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ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA . . .
. . . „artystyczną” wizję bliskiego otoczenia gwiazdy [3 Pic tor is, wykonaną przez 
zespół obserwatorów posługujący się Teleskopem Kosmicznym Hubble'a (spektro
graf GH RS). Dysk otaczający tę młodą gwiazdę jest najlepiej znanym przykładem 
prawdopodobnej mgławicy protoplanetarnej, zapewne bardzo podobnym do tego, 
z którego wyłoniły się kiedyś planety Układu Słonecznego. In teresujące szcze
góły na tem a t tego u k ła d u  ja k  rów nież sensacyjne don iesien ia  o odkry
ciach p la n e t w okół pu lsarów , w ew nątrz num eru  (s tr. 172-174).



ierwszy rok mamy z głowy! Zostaliśmy chyba zaakceptowani nie 
tylko przez Czytelników, ale i przez własne środowisko astrono
mów. Świadczy o tym fakt, że wreszcie przestaliśmy mieć kłopot ze 
zdobywaniem tekstów. Astronomowie czytają nasze pismo, zrozu

mieli o co nam chodzi i zaakceptowali nasz styl. Koniec więc z kliką autorską 
Czernych z Mikołajewskimi -  redakcyjna półka rośnie, jeszcze więcej artykułów 
mamy obiecanych I Możemy więc nie tylko zapowiedzieć już szereg atrakcji na 
przyszły rok (trzecia strona okładki) ale i będziemy chyba mieli w czym wybie
rać I Aż żal, bo sami też bardzo lubimy p isać! Klika, z autorskiej przekształca 
się w redakcyjną i w stopce mógł ujawnić się, występujący do tej pory incognito, 
Redaktor. W dalszym ciągu interesują nas opinie o naszej pracy i chociaż coraz 
mniej mamy miejsca na listy (pierwsze reklamy!), zapewniamy, że wszystkie 
czytamy i staramy się odpowiadać. W dalszym ciągu chcemy jak najbardziej 
różnicować tematykę, co przy objętości jaką dysponujemy, jest możliwe tylko 
poprzez publikację dużej ilości krótkich tekstów. A z opinii, które słyszeliśmy, 
najciekawsze wydaje nam się, że dowcipy Jacka Drążkowskiego najbardziej 
śmieszą właśnie astronomów. Widać jest to dział wymagający najwyższego 
stopnia wtajemniczenia i jasne, że z tej kategorii Czytelników nie zrezygnu
jem y! Po tej solidnej porcji wykrzykników zostało mało miejsca na omówienie 
niniejszego numeru. A więc co wybraliśmy ?

Serię artykułów rozpoczynają i kończą teksty poświęcone projektom ba
dawczym dotyczącym obserwacji bezpośrednich efektów teorii względności: 
soczewkowania grawitacyjnego i detekcji fal grawitacyjnych. Szczególnie nam 
miło, że pierwszy z tych projektów, jest projektem polskim. Polska astronomia, 
jak chyba rzadko która z dyscyplin podstawowych, doskonale funkcjonuje w 
światowym obiegu informacji i takich polskich akcentów będzie znajdował Czy
telnik coraz więcej. Poza, coraz chyba ciekawszym działem „W  kraju...’’, nie 
można zapominać o polskich astronomach, którzy wykształcenie i pierwsze 
szlify uzyskali w Polsce, chociaż od lat pracują w najlepszych ośrodkach na 
świecie. Krótką wiadomość jednego z takich astronomów, na temat fantastycz
nego odkrycia dokonanego przez innego (planety poza Układem Słonecznym!) 
wykorzystujemy w numerze. Mamy nadzieję, że ani autor notki, ani odkrywca 
nie wezmą nam tego za złe. Planetom właśnie (jakże różnym!), poświęcony 
jes t środek numeru. Wiele emocji tegorocznego lata wzbudziła wyjątkowo silna 
aktywność Słońca i mrożące krew w żyłach informacje na ten temat przebiegły 
całą prasę codzienną. Autorzy, których poprosiliśmy o skomentowanie tych 
wydarzeń nie ulegają aż tak silnym emocjom, ale drukowana pod wspólnym 
tytułem relacja, mamy nadzieję, wiele wyjaśni. Niejako z rozpędu dołączamy do 
tego cyklu tekst o wciąż zagadkowych neutrinach słonecznych. Mamy nadzieję, 
że miłym upominkiem, nie tylko dla początkujących miłośników astronomii, 
będzie, chyba zwarty i prosty, Kalendarz Astronomiczny. Zapraszamy jeszcze 
do naszego ZOO na spotkanie z p Casiopeiae, a zwolennikom naszej eseistyki, 
proponujemy tekst niezwykły, zwłaszcza, że napisany przez ... matematyka. I 
taki jest ten numer. Życząc Czytelnikowi ciekawej lektury, przypominamy o 
prenumeracie (informacja na końcu zeszytu), a sami chcąc nadrobić trapiące 
nas opóźnienie już zaczynamy składać kolejny numer. Do zobaczenia w 
pierwszym zeszycie 1992!

