontowanej 
siedziby w Warszawskim Ogrodzie Botanicznym.

W tym  samym roku kierow
nictwo Obserwatorium i Katedry 
Astronomii Uniwersytetu War
szawskiego objął Włodzimierz 
Zonn. Kilka miesięcy później 
utworzono z jego inicjatywy 
nową Katedrę Astrofizyki, którą 
powierzono Stefanowi Piotrow
skiemu. Wyposażenie instru
m entalne Obserwatorium było 
nadal niesłychanie skromne. Wo
bec braku perspektyw na zmianę 
tego stanu rzeczy, w bada
niach naukowych coraz większą 
rolę zaczęły odgrywać obser
wacje dokonywane w placów
kach zagranicznych oraz prace
0 charakterze czysto teoretycz
nym. Zainteresowania teore
tyczne pracowników skupiały się 
na fizyce gwiazd oraz na roz
mieszczeniu rozproszonej materii 
międzygwiazdowej i zjawiskach w 
niej zachodzących. Wiele czasu
1 energii poświęcano również 
konstrukcji specjalistycznego wy
posażenia teleskopów. Do roku 
1961 ogłoszono drukiem ponad 
80 prac naukowych, napisano 2 
monografie, 2 podręczniki uni
wersyteckie i jeden dla szkół 
średnich oraz wiele artykułów, 
broszur i książek populary
zujących wiedzę astronomiczną. 
Szczególnie aktywnym i utalen
towanym popularyzatorem był 
sam Włodzimierz Zonn.

Realizując uchwałę I Kon
gresu Nauki Polskiej, w roku 
1953 Polska Akademia Nauk 
powołała Zespól Budowy Cent

ralnego Obserwatorium Astronomicznego (COA) złożony 
w znacznej mierze z pracowników Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 
październiku 1956 r. Zespół przekształcił się w Zakład 
Astronomii PAN, którego Pracownia Astrofizyki II 
żyła z Obserwatorium w ścisłej symbiozie lokalowej i 
zawodowej przez dwa następne dziesięciolecia. Lata 
wspólnie spędzone w starym  budynku rzy Alejach 
Ujazdowskich były prawdziwym złotym okresem dla 
reprezentowanej przez obie instytucje astronomii war
szawskiej: stworzona tu  przez Stefana Piotrowskiego 
i Włodzimierza Zonna „warszawska szkoła astrono
miczna” zyskała na przełomie lat 60-tych i 70-tych 
znakomitą markę wśród astronomów i astrofizyków 
całego świata.

Warszawskimi specjalnościami były w owym czasie 
obserwacje gwiazd o zmiennym blasku oraz teore
tyczne badania przemian ewolucyinych zachodzących 
w gwiazdach pojedyńczych i w gwiazdowych układach 
podwójnych. Nie zaniedbywano również starych sym
patii: prowadzono fotograficzne obserwacje komet, 
oraz rachunki teoretyczne związane z ewolucją ich 
orbit. Od października 1957 r. do pierwszej połowy 
lat siedemdziesiątych pod kierownictwem Macieja Bie
lickiego działała w Al. Ujazdowskich stacja obserwacji 
sztucznych satelitów Ziemi. Zbierane przez nią dane 
były telegraficznie przekazywane do ośrodków kontroli,
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gdzie po odpowiednim opracowaniu dostarczały infor
macji o budowie i stanie górnych warstw ziemskiej 
atmosfery oraz o rozkładzie masy we wnętrzu Ziemi.

3 października 1973 r. w Ostrowiku miała miejsce 
skromna uroczystość przekazania do użytku nowego 
teleskopu*.

Stefan  P iotrow ski, główny tw órca  „warszawskiej szkoły a s tro 
nom icznej” , d y rek to r O bserw atorium  w la tach  1975-1980

Po śmierci Włodzimierza Zonna w r. 1975 
jego następcą na stanowisku dyrektora został Stefan 
Piotrowski. Pogarszająca się w końcu lat 70-tych 
sytuacja gospodarcza kraju i niedoinwestowanie nauki 
(projekt budowy COA zarzucono z braku funduszy 
jeszcze za kadencji Włodzimierza Zonna) z biegiem 
czasu odbiły się bardzo niekorzystnie zarówno na 
substancji materialnej Obserwatorium, jak i na jego 
aktywności naukowej. Na stłumienie tej ostatniej 
wpłynęło również przekształcenie Zakładu Astronomii 
PAN w Centrum  Astronomiczne im. Mikołaja 
Kopernika, które w 1978 r. przeprowadziło się do 
własnej siedziby przy ul. Bartyckiej.

W następstwie przeprowadzki podzielono bibliotekę 
mieszczącą się do tej pory w Alejach Ujazdowskich i 
przeniesiono na Bartycką jedyny dostępny dla astro
nomów komputer. O przetrwaniu Obserwatorium na 
pozycji liczącej się placówki naukowej zadecydowały 
wówczas w głównej mierze jego kontakty z ośrodkami 
zagranicznymi. Dobre wyniki osiągano nadal w dzie
dzinie obserwacji gwiazd o zmiennym blasku; pojawiły 
się też nowe specjalności odzwierciedlające rozwój 
astronomii światowej (teoria gwiazd magnetycznych, 
procesy gwiazdotwórcze oraz fizyka obiektów relatywi
stycznych, tj. takich, w których istotną rolę odgrywają 
efekty przewidziane przez ogólną teorię względności 
Einsteina).