REDAKCJA



Bank Adresów catej Polski
Oferujemy gotowy spis komputerowy 

wszystkich (ponad 200 tysięcy) 
firm, przedsiębiorstw i instytucji w Polsce,

przemysł, handel hurt, i detal,, budownictwo, 
rolnictwo, leśnictwo, transport, łączność, gospodarka 
komunalna i mieszkaniowa, uczelnie, szkoły, kultura, 

ochrona zdrowia, turystyka, administracja, 
organizacje i zwlqzki..

! proponujemy Twojej firmie wpisania się do naszego 
katalogu! Dlaczego? - Ponieważ mamy adresy wszystkich fum. 

Oferujemy gotowy system wraz z adresami

Od października również telefony, teleksy i fax'y!
W sllad systemu wchodź* program sterajmy na IBM PC oraz baza adresowi Wybór 
adresów oastgxije na podstawie charakteru działalności (gałęzi i branży gospodarki'), 
numau SWW, lokalizacji, formy własności badź tylko znanej nazwy szukanej fumy. 
Dysponując spisem wszystkich adresatów możesz z łatwości* odnaleźć np. wszystkich 
producentów gwoździ, hurtownie odzieżowe w danym województwie, tqdz swoją 
własną firmę (podając ty ło  jej nazwę). System t a  jest niezbędny l a  wszystkich 
zajmujących się handlem i mariaingiem, Adresy można drukować na 
samoprzylepnych (tybetach, co usprawnia wysyłkę korespondencji.

JJWI\ul. Chrobrego 12 
8(M23 Gdańsk 
tel (0-58)41-45-62

Listy Czytelników

A utorjzonn J dealerzy:
‘OZT, ul. Słupecka 4/74,02-309 Warszawa, tel/fax (0-22) 22-97-19 
TDN", uL B a n d to o  11,30-129 Kraków, tel (0-12) 36-30-60 
’SIMA', ul. Ligonia 31/3, Katowice, tel (0-32) 155-10-75 
"A.S.", ul. Bażyńskich 38/23,87-100 Toruń, tel (0-56) 309-28

C en y :
Program sterujący w raz z  dokum entacja..................1,150,000
Przemyśl (34,800 adresów ).................................................2,700,000
Budownictwo (13,800 ad resów ).........................................800,000
Transport (5,000 adresów )......................................................200,000
Handel (60,000 adresów) 1,800,000 
Finanse i ubezpieczenia (3,400 adresów ).......................200,000

Całość (program  + 214,000 adresów) 4,850,000

Z a s a d y  d o k o n y w a n ia  a k tu a liza c ji:
Pierwsza (najbliższa) aktualizacja za darmo.
Ka±da następna płatna 25 % ceny bazy adresowej.

U sług i:
Na Życzenie wykonujemy usługi w  postaci w ydruku 
określonych adresów  (na sam oprzylepnych etykietach). 
W ysyłamy form ularz zamówienia. Cena od 100 z ł/ad res

W y m a g a n ia  sp r z ę to w e :
✓ K om puter IBM P C /X T /A T /386/486
✓ 384 kB RAM
✓ System operacyjny MS-DOS lub PC-DOS
✓ Zalecany dysk tw ardy

UW AGA Dnqki nmUnuwmrmi M w ensowenych m«od kompr»*JI danych, cfttott b u y  
edfMOw«< (214.000 edrwów) łiim u je  łył<» 1.2 MB

In n e  o f e r o w a n e  p r o g r a m y :
✓ Taryfa Celna
✓ Obsługa Składów Celnych
✓ K om puterow a Księga Podatkowa
✓ G ospodarka M agazynowa

‘Wysyfamy dysfęietfęę. rDrEcMO

Dowiedziałem sią z Postępów Astro
nomii (2/91), że bytem konsultantem 
cząści naukowej sesji zorganizowanej 
przez SCAALiA w Skawinie. Oświad
czam, że tego dnia bytem obecny w 
Warszawie korzystając z delegacji 
Polskiego Towarzystwa Astronomicz
nego, nie mogłem wiąc być w Skawi
nie. Także przed Sesją nie dokonałem 
żadnej konsultacji SCAALiA. O mają
cej sią odbyć sesji wiedziałem od pa
na Lecha Palczewskiego prowadzą
cego Centrum i jako sekretarz PTMA 
delegowałem na tą sesją pracownika 
PTMA, który po powrocie ze Skawiny 
oświadczył, że sesja nie odbyła sią. 
Jest mi wiadomym od pana L. Pal
czewskiego, że on sam nie pracuje 
już w Skawinie, a Skawińskie Cen
trum Amatorskiej Astronomii, Lotnic
twa i Astronautyki obecnie nie istnieje.

Henryk Brancewicz -  Kraków

Red. Przepraszamy, za nierzetelną infor
mację. Musimy być bardziej czujni! Na
wiasem mówiąc, niemal identyczna notka 
ukazała się w Astronautyce (2/91, str. 14)

Szanowna a piąkna Redakcjo! 
Asumptem do napisania była dla mnie 
niby-recenzja pt. RECENZJA (PA 
2/91), w której Pani Redaktor „schla
stała" książką anonimowego wariata. 
Właśnie po przeczytaniu RECENZJI 
nabrałem ochoty na przeczytanie 
książki, bo lubią osobiście sią przeko
nać. Proszą o zdradzenie tytułu -  dys
krecją na życzenie obiecują!