Po odejściu Stefana Piotrowskiego na emeryturę 
w 1980 r. kierownictwo Obserwatorium objął Kazi
mierz Stępień. Na samym początku jego kadencji

* O bserw atorium  w O strow iku przedstaw im y bliżej w którym ś 
z następ n y ch  num erów

obie warszawskie placówki astronomiczne poniosły 
znaczne i jak  się początkowo wydawało niepowetowane 
straty  związane z bardzo wówczas rozpowszechnionym 
zjawiskiem emigracji naukowców. Pięciu wybitnych 
warszawskich astronomów i astrofizyków opuściło Polskę 
na stałe; wielu innych wyjechało na kilkuletnie pobyty 
w różnych instytucjach zagranicznych. W równym 
stopniu nie został dotknięty żaden inny polski ośrodek 
astronomiczny. Jak  poprzednie, tak i ten trudny okres 
w dziejach Obserwatorium udało się jednak przetrwać 
bez większego uszczerbku dla rangi placówki i poziomu 
prowadzonych w niej badań. Obok prac naukowych 
tradycyjnie już poświęcano wiele czasu popularyzacji, 
której społeczna rola wydatnie wzrosła w połowie lat 
80-tych po zlikwidowaniu astronomii jako odrębnego 
przedmiotu nauczanego w szkołach średnich.

Od 1987 r. dyrektorem Obserwatorium jest Marcin 
Kubiak, specjalista w dziedzinie obserwacji gwiazd 
pulsujących, redaktor międzynarodowego czasopisma 
naukowego Acta Astronomica i znany tłumacz literatury 
naukowej (laureat nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy 
Polskich w r. 1986). Placówka m a obecnie 13 etatów 
naukowo-dydaktycznych, na których zatrudnia dwóch 
profesorów, czterech doktorów habilitowanych, pięciu 
doktorów oraz dwóch magistrów. Ich specjalności 
naukowe to różnego rodzaju obserwacje gwiazd (w 
tym  gwiazd o zmiennym blasku, gwiazd pulsujących i 
gwiazd o silnych polach magnetycznych), statystyczne 
badania wielkoskalowej struktury Wszechświata, kom
puterowe symulacje procesów gwiazdotwórczych, teoria 
atmosfer gwiazd neutronowych (obiektów o kilkunasto
kilometrowych średnicach i masach porównywalnych z 
masą Słońca, do których zaliczają się m.in. odkryte 
w końcu lat 60-tych pulsary), oraz przewidziane przez 
Einsteina i odkryte w końcu la t 70-tych soczewki 
grawitacyjne. Roczna liczba publikacji, z których 
znakomita większość ukazuje się w najlepszych na 
świecie czasopismach fachowych, sięga 40.

Michał Różyczka

w
OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM

też można kupić 
nasze pismo!

Spacer do Łazienek 
i Ogrodu Botanicznego 

urozmaici się spotkaniem z 
astronomią.
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KRÓTKI KURS KONFERENCJOL OGII

Zawsze chciałem napisać artykuł o popraw
nym kompletowaniu i używaniu sprzętu hi-fi. Jest 
to przecież podstawowy instrument pracy astro
noma, o wiele ważniejszy niż teleskopy czy inne 
komputery; wszak wiadomo, że przy muzyce myśli 
się najlepiej. Kiedy jednak zaproponowałem ten 
temat Redakcji, usłyszałem parę zdań, w których 
powtarzało się słowo „idiota” . Zamiast tego mają 
więc Państwo artykuł o konferencjach astrono
micznych.

W swoim założeniu konferencje mają służyć 
prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, in
formowaniu o przyszłych możliwościach badaw
czych, swobodnej dyskusji, nieskrępowanej wy
mianie myśli... Można je podzielić na dwie ka
tegorie: ogólne i specjalistyczne. Zajmijmy się 
najpierw tymi pierwszymi.

Są to z reguły odbywające się w regularnych 
odstępach czasu wielkie zjazdy szacownych orga
nizacji astronomicznych, takie jak zjazdy Między
narodowej Unii Astronomicznej, regionalne spo
tkania tejże, czy zjazdy krajowych towarzystw as
tronomicznych. Ponieważ uczestniczą w nich fa
chowcy z różnych specjalności, referaty nie po
winny być zbyt „techniczne". Astronomowie po
winni móc dowiedzieć się, co aktualnie słychać w 
dziedzinach, którymi nie zajmują się na codzień. 
Niestety, prelegenci często o tym zapominają, a 
ich wystąpienia są zrozumiałe tylko dla nielicz
nych uczestników konferencji. Dlatego mało jest 
osób, które wysłuchałyby wszystkich referatów -  
ludzie wybierają sobie tylko te, z których mogą 
coś skorzystać. Po każdym wykładzie mamy więc 
sceny żywcem wzięte z burleski: część słuchaczy 
gwałtownie podrywa się z miejsc, pędzi ku wyjściu 
i zderza się z tymi, którzy gnają na następny.