Nie jestem astronomem, tylko .mi
łośnikiem”, a wiąc amatorem (wpraw
dzie mam doktorat, ale z hydrodyna
miki). Lubią prace interdyscyplinarne, 
popularyzujące pogranicze kilku nauk, 
gdzie autor zawsze w czymś jest 
amatorem. W RECENZJI czytam: „na
mówienie kogoś do przeczytania pra
cy amatorskiej jest niemal z góry ska
zane na niepowodzenie, bo nikt nie 
wierzy, że coś ciekawego w tej pracy 
bądzie”.

A właśnie astronomia jest dziedziną 
nauki wyjątkowo otwartą i kuszącą dla 
innych profesji, od matematyki do filo
zofii, a nawet... teologii. Wielu amato
rów astronomii złotymi zgłoskami wpi
sało sią w jej dzieje, a jednocześnie 
wielu zawodowców potknąło sią fatal
nie (że wymienią tylko pierwotne ma
py Merkurego, książyc wenusjański, 
kanały na Marsie). Zgoda, że współ
czesne techniki i metodologia stoso
wane w astronomii wymagają wyso
kiej fachowości, ale interpretacja od
kryć to również prawo czytelników- 
amatorów. W innych dyscyplinach 
mam prawo wygłaszać publicznie opi
nią o książce, filmie, koncercie symfo
nicznym -  inną od głoszonej przez fa
chowców, choć nie jestem literatem,

filmowcem, muzykiem. Mam prawo do 
niepochlebnej opinii o atrykule np. 
w National Geographic, a oni wy
drukują ją, o dziwo, choć nie jestem 
geografem!

Czy mam wiąc rozumieć, że PA 
chcą być hermetycznie zamkniątym 
poletkiem -  dla amatorów tylko do 
czytania i ewentualnego pochwalenia, 
a nigdy do wrzucenia „kamyczka"?

Eugeniusz Filipowicz -  Sopot

Red. Tytułu książki nie zdradzimy. 
R E C E N Z J A ?  m iała być po prostu recenzją. 
Powstała na zamówienie naszydl kolegów, 
nauczycieli, którzy prosili o krucjatę prze
ciwko takim bredniom. Nie daliśmy rady!

Nie jesteśm y pismem naukowym, druku
jącym  prace oryginalne (te powinny być 
wydawane w językach kongresowych), ale 
pismem o nauce. Artykuły zamawiamy wg 
własnej koncepcji kolejnych zeszytów 
i poza opracowaniem redakcyjnym nie są 
one recenzowane. W związku z tym, w za
sadzie publikujemy teksty wyłącznie astro
nomów Zatrudnionych w jakiejś placówce 
badawczej, która swoim autorytetem odpo
wiada za rzetelność warsztatową autora 
i tekstu. Naszą misję rozumiemy jako dług, 
który astronomowie powinni spłacić społe
czeństwu. I oczywiście każdy może wypo
wiadać się jak chce o naszych poczyna
niach. Astronom, podobnie jak  poeta czy 
muzyk, uprawia tylko swój zawód, prze
ważnie dlatego, że akurat do tego ma... 
talent! Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
amatorzy wysyłali swoje prace do pism 
naukowych. Jeśli okaże się naukowa, zos
tanie zrecenzowana i -  jeśli okaże się 
wartościowa -  wydrukowana. Jeśli nauko
wa nie jest, trafi do kosza, bo nikt nie jest 
w stanie je j ocenić -  po prostu autor pomy
lił adres. I tyle było w R E C E N Z JI.
P.S. Jak widać w stopce. Kolegium Redak
cyjne zbrzydło o 1/3.

Dziąkują za tak piąknie wydrukowany 
wywiad z moją nądzną osobą, ale 
chciałbym sprostować niektóre nie
dociągnięcia.

Mianowicie na str. 131 jest napisa
ne „To był szczyt graniczny, tak jak 
Howerla, Grebieniesku i Brasku". 
Oczywiście powinno być Brebienie- 
skul i Breskut. Nazwy tych gór pocho
dzą zapewne z Rumunii, stąd te -sku. 
Ale Huculi mówili po swojemu -  Bre- 
skuł. Nazwa Brebienieskul oczywiście 
zaczynała sią od B, a nie od G. Bre- 
bienieskuł był, zdaje, sią już poza gra
nicami Polski.

Moje gratulacje Paniom Redaktor
kom, że jązyk polski jest bez takich 
potkniąć jak przed rokiem czy dwoma, 
kiedy pisano, że „gaz dyspersuje 
sią...", a dawniej i inne dziwolągi.

Jan Mergentaler

Bezpłatną prenumeratę P O S T Ę P Ó W  A S T R O 

N O M II fundujem y (bez losowania) Profeso
rowi Janowi Mergentalerowi. Niech wraz z 
życzeniami, będzie to nasz skromny, uro
dzinowy upominek.