Uczestnicy konferencji dzielą się na Wielkich 
Profesorów i resztę. Niektórzy z Wielkich Profe
sorów przyjeżdżają tylko na swój referat, po czym 
natychmiast znikają. Inni formalnie są obecni na 
całej konferencji, ale też dość trudno nawiązać z 
nimi kontakt. Przeważnie są nieobecni na obra
dach, we własnym gronie dyskutując sprawy tak 
ważne, że zwykli śmiertelnicy nie mogą być do 
nich dopuszczani.

Zupełnie inaczej zachowuje się reszta uczest
ników, a przynajmniej ci młodzi i ambitni. Oni

starają się być wszędzie, porozmawiać z jak naj- gt 
większą liczbą osób, zadawać pytania zarówno na 
sesjach, jak i w kuluarach, i w ogóle u wszystkich 
pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. (Inna 
rzecz, że nie zawsze im się to udaje...)

Dlaczego tak postępują? W  tym miejscu do
chodzimy do rzeczywistej roli, jaką pełnią wielkie 
konferencje. Są one mianowicie rynkiem pracy 
astronomów. Doktoranci i młodzi pracownicy, któ
rym niedługo skończy się kontrakt, starają się wy
badać możliwości uzyskania nowej pracy. Na zja
zdach Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicz
nego ta sprawa została wręcz sformalizowana. Ist
nieje na nich rodzaj giełdy, na której samodzielni 
pracownicy naukowi przeprowadzają wywiady, z 
kandydatami na współpracowników.

Oczywiście ogólne konferencje mają też inne 
zalety. Można na nich pogadać ze znajomymi, 
których od dawna się nie widziało. Jeżeli kon
ferencja odbywa się we Francji lub Włoszech, to 
można posmakować dobrego wina. W Anglii cho
dzi się do pubów. Bardzo często konferencje są 
organizowane w atrakcyjnych turystycznie miej
scowościach... Wszędzie jest zresztą coś cieka
wego do zobaczenia. Pamiętam, jak w trakcie 
któregoś zjazdu Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego odbywającego się w Krakowie cała mes- | |  
ka populacja -  a i połowa damskiej -  pędziła obej
rzeć wystawę fotograficznych aktów Venus. I to 
wszystko przeważnie w sytuacji, gdy kosztów pod
róży i hotelu nie pokrywa się z własnej kieszeni!

Naukowo znacznie więcej można skorzystać 
na konferencjach specjalistycznych (oczywiście je
śli się jest fachowcem w danej dziedzinie, a nie 
trafiło się na konferencję przypadkowo; w tym dru
gim wypadku mała jest szansa zrozumieć cokol
wiek). Są to wszelkiego rodzaju sympozja, kolo
kwia czy -  najbardziej wąskie tematycznie -  war
sztaty. Na ile są one udane, zależy w dużym stop
niu od komitetu organizacyjnego. Stoją przed nim 
dwa główne zadania: zdobycie pieniędzy i przygo
towanie programu naukowego.

Część kosztów konferencji pokrywają sami u- 
czestnicy (a tak naprawdę to ich macierzyste in
stytucje lub tzw. granty) uiszczając opłatę konfe
rencyjną. Z reguły to jednak nie wystarcza, i orga
nizatorzy muszą znaleźć dodatkowe źródła finan
sowania. Ważny jest tytuł konferencji -  może on



przyciągnąć (lub zrazić) ewentualnych sponsorów. 
Niedawno zażartowałem, że w chwili obecnej ła
two możnaby znaleźć pieniądze na konferencję na 
temat „Astronomia we wspólnym europejskim do
mu” , czy coś takiego. Minęło parę dni i bach! -  
widzę ogłoszenie o konferencji w Trieście, i proszę 
zgadnąć jaki tytuł? C osm olog y  and R ela tiv ity: A  

S c ie n tif ic  C u ltu re  B rid g e  in  the N ew  E urope  (czyli 
„Kosmologia i teoria względności: naukowy most 
kulturowy w nowej Europie")! Może więc lepiej 
nie żartować?

Przygotowanie programu naukowego też stwa
rza pewne trudności. Z reguły jest więcej chętnych 
do wygłoszenia referatów, niż możnaby umieścić 
w programie. Zdarza się (na szczęście rzadko), 
że do głosu dopuszczani są wyłącznie ci, których 
poglądy są zbliżone do poglądów komitetu organi
zacyjnego. Konkurenci dostają wówczas jedynie 
niewiele miejsca na ścianie na wywieszenie pla
katów prezentujących ich wyniki i idee. Mam też 
niejasne podejrzenie, że niektóre konferencje były 
zorganizowane głównie (a może wyłącznie?) po 
to, by pewne osoby mogły wygłosić swoje refe
raty... Szczęśliwie większość konferencji jest wolna 
od tych wad.

Sukces konferencji zależy od jakości wykła
dów, wykładowcy zaś są bardzo różni. Niektórzy 
potrafią przedstawić nawet bardzo trudne zaga
dnienia w sposób ciekawy i zrozumiały. Inni usiłują 
wtłoczyć w stosunkowo wąskie ramy czasowe swe
go wystąpienia zbyt wiele treści. Audytorium nie 
jest wówczas w stanie nadążyć za tokiem rozumo
wania. Są wreszcie i tacy, którzy z miną wielkich 
odkrywców podają wnioski dobrze znane studen
tom pierwszych lat astronomii.

W  środowisku naukowym jest trochę Bardzo 
Ważnych Osobistości, których nie można wręcz 
nie zaprosić na konferencję. Te osobistości pia
stują wysokie stanowiska organizacyjne, na zaj
mowanie się nauką nie mają więc czasu. Jakiś re
ferat wygłosić jednak trzeba... Taki V IP  przygo
towuje więc jeden wykład, który obwozi po wszy
stkich konferencjach.

Szczególną zabawę mają uczestnicy konferen
cji międzynarodowych, gdy trafi się prelegent słabo 
znający język angielski. Większość audytorium 
„wyłącza się” już po kilku zdaniach. Czasem tra
fia się jednak ktoś, kto usiłuje domyśleć się o czym 
jest mowa z prezentowanych przeźroczy, czy po
jedynczych słow, brzmienie których choć trochę 
przypomina poprawną angielszczyznę. Gorliwiec 
ten po referacie zadaje pytania, by dowiedzieć się

czegoś więcej. Prelegent ich oczywiście nie rozu
mie, i odpowiada coś ni p r ic z io m . Takie qui pro 

quo może trwać dość długo, chyba że wtrąci się 
przewodniczący sesji i przerwie to widowisko.

Mój ulubiony typ referatu prezentują czasem 
niektórzy obserwatorzy. Wygląda to mniej więcej 
tak: Najpierw prelegent długo tłumaczy, jakie to 
obiekty postanowił obserwować i dlaczego. Nastę
pnie -  jeszcze dłużej -  opisuje instrumenty, ja 
kich używał, oraz techniki analizowania danych. 
Gdy jego czas dobiega końca stwierdza, że ze
brane dane są właśnie opracowywane, i wyniki 
będą przedstawione przy innej okazji. W tym 
miejscu mnie jako teoretyka ogarnia wielka za
zdrość. Gdybym ja  wygłosił referat, w którym 
najpierw postawiłbym problem, podkreślając jego 
znaczenie dla astronomii, przedstawił równania o- 
raz opisał stosowane metody ich rozwiązywania, a 
następnie stwierdził, że w chwili obecnej jestem na 
etapie uruchamiania programu komputerowego, 
więc rezultaty zaprezentuję później, to zostałbym 
zwyczajnie wyśmiany i nikt nie zaprosiłby mnie na 
następne konferencje. A obserwatorzy tak mogą!

Jeszcze innego rodzaju wystąpienia są udzia
łem pewnych „instrumentalistów", czyli astrono
mów zajmujących się konstrukcją aparatów ba
dawczych. Potrafią oni obiecywać gruszki na wierz
bie potencjalnym użytkownikom ich urządzeń i 
całej naukowej społeczności. Dobrym przykładem 
jest tu historia włoskiego satelity rentgenowskiego 
S A X .  Po raz pierwszy usłyszałem o nim na kon
ferencji w 1983 roku. Wtedy jako planowany mo
ment startu podano bodajże rok 1987. Od tego 
czasu na prawie każdej konferencji poświęconej 
astronomii rentgenowskiej można posłuchać refe
ratów wykazujących wyższość tego instrumentu 
nad innymi (istniejącymi już bądź planowanymi) 
detektorami promieniowania X .  A S A X  jak nie 
latał tak nie lata, i moment jego startu coraz bar
dziej oddala się w przyszłość... Z rozmów prywat
nych zorientowałem się, iż mała jest szansa, by ten 
satelita spojrzał na niebo przed rokiem 2000.

Równie ważne jak oficjalne sesje referatowe i 
plakatowe (a może nawet ważniejsze) są rozmowy 
w kuluarach. Chodzi o to, że w trakcie tychże ofi
cjalnych spotkań uczestnicy -  z wyjątkiem rzad
kich wypadków opisanych przed chwilą -  raczej 
starają się jednak prezentować sprawdzone wy
niki prac przynajmniej częściowo zakończonych. 
W prywatnych rozmowach ludzie czują się swo
bodniej i chętniej opowiadają o swej aktualnej 
działalności, zamierzeniach, wymieniają luźne je
szcze idee czy wręcz puszczają wodze fantazji.



Takie rozmowy często owocują konkretną współ
pracą naukowców z różnych ośrodków.

Oczywiście najprzyjemniej się rozmawia w mi
łym otoczeniu, przy lampce wina lub szklance piwa. 
Warto więc znaleźć jakąś sympatyczną knajpkę. 
Trzeba jednak uważać, bo można łatwo narazić 
się na pewne nieprzyjemności. Kiedyś w Manche
sterze ja i paru innych uczestników konferencji 
postanowiło wypić po pincie Carling Black Label 
lub jakiegoś innego znakomitego piwa. Nikt z 
nas nie znał za dobrze miasta. Wstąpiliśmy do 
niepozornego, lecz miło wyglądającego i pustego 
pubu, który po chwili zaczął się jednak wypełniać. 
Okazało się, że jest to punkt spotkań miejscowych 
transwestytów...