Redakcja
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W NUMERZE:

148 Projekt obserwacji m ikrosoczewkowania grawitacyjnego
Marcin Kubiak i Andrzej Udalski
Oto, po latach często bezprzedmiotowej dyskusji, polski, średniej wielkości teleskop w dobrym klimacie 
astronomicznym, staje się faktem! Najistotniejszym argumentem na rzecz realizacji inwestycji byl 
omówiony w artykule, dobrze umotywowany, ambitny i niebanalny program naukowy, zaproponowany 
przez zespół astrofizyków Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego. Czy panorama Obserwatorium 
Las Campanas w Chile, wzbogaci się niedługo o nowy pawilon warszawskiego, 1-metrowego teleskopu?

151 K osm iczna m enażeria  -  najdziw niejsze gwiazdy n a  niebie:

Niezwykłe dzieje p Casiopeiae Krzysztof Gęsicki
Gdyby wiatr słoneczny niósł tyle materii ile niesie wiatr gwiazdowy p Cas, po tysiącu lat ze Słońca 
nie zostałaby ani okruszyna. Jak masywna, jak jasna i na jakim etapie ewolucji musi być gwiazda, która 
może sobie na to pozwolić? Za kilka tysięcy lat p Cas stanie się czerwonym olbrzymem lub gorącą 
gwiazdą typu WR. Ale czy nie czekając, można to rozstrzygnąć już dzisiaj?

156 Słońce szaleje -  maksimum 22-go cyklu aktywności:
22 cykl aktywności Słońca (156); Zmiany mocy promieniowania Słońca z 
11-letnim cyklem aktywności (160); Toruńskie obserwacje radiowe Słońca na 
częstotliwości 127 MHz (162); Zagadka słonecznego neutrino (164)

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE A -  PIERWSZY ROK NA ORBICIE

Pierwsze wyniki z Teleskopu Kosmicznego: Jowisz (168); p Pictoris: rodzący sią 
układ planetarny? (172)

donosy krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii:
Odkrycie „dysocjującej" gwiazdy (167); Planeta wokół pulsara PSR 1829-10? (174); Aleksander Wolszczan rozwiązuje 
worek z  planetami ?! (175); Nowa no wa: Nova Herculis 1991 (175);

169 %ątendorz Astronomiczny 1992
172 Detektory i detekcja fal grawitacyjnych Marek J. Sarna

Niesferyczne zaburzenie źródła pola grawitacyjnego w konsekwencji skończonej prędkości rozchodzenia 
się informacji, prowadzi do rozprzestrzeniania się zaburzenia tego pola, czyli propagacji fali grawitacyjnej, 
ciągłej (np. układy podwójne gwiazd neutronowch) lub impulsowej (np. wybuch supernowej). Bliska już, 
rutynowa rejestracja takich fal daje nadzieję na rozstrzygnięcie podstawowych problemów teorii grawita
cji, astrofizyki i kosmologii.

180 W kraju... Pierwsze w Polsce obserwacje z CCD, w Ostrowiku... (180) i na Suhorze (181); CONVEX C120 w Toruniu 
(182); Planetarium Grudziądzkie (183)

186 Esej: ZASADA NIEOCZYWISTOŚCI
188 Polskie Towarzystwo Astronom iczne
189 Indeks tom u 39
191 G dzie i  ja k  k u p ić  P O S T Ę P Y  A S T R O N O M II?
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Najambitniejsze 
programy polskiej 
astronomii POLSKI TELESKOP W CHILE!

Projekt obserwacji 
mikrosoczewkowania 

grawitacyjnego
Marcin Kubiak i Andrzej Udalski

Oto, po latach często bezprzedmiotowej dyskusji, pol
ski, średniej wielkości teleskop w dobrym klimacie 
astronomicznym, staje się faktem! Najistotniejszym 
argumentem na rzecz realizacji inwestycji przez 
Komitet Badań Naukowych był dobrze umotywowany, 
ambitny i niebanalny program naukowy, zapropono
wany przez doświadczony zespół astrofizyków Obser
watorium Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy ar
tykułu, a zarazem współautorzy omawianego pro
jektu, bez żadnych kompleksów biorą się za rozwią
zywanie jednego z najciekawszych zagadnień współ
czesnej astrofizyki. Życząc Im sukcesu, „Postępy As
tronomii” obiecują bacznie śledzić zarówno przebieg 
inwestycji, jak i późniejszą realizację badań.

K ilka lat temu, wraz z rozpow
szechnieniem się techniki CCD* 

obserwacyjna astronomia optyczna 
uzyskała odbiornik światła o trudnych 
do przecenienia zaletach: wydajność 
kwantowa bliska 100%, liniowość w 
zakresie co najmniej kilku wielkości 
gwiazdowych, niski poziom szumów, 
cyfrowa postać sygnału, zdolność roz
dzielcza porównywalna z rozdziel
czością emulsji fotograficznej, stosun
kowo duże rozmiary -  by wymienić 
tylko jego najważniejsze cechy. Od
biorniki CCD stały się nieocenionym 
instrumentem zwłaszcza przy obser
wacjach obszarów nieba zawierają
cych dużą liczbę słabych gwiazd. 
Dzięki nim dokonał się np. ilościowy 
i jakościowy skok w obserwacjach 
gromad, czy też słabych gwiazd