I tak oto dotarliśmy do bardzo ważnego za
gadnienia, a mianowicie co robić z wolnym cza
sem. Organizatorzy niektórych konferencji ofe
rują do wyboru dużo imprez, w tym nawet cało
dniowe wycieczki krajoznawcze. Ponieważ for
malni uczestnicy konferencji powinni mimo wszy
stko przebywać na obradach, takie wycieczki prze
znaczone są w zasadzie dla osób towarzyszących, 
których może być dość sporo. Dla ludzi mie
szkających na Zachodzie koszty podróży i hotelu 
nie muszą być absurdalnie wysokie, dlatego Włosi 
często przywożą całe rodziny, a inni - swoje żony. 
Już się poprawiam — współmałżonków (przeuro
cza pani redaktor Joanna Mikołajewska krzepko 
dzierży w swych ślicznych rączkach sztandar wo
jującego feminizmu i boję się, by drzewcem tego 
sztandaru nie dostać w łeb). Dla regularnych 
uczestników przeznacza się inne imprezy.

Astronomowie z definicji są osobnikami nie
zwykle kulturalnymi, dlatego oferowana przez or
ganizatorów rozrywka w czasie wolnym od zajęć 
też musi być nadzwyczaj kulturalna. Najłatwiej 
zaprowadzić uczestników na koncert, bo prawie 
każde miasto, nawet małe, ma jakąś filharmonię, 
salę koncertową, lub przynajmniej katedrę z orga
nami. Muszę przyznać, że osobiście mam dość 
negatywne doświadczenia, jeśli chodzi o koncerty. 
Ja  raczej lubię muzykę poważną, jednak nie przy
pominam sobie, by wykonawcy słuchani przeze 
mnie przy okazji różnych konferencji prezentowali 
poziom wyższy niż przeciętny. To samo dotyczy 
niestety innych imprez. W  czasie którejś krajowej 
konferencji zaprowadzono nas do teatru na Tango 
Mrożka. Nie muszę mówić, że dramat to znako
mity, ale inscenizacja okazała się fatalna.

Na szczęście bywają też imprezy o niższym 
ciężarze gatunkowym. W  Polsce jest to nieśmier
telne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem, w innych

krajach z reguły dość elegancki obiad. Organiza- jg 
torzy jednej z konferencji w Anglii zaprosili ucze- g  
stników do restauracji nepalskiej. („Zaprosili” to || 
może za dużo powiedziane, bo za tę przyjemność 
musieliśmy dodatkowo zapłacić.) Dodatkową at
rakcją był występ tancerki brzucha. Po występie 
solowym zaczęła ona zapraszać do tańca różnych 
panów. Trzeba było zobaczyć Alara Toomre’a, 
wielkiego, grubego i łysego profesora z Massachu
setts Institute of Technology, jak próbował do
trzymać kroku skąpo ubranej i ponętnie wyginającej 
się egzotycznej dziewczynie!

Czasami konferencja odbywa się w niezbyt 
dużym mieście. Może się wtedy zdarzyć, że bur
mistrz i rada miejska poczują się tak zaszczyceni 
faktem wybrania ich miejscowości na obrady, iż 
zaproszą uczestników na obiad. Koszty takiej im
prezy ponoszą wówczas miejscowi podatnicy. Nie 
ma jednak nic za darmo: zanim można przystąpić 
do konsumpcji, trzeba wysłuchać długich i kwie
cistych przemówień, w których miejscowi notable 
czują się niesłychanie wyróżnieni faktem goszcze
nia tak znamienitych uczonych, a uczestnicy kon
ferencji zapewniają, iż w życiu nie spotkało ich || 
równie gorące przyjęcie. Takie przemowy mogą 
skutecznie odebrać apetyt przed posiłkiem.

Czy konferencje spełniają oczekiwania nau
kowców? Innymi słowy: czy warto jest na nie 
jeździć, czy nie? Moim zdaniem odpowiedź brzmi: 
tak, warto, ale tylko na te, których tematyka jest 
zgodna z zainteresowaniami potencjalnego ucze
stnika, a nazwiska organizatorów i głównych pre
legentów (podawane w ogłoszeniach reklamują
cych konferencje) gwarantują wysoki poziom na
ukowy. Niestety, wśród naukowców rozwinął się 
ostatnio gatunek zwany homo conferentius. Głów
nym zadaniem osobników tego gatunku jest ucze
stniczenie w jak największej liczbie konferencji, 
zaś pozostałe funkcje życiowe schodzą na plan 
dalszy. Obawiam się, że ludzie ci niedługo za
obserwują u siebie - podobnie jak Dzielny Wojak 
Szwejk - wyraźne objawy idiotyzmu, szczególnie 
pod wieczór...

Michał Czerny

139



Słońce - rewolucjonista ?

Czy przyczyną rewolucji jest aktywność słoneczna ? Tak - odpowiedziałby 
pewnie każdy, kto widział rysunek w poprzednim numerze PA. Korelacja wiel
kich wydarzeń historycznych z maksimami aktywności Słońca wydaje się zdu
miewająca. Ale czy prawdziwa ?

Popatrzmy jeszcze raz na ten rysunek - tym razem u jego dołu zostały 
zaznaczone różne wydarzenia przypadające w latach spokojnego Słońca. Ktoś, 
kto nigdy nie widział górnej części pewnie i tu dostrzegłby znaczną korelację: 
tyle ważnych zdarzeń przy minimum aktywności Słońca - no, coś w tym musi 
być...

Nie sposób na podstawie takich rysunków wnioskować poważnie o wpływie 
Słońca na Historię. Może jest to coś w rodzaju wpływu halnego na ilość bójek na 
Podhalu, a może po prostu nic w tym nie ma. Dla kogoś, kto miał do czynienia z 
wnioskowaniem na podstawie danych statystycznych podobne diagramy to tylko 
nieszkodliwe żarty.

Ale opinia publiczna nie zna się na statystyce, ani na żartach, a za to lubi 
proste, zrozumiale dla każdego teorie skutecznie objaśniające świat. Taka teoria 
zaczyna się od prostego obrazka, na którym widać wszystko. Aktywne (spo
kojne) Słońce wywołuje rewolucje ? Ależ tak - wystarczy spojrzeć na górny 
(dolny) rysunek ! Na poparcie wybranej tezy dobieramy pasujące do niej zda
rzenia (a jest z czego wybierać - co roku dzieje się coś ważnego), zaś zdarzenia 
nie pasujące dyskretnie pomijamy. Gdy atakują sceptycy mówimy np., że na
sze zdarzenia są ważniejsze, albo, że oni wybrali to, co się działo poza Europą. 
Można też od razu użyć argumentu, że jako przedstawiciele skostniałej nauki 
oficjalnej boją się nowych, ożywczych prądów i nie widzą rzeczy oczywistych. A 
i statystyki się uczyć nie trzeba.

Mniej więcej w taki sposób powstają liczne pseudonaukowe teorie: staranna 
selekcja faktów na poparcie wziętej z powietrza tezy, a jeśli coś się nie zgadza, to 
zawsze można wymyśleć dodatkowy powód, by odrzucić kłopotliwe fakty. Jeśli 
zaś zbiór faktów jest wystarczająco duży, to nie może się nie udać.
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Liczba W olfa, czyli liczba plam na Słońcu, w funkcji czasu. W yraźnie widoczny 

jest 11—letni cykl aktywności słonecznej

I potem czytamy w piśmie ilustrowanym, albo słyszymy w radio, że np. 
urodzeni pod znakiem Muflona przy występującym węźle Jowisza podczas nowiu 
w perygeum to zwykle ludzie silnej woli, o zdolnościach do gry w warcaby, ich 
szczęśliwy numer to 23, a kamień - piaskowiec. Uczą się szybko i są łubiani 
przez przyjaciół, a genialnych odkryć dokonują we wtorki, chyba, że akurat 
w niedzielę dowodzili zwycięską armią. Należeli do nich: Napoleon, Nelson, 
Walendziak, Kwaśniewski, Strumpfvogel i Papapadopoulos.

No i faktycznie - wszystko się zgadza ! Coś w tym musi być...

Mirosław Panek
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Polskie
Towarzystwo
Astronomiczne

W  Przegorzałach pod Krakowem, w Instytu
cie Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
odbędzie się w dniach 10-13 września br. jubileuszowy, 
już XXV, Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicz
nego (pełny spis dotychczasowych zamieszczamy obok). 
Gospodarzem Zjazdu jest - obchodzące akurat swoje 
dwustulecie - Obserwatorium Astronomiczne Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. Do niedawna mieściło się ono 
w budynku z początku XVIII wieku znajdującym się 
na skraju Ogrodu Botanicznego przy ul. Kopernika 
w Krakowie.

Ogród ten zaczął powstawać w Krakowie w 1783 
roku, a obok niego (staraniem  Jana Sniadeckiego(1756- 
1830), profesora Akademii Krakowskiej) w pojezuickim 
budynku — Obserwatorium. Budynek wymagał grun
townego przystosowania, więc jego oficjalne otwarcie 
miało miejsce dopiero 1 m aja 1792 roku. Umownie 
jednak za datę narodzin Obserwatorim Astronomicz
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmuje się 10 
października 1791 roku, kiedy to Śniadecki przepro
wadził pierwszą (po zakończeniu remontu) obserwację. 
Obecnie siedzibą Obserwatorium UJ jest Fort Skała 
przy ul.Orlej.

Można więc powiedzieć, że w Przegorzałach astro
nomowie polscy świętować będą podwójny jubileusz. 
Zarząd PTA spodziewa się, że członkowie naszego 
Towarzystwa (choćby z tych powodów) licznie zjadą 
do Krakowa i gorąco o to apeluje. Niepokojący jest 
bowiem fakt, że ostatnio na zjeździe było bardzo mało 
Kolegów. A tymczasem jest to nasza organizacja, i 
tylko od nas zależy, jak  będzie działać.