* O detektorach CCD i pierwszych w Polsce 
obserwacjach wykonanych tą techniką piszemy 
na str. 180 (przyp. Red)
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zmiennych położonych w gęstych po
lach gwiazdowych. Po uzyskaniu 
pewnego doświadczenia w obserwa
cjach tego rodzaju i „rozsmakowaniu 
się” w zaletach techniki CCD natural
ną pokusą dla obserwatora jest podję
cie próby zbliżenia się do granic jej 
obecnych możliwości. Taki właśnie 
zamiar -  w sposób mniej lub bardziej 
świadomy -  legł u podstaw opra
cowanego i realizowanego wspólnie 
przez astronomów z Obserwatorium w 
Princeton i w Warszawie projektu 
obserwacji fotometrycznych efektów 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

Z jawisko soczewkowania grawita
cyjnego, przewidziane na drodze 

teoretycznej, znalazło już potwierdze
nie obserwacyjne w znanych przykła
dach zdjęć kwazarów o podwójnych, 
czy nawet potrójnych obrazach. W 
przypadkach tych „soczewką” roz

szczepiającą obraz kwazara jest poło
żona między nim i nami galaktyka, 
czyli odległy obiekt o dużej masie. 
Zjawisko, które dla odróżnienia nazy
wamy mikrosoczewkowaniem i które 
jest przedmiotem naszego zaintereso
wania, odnosi się do obiektów o zna
cznie mniejszych masach, położonych 
w naszej Galaktyce. Dokładny ilościo
wy opis efektów mikrosoczewkowa
nia można znaleźć np. w artykule 
prof. Bohdana Paczyńskiego, pomy
słodawcy projektu i jego realizatora ze 
strony Obserwatorium Princeton, za
mieszczonym w Astrophysical Jour
nal Letters (tom 371, str. 63, 1991 
rok). W tym miejscu poprzestaniemy 
na przedstawieniu tylko tych cech zja
wiska, które wiążą się bezpośrednio z 
planowanymi obserwacjami.

Soczewka grawitacyjna Q0957+561 w 
gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwie
dzicy. Dwa jasne kwadraty przed
stawiają obraz kw azara rozszczepiony 
przez galaktykę, której słaby obraz 
jest widaczny przy dolnej składowej 
obrazu kwazara. („zdjęcie" CCD po 
specjalnej obróbce komputerowej, 
wykonane przez Rudolpha ft. Schilda, 
Sky «£ Telescope Septem ber 1991, str. 
235).

Obiektami biorącymi udział w zja
wisku Si): obserwator, zwykła 

gwiazda naszej Galaktyki, oraz nie 
określone bliżej ciało o masie M. znaj
dujące się między gwiazdą i obserwa
torem i pełniące właśnie rolę soczew
ki grawitacyjnej. Jeżeli soczewka 
znajdzie się dokładnie na linii między 
gwiazdą i obserwatorem, wówczas



PIERŚCIEŃ EINSTEINA
Z teorii zjawiska wynika, że jeżeli odległość gwiazdy od obserwatora jest równa 
Dg, zaś soczewka o masie M jest położona w odległości Ds, to kątowa średnica 
pierścienia Einsteina wyrażona w sekundach łuku jest równa

„  / A/f ft kn<i \1/2 / 1-Os/Da 0/2*0 = 1.008 x 10 x (-£- (--- S-Ł)
Dg Ds/Dg

Przyjmując dla ustalenia uwagi, że odległość od obserwatora do gwiazdy jest 
taka jak od Słońca do Centrum Galaktyki (Dg = 8 kps), a soczewka o masie 1 M0  
jest położona w połowie tej odległości, z powyższego wzoru łatwo policzymy, że 
promień pierścienia Einsteina jest dla takiego przypadku około jednej tysiącznej 
sekundy luku.

obserwator zobaczy gwiazdę w posta
ci jasnego pierścienia, zwanego pier
ścieniem Einsteina, otaczającego 
obiekt soczewkujący.

Ustawienie się wszystkich trzech 
obiektów dokładnie w jednej li

nii jest oczywiście niezwykle mało 
prawdopodobne; kąt między kierun
kiem do gwiazdy i do soczewki będzie 
miał na ogół wartość różną od zera. W 
takim przypadku obserwator nie bę
dzie widział pierścienia lecz rozdwo
jony obraz gwiazdy, przy czym wiel
kość tego rozdwojenia będzie również 
tego rzędu co rozmiary pierścienia 
Einsteina. Ponieważ tak małego roz
szczepienia i tak nie bylibyśmy w sta
nie zaobserwować, znacznie ważniej
szy jest z naszego punktu widzenia 
fakt, że całkowita jasność rozszcze
pionego obrazu jest większa od jas
ności tej samej gwiazdy obserwowa
nej w nieobecności soczewki (w tym 
sensie soczewka grawitacyjna jest 
„soczewką skupiającą” ). Oczywiście, 
efekty soczewkowania grawitacyjnego 
będą istotne tylko wówczas, jeżeli 
kątowa odległość gwiazdy i soczewki 
na niebie będzie rzędu rozmiarów 
pierścienia Einsteina. Tak małych 
odległości kątowych możemy oczeki
wać tylko w przypadkach, gdy ewen
tualna soczewka przesuwa się na tle 
bardzo gęsto wypełnionym gwiazda
mi. Pola o bardzo dużej gęstości 
gwiazd występują w Galaktyce przede 
wszystkim w kierunkach bliskich jej 
środka, np. w zgrubieniu centralnym 
(Galactic bulge). Przyjmijmy zatem, 
że na tle gwiazd zgrubienia centralne
go przesuwają się obiekty soczewku- 
jące należące do dysku galaktycznego. 
Charakterystyczna prędkość względna 
obu tych populacji jest równa ok. 220 
km/s. Przykładowa para gwiazda - so

czewka zmieni swe wzajemne położe
nie na niebie o wielkość porównywal
ną z rozmiarami pierścienia Einsteina
w czasie

/0 = 64 dni x M q

Wielkość ta jest charakterystyczną 
skalą czasową zmian jasności gwiazdy 
wynikających z przejścia w jej pobli
żu ciała soczewkującego o masie M 
i zawiera się w granicach od kilku 
miesięcy, dla soczewek o masach 
gwiazdowych, do niewielu godzin, dla 
soczewek o masach planetarnych 
( -  1(HM0).

T eoretyczna „krzywa blasku” 
gwiazdy, wynikająca z przejścia 

w jej pobliżu soczewki grawitacyjnej, 
jest przedstawiona na rysunku. Czas 
jest wyrażony w jednostkach t0, a 
zmiany jasności - w skali logaryt
micznej. Pokazane są dwa przypadki, 
gdy najmniejsza odległość kątowa 
gwiazdy i soczewki wynosi odpo
wiednio 0.2 i 1 promień pierścienia 
Einsteina. Jak widać, zmiany jasności

czas

Oczekiwana zmiana Jasności gwiazdy 
wynikająca z efektu mikrosoczewko- 
wania grawitacyjnego. Charakterystyczny 
kształt „krzywej blasku”  pozwala na 
Jednoznaczną Identyfikację zjawiska.

są bardzo wyraźne i w zasadzie po
winny być łatwe do zmierzenia za po
mocą dzisiejszych metod fotometrycz- 
nych, gdyby nie to, że dla zwiększenia 
prawdopodobieństwa wykrycia efek
tów mikrosoczewko wania musimy 
prowadzić poszukiwania przede 
wszystkim w gęstych polach gwiaz
dowych.

P rawdopodobieństwo zaistnienia 
warunków koniecznych do wy

stąpienia opisanych wyżej zjawisk nie 
jest oczywiście znane i może być oce
nione tylko przy przyjęciu mniej lub 
bardziej uzasadnionych założeń od
nośnie częstości występowania w dys
ku galaktycznym masywnych, ale nie 
świecących ciał, takich jak brązowe 
karły, planety, czy inne hipotetyczne 
obiekty, których istnienie jest postulo
wane w związku z próbami rozwiąza
nia problemu obecności ciemnej ma
terii w dysku i w halo galaktycznym. 
Tytułem przykładu, podamy w tym 
miejscu wyniki ocen prawdopodo
bieństwa zaobserwowania efektów 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego 
dokonanych przez B. Paczyńskiego w 
cytowanym na wstępie artykule. Gdy
by gęstość materii obecnej w dysku 
galaktycznym w postaci brązowych 
karłów o masach zawartych w prze
dziale 0.01 +0.1 M q  była taka sama 
jak gęstość materii skupionej w obser
wowanych gwiazdach, to brązowe 
karły powodowałyby rocznie około 13 
zjawisk mikrosoczewkowania na każ
de 106 gwiazd centralnego zgrubienia 
Galaktyki, ze średnią skalą czasową 
zmian jasności około 7 dni. Gdyby zaś
- co wydaje się mniej prawdopodobne
- cała ciemna materia występowała w 
postaci ciał o wielkości Merkurego, to 
zjawisk takich, o typowej skali czaso
wej około 1.5 godziny, byłoby ok. 
2000 na każdy milion gwiazd.

P rzytoczone liczby pozwalają 
natychmiast zorientować się w 

skali planowanego przedsięwzięcia 
obserwacyjnego. Żeby móc określić 
rozkład skal czasowych ewentualnie 
zaobserwowanych zjawisk mikroso
czewkowania niezbędne jest zareje
strowanie ich przebiegu w co najmniej 
kilkudziesięciu przypadkach. Ocenia
jąc realnie, że w ciągu roku na milion 
gwiazd może zajść kilka zjawisk o 
amplitudzie wystarczającej do ich 
zauważenia (powiedzmy, nic mniej
szej niż 0.2 + 0.3 mag), musimy 
dokonać pomiaru jasności łącznie dla 
co najmniej kilkudziesięciu milionów
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Obserwatorium Astronomiczne Las Campanas z „lotu ptaka”... Na ile zmieni się krajobraz 
gdy stanie tu jeszcze jedna kopuła?

gwiazd. Standardowo używane obec
nie duże detektory CCD (o rozmia
rach 2048 x 2048 pixeli) i programy 
redukujące (np. DAOPHOT i jego po
chodne) pozwalają na wyróżnienie na 
jednym „zdjęciu” i określenie jasności 
przeciętnie dla 5 x 104 gwiazd. Dys
ponując nieograniczonym czasem te
leskopowym w ciągu jednego sezonu 
obserwacyjnego można wykonać kil
ka tysięcy ekspozycji, a zatem już po 
upływie jednego roku można by mieć 
nadzieję na uzyskanie pierwszych wy
ników obserwacyjnych. Rezultaty sta
tystycznie znaczące -  pozytywne lub 
negatywne -  można by uzyskać po 
3 -4  sezonach obserwacyjnych.