Na zjeździe wybieramy Zarząd — trzeba mieć z 
kogo wybierać. W końcu tym  ludziom powierzamy na 
dwa la ta  ster Towarzystwa, oni są zobowiązani do re
alizowania celów wyznaczonych przez Walne Zebranie. 
Walne Zebranie jest też znakomitą okazją do przed
stawienia wszelkich problemów polskiej astronomii i, 
co więcej, do poszukiwania ich rozwiązań.

XXV ZJAZD PTA
PRZEWIDYWANE REFERATY PRZEGLĄDOWE

A.Drożyner (Toruń) Metody i wyniki astrodynamiki 

M. Heller (Tarnów) Granice kosmologii 
Z.Loska (Warszawa) Niestabilności w dyskach akrecyjnych 
J.Mietelski (Kraków) Spojrzenie na 200 lat historii Obserwato

rium Krakowskiego 
J.Mikołajewska (Toruń) Gwiazdy symbiotyczne 
J.Sikorski (Gdańsk) Aktywność gwiazd (?)
A.Sołtan (Warszawa) Rentgenowskie promieniowanie tla 
R.Szczerba (Toruń) Mgławice planetarne (?)

Wygłaszane są referaty przeglądowe podsumo
wujące stan wiedzy na najbardziej aktualne tem aty 
— można się wiele nauczyć, ale trzeba ich wysłuchać.

Prezentuje się wyniki własnych prac — ale ma 
to sens tylko wtedy, gdy są odbiorcy. Młodzi ludzie 
chętnie pokazaliby swoje możliwości i zareklamowali 
się — ale komu m ają się pokazywać, jeśli kierownictwa 
astronomicznych placówek nie zjawią się na zjeździe?

Jednym  ze statutowych celów Towarzystwa jest 
ułatwianie kontaktów między ośrodkami astronomicz
nymi w Polsce. Tymczasem coraz częściej każda 
instytucja żyje własnym życiem, przestajemy się znać 
i lada moment przestaniemy się rozumieć. Polscy 
astronomowie będą się spotykać na zagranicznych 
konferencjach i może się okazać, iż ze zdumieniem 
odkryją, że np. robią to samo, ale o tym nie wiedzieli 
(mam oczywiście nadzieję, że do tego nie dojdzie i 
że przedstawiony tu  obrazek jest bardzo przeryso
waną karykaturą). Podobno łatwiej jest zapobiegać 
niż leczyć.

Dlatego ponawiam apel - Zarząd gorąco zaprasza 
do Krakowa!

DO ZOBACZENIA!!!
M. Sroczyńska

HISTORIA ZJAZDÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO
N r Termin Miejsce Zjazdu Wybrany Prezes

Walnego Zebrania
1 19 I I 192S T O R U Ń T.Banachiewicz
2 29-SO V II 1934 W A R S Z A W A
s 10-11 X 1948 W R O C L A W E.Rybka
4 I X 1950 P O Z N A Ń J. Witkowski
5 16-17 X I I 1952 W A R S Z A W A W .Zonn
6 1 V II 1954 S U W A Ł K I W .Zonn
7 14-16 X I I 1955 P O Z N A Ń W .Zonn
8 16 X I I 1956 W R O C L A W S.Piotrowski
9 25-27 V I 1959 W R O C L A W A . O f  ols ki
10 14-16 I X 1961 W A R S Z A W A A.Opolski
U 19-21 I X 1963 T O R U Ń W .Zonn
12 10-1S I X 1965 O L S Z T Y N W .Zonn

N r Term in Miejsce Zjazdu Wybrany Prez.
13 26-28 X 1967 W R O C L A W W .Zonn
H 24-27 I X 1969 C H O R Z Ó  W / J A  SZO  W. W .Zonn
15 6-9 I X 1971 P O Z N A Ń / K U R N I K W .Zonn
16 12-15 I I 1973 C H O R Z Ó W W .Zonn
17 16-19 I X 1975 G D A Ń S K J.Stodólkiewicz
18 20-23 I X 19 77 K O R T O W O  k.Olszt. J.Stodólkiewicz
19 24-27 I X 1979 W A R S Z A W A J.Stodótkiewicz
20 15-18 I X 1981 K R A K Ó  W /W I E L I C Z . J.Stodólkiewicz
21 20-23 I X 1983 F R O M B O R K J.Stodólkiewicz
22 17-20 I X 1985 W R O C L A W J.Stodólkiewicz
23 16-19 I X 1987 G D A Ń S K J.Stodólkiewicz
i 4 19-22 I X 1989 B A C H O T E K  k. Toruń. R .  Głębocki
25 10-13 I X 1991 P R Z E G O R Z A L Y  k.Krakowa f
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Z listów jakie otrzymujemy do Redakcji wynika, że nasi Czytelnicy którym udało się jakoś 
zdobyć pierwszy numer naszego pisma bardzo się martwiq czy zdobędg również drugi 
i następne. Wszystkich zainteresowanych zawiadamiamy, że najpewniejszym sposobem za
pewnienia sobie stałego dostępu do Postępów Astronomii jest

prenumerata,
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 pismo nie jest dostępne w kioskach R u ch u ? Otóż obawiamy się, że 
zarówno specyfika „Postępów Astronom ii”, na razie stosunkowo niski nakład, a przede wszystkim rzadkość 
edycji (kwartalnik!) spowodowałaby, iż nasze pism o po prostu utonęłoby w powodzi czasopism zalewających 
kioski. Dlatego raczej staramy się je  umieszczać w niektórych, tych najlepszychO), księgarniach, przynaj
m niej w dużych i średnich miastach. Niestety, na razie nie wszędzie dotarliśmy. Przy okazji wszystkim  
Właścicielom i Kierownikom księgarń, kórzy przyjęli do sprzedaży nasz kwartalnik chcielibyśmy tą drogą 
serdecznie podziękować.

Martwi nas bardzo, ja k  na razie stosunkowo niska ilość prenumerat ze szkół, zw łaszcza w czasach kiedy 
Prezes naszego Towarzystwa je s t jednocześnie Ministrem E dukacji! Apelujem y więc do Prezesa-M inistra
0 zwiększenie dotacji na zakupy biblioteczne dla szkól! Z  tego co wiemy większość prenum erat szkolnych 
pochodzi z prywatnych środków nauczycieli! Ilu ż jednak się takich zapaleńców zn ajdzie? Apelujem y więc
1 do Nauczycieli, nie odmawiajcie swoim uczniom tej wspaniałej przygody ja k ą  może być astronomia, 
a i Wam możemy pomóc w prowadzeniu niektórych lekcji! Wszak współczesna astrofizyka to jeden 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 Wszechświata, o kwazary i neutrina, może to być groźny sygnał, 
że tracicie kontakt z klasą. Redakcja „Postępów Astronom ii” ma nadzieję Wam pomóc.
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®  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. .Irus", Rynek Główny 23
♦  Kraków, księg. . Skarbnica”, os. Centrum  C

BI. 1
♦  Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62
♦  Łódź, księg. „Pegaz", ul. Piotrkowska

47 /4 9
♦  Olkusz, ul. Kościuszki 14
♦  Piotrków Tryb., .Dom Książki", ul.

Słowackiego 1
♦  Puławy. KMP1K, ul. Lubelska 25
♦  Radom, księg. naukowo-techniczna .Bis",

ul. 25 czerwca 26 /32
♦  Warszawa, Główna Księg. Naukowa im B.

Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7
♦  Warszawa, ORWN PAN, Pałac Kultury i

Nauki
♦  Warszawa, księg. .MDM", ul. Piękna 3 1 /3 7
♦  Warszawa, Główna Księg. Techniczna, ul.

Świętokrzyska 14
♦  Toruń, księg. .Comer", ul. Konstytucji 3

Maja 10
♦  Toruń, Księgarnia Naukowa. Rynek

Staromiejski
♦  Zawiercie, .Dom Książki", ul. 3 Maja 11

®  Ponadto .Postępy Astronomii" można nabyć 
w planetariach i obserwatoriach:

♦  Śląskim Planetarium  i Obserwatorium
Astronomicznym w Parku Kultury i 
Wypoczynku w Chorzowie

♦  Olsztyńskim Planetarium  i Obesrwatorium
Astronomicznym, al. J . Piłsudskiego 
38

♦  Planetarium Grudziądzkim, ul. Krasickiego
1/7, Zespół Szkół Chemiczno- 
Elektrycznych

♦  Planetarium  Warszawskim. Muzeum
Techniki w Pałacu Kultury i Nauki

♦  Obserwatorium Astronomicznym
Uniwersytetu MiKołaJa Kopernika, 
Piwnice pod Toruniem

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

Poszukujemy chętnych do 
sprzedaży, dystrybucji i kolportażu 

kwartalnika

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

Na w szystkich częściach b lan k ie tu  należy wpi
sać czytelnie a tram en tem , długopisem  lu b  p i
sm em  m aszynow ym  jednakow o kw otę cyfra
mi, im ię i nazwisko w płacającego, jego  a d 
res, siedzibę oddzia łu  b anku , w k tó ry m  p ro 
wadzony je s t  rachunek  oraz  nu m er i nazw ę 
tego rachunku .

R odzaj zobowiązania:

Zamówienie (prenumerata) na następujące 
numery „Postępów Astronomii" w  roku 
1991 (niepotrzebne skreślić):

1 -  2 -  3 -  4

razem: ....................  zł.

Sym bol p lanu  
kasowego

5-31-4020/1
Zam . 93 8 /S  W A-Gk zam . z 29.111.90 D IA /9 0  
109/90 W & P M albork

B ank  nie odpow iada za  treść korespondencji 
pochodzącej od  osób trzecich

Z a sku tk i w ynikłe z m ylnego w ypełnienia 
b lan k ie tu  ponosi odpow iedzialność wyłącznie 

w płacający.



SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY

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

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

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

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

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA.. .
. . . budynek Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego mie
szczący się w Alejach Ujazdowskich, naprzeciw Ogrodu Botanicznego (patrz ar
tykuł wewnątrz numeru).