Z przytoczonych ocen wynikają 
następujące wnioski praktyczne: 

Po pierwsze, konieczne jest posia
danie teleskopu o średnicy ok. Im , 
umieszczonego w doskonałym klima
cie astronomicznym i przeznaczonego 
wyłącznie do wykonywania przedsta
wionego tu projektu. Po drugie, pożą
dane jest skonstruowanie specjalnej 
kamery, która pozwalałaby na jedno
czesny pomiar jasności możliwie 
wielu gwiazd; można to osiągnąć 
przez zastosowanie detektora CCD o 
możliwie największych rozmiarach 
względnie poprzez skomponowanie 
„mozaiki” z mniejszych detektorów. 
Po trzecie, biorąc pod uwagę giganty
czną ilość informacji uzyskiwanych w 
kolejnych ekspozycjach, niezbędne 
jest zastosowanie zupełnie nowej, 
„zautomatyzowanej” metody zarówno 
odnajdywania obiektów zmiennych 
jak i planowania następnych obserwa
cji zależnie od wyników uzyskanych 
poprzednio. Realizacja tych zadań 
stanowi praktyczną część naszego 
projektu.

M amy nadzieję, że o sprawach 
technicznych będziemy mogli 

już niedługo napisać oddzielny arty
kuł. W tym miejscu wystarczy tylko 
wspomnieć krótko o wstępnych usta
leniach dotyczących sposobu realiza
cji projektu. Obserwacje fotometry- 
cznych efektów mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego będą prowadzone jako 
wspólny projekt Obserwatorium Prin
ceton, Obserwatorium Las Campanas 
i Obserwatorium Warszawskiego. 
Każda z tych instytucji wniesie 
odpowiedni wkład do przedsięwzię
cia: Obserwatorium Las Campanas 
dostarczy przede wszystkim miejsca 
do postawienia teleskopu i zapewni 
jego obsługę techniczną, obserwato

rium Princeton pokryje koszty fun
kcjonowania teleskopu i znaczną 
część kosztów jego oprzyrządowania, 
zaś Obserwatorium Warszawskie do
starczy teleskop o średnicy zwier
ciadła rzędu lm  oraz zespół ludzi, 
których zadaniem będzie stworzenie 
koniecznego oprogramowania a także
-  zwłaszcza w początkowym okresie
-  prowadzenie obserwacji.

W yniki naukowe, które spodzie
wamy się uzyskać nie ograni

czają się wyłącznie do wykrywania 
efektów mikrosoczewkowania grawi
tacyjnego. Zwróćmy bowiem uwagę, 
że bezpośrednim celem obserwacji 
jest wykrywanie obiektów o zmiennej 
jasności i określanie charakteru tych 
zmian. Proponowane obserwacje bar
dzo szybko dostarczą niezwykle obfi
tych, kompletnych i jednorodnych 
danych na temat gwiazd zmiennych 
wszystkich możliwych typów wystę
pujących w bardzo licznej próbce 
gwiazd zgrubienia centralnego. Zakres 
i zasięg takiego przeglądu będzie 
nieporównywalnie większy od tego, 
co można było osiągnąć dotychczas 
metodami tradycyjnymi.

Z arówno instrumentarium jak 
i technika obserwacji oraz 

redukcji danych opracowane i spraw
dzone podczas poszukiwań efektów 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego 
znajdą naturalne zastosowanie rów
nież w innych programach obserwa
cyjnych. Na wymienienie zasługuje tu 
przede wszystkim program wykrywa
nia i monitorowania zmian jasności 
gwiazd supernowych typu la wybu

chających w gromadach galaktyk o 
przesunięciu ku czerwieni na tyle 
dużym (z = 0.05 + 0.1) by można było 
pominąć różnice odległości po
szczególnych galaktyk w gromadzie. 
Obserwacje te już po niewielu latach 
systematycznych obserwacji powinny 
jednoznacznie rozstrzygnąć, czy su
pernowe tego typu są dobrymi 
„świecami standardowymi” we 
Wszechświecie. Innym problemem 
obserwacyjnym, który może znaleźć 
zadowalające rozwiązanie jest obser
wacja słabych gwiazd zmiennych w 
gęstych częściach gromad kulistych.

P rzedstawione tu w dużym skrócie 
ogromne możliwości obserwacyj

ne związane z realizacją projektu 
poszukiwania obiektów zmiennych w 
gęstych polach gwiazdowych z pew
nością nie zostaną w pełni wysycone 
przez stosunkowo nieliczną grupę rea
lizatorów projektu. Jest też naszym 
zamiarem skupienie wokół projektu 
liczniejszego grona polskich obserwa
torów, zainteresowanych -  także po 
zakończeniu zasadniczego programu 
obserwacji -  w podejmowaniu trud
nych i niebanalnych programów 
naukowych.

Autorzy artykułu, a zarazem przedstawio
nego projektu, stanowią parą (dobraną?) 
dyrektorów Obserwatorium Astronomiczne
go Uniwersytetu Warszawskiego. Jedno
cześnie pełnią funkcję edytorów międzyna
rodowego czasopisma naukowego. Acta 
Astronomica. Marcin Kubiak jest spe
cjalistą w dziedzinie pulsacji gwiazd, choć 
nie stroni i od innej tematyki. Perfekcyjne 
prace fotometryczne Andrzeja Udalskiego 
w większości dotyczą unikalnych układów 
kataklizmicznych: polarów i polarów 
pośrednich.
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Kosmiczna menażeria najdziwniejsze gwiazdy na niebie

Niezwykłe dzieje 
p Casiopeiae

Krzysztof Gęsicki

Gdyby wiatr słoneczny niósł tyle materii ile niesie 
wiatr gwiazdowy p  Cas, po tysiącu lat ze 
Słońca nie zostałaby ani okruszyna.
Jak masywna, jak  jasna i na jakim  
etapie ewolucji musi być gwiazda, 
która może sobie na to pozwolić?
Co spowodowało, ze na naszych 
oczach doszło do włączenia się 
mechanizmu tak silnej utraty 
masy? Za kilka tysięcy lat 
p  Cas stanie się czerwo
nym nadolbrzymem lub go
rącą gwiazdą typu WR. Ale 
czy nie czekając, można to 
rozstrzygnąć już dzisiaj ?

sześćdziesiątych okazało się, że w 
Obłokach Magellana są obiekty prze
jawiające takie cechy w stopniu jesz
cze bardziej ekstremalnym. Zaistniała 
potrzeba wprowadzenia nowego poję
cia, czy też nowej klasy gwiazd, ta
kich właśnie nad-nadolbrzymów -  
czyli skrajnych nadolbrzymów (ozna
czono je Ia+). Później okazało się, że 
i w naszej Galaktyce są takie obiekty, 
a wśród nich p Cas. Jest ich jednak 
niewiele: w Galaktyce znanych jest

Jacek Drąłkowski z wykształcenia jest astro
nomem, z zawodu, nauczycielem w Lidzbarku 
Warmińskim, z zamiłowania i talentu, rysow
nikiem . W Lidzbarku władze kiedyś obiecywa
ły pomóc w budowie małego obserwatorium 
astronomicznego. No cói, władze się zmieni
ły. Jacek został... Obserwatorium buduje z 
uczniami, a autorzy naszych artykułów często 
pytają: „a będzie coś Drąikowskiego?”. I tyl
ko pod tym warunkiem zgadzają się pisać!

Dlaczego p Cas w menażerii?

Bez wątpienia głównym powodem, 
dla którego postanowiłem napisać coś 
o tej gwieździe, jest fakt, że poświęci
łem jej kilka lat pracy zakończonej 
doktoratem. Nie mam najmniejszego 
zamiaru zadręczać Czytelnika swoimi 
tezami, opisane są one, zresztą, gdzie 
indziej. W tym czasopiśmie chciał
bym podzielić się swoimi wrażeniami 
z lektury licznych prac dotyczących 
tej gwiazdy, a przeczytanych przy 
tamtej okazji. Wyłania się z nich dość 
ciekawa, moim zdaniem, historia. 
Gwiazda mająca w nazwie jedną literę 
grecką, czyli jedna z najjaśniejszych 
w danym gwiazdozbiorze, gwiazda, 
którą można pokazać na niebie pal
cem i obserwowć gołym okiem (choć 
znacznie lepiej robić to lornetką), taka 
zwykła z pozoru gwiazda, w miarę 
upływu lat i gromadzenia o niej infor
macji okazuje się być obiektem nie
typowym, dostarczającym wciąż 
nowych i godnych uwagi problemów.

O zjawiskach fizycznych zacho
dzących w tej gwieździe będzie mowa 
w dalszych częściach artykułu. We 
wstępie chciałbym jeszcze wspomnieć 
o problemie klasyfikacji, p Cas bywa

często wymię 
niana jako 
typowy przy
kład obiek
tu zwanego 
skrajnym  
nadolbrzy
mem. Co to 
takiego?
„Zwykły”
nadolbrzym 
to gwiazda 
o dużej jas
ności i bar
dzo rozcią
gniętej atmosfe
rze, powodującej, 
że grawitacja na jej 
powierzchni jest bardzo 
mała. Fakty te mają swo
je odbicie w widmie gwiazdy i specja
liści od klasyfikacji gwiazd potrafią 
na podstawie pewnych cech widma 
„nadolbrzymiość” rozpoznać. Wy
dzielono trzy podklasy nadolbrzy
mów, oznaczane Ib, lab, la. W latach



Kosmiczna menażeria

KLASY JASNOŚCI DLA TYPU WIDMOWEGO F8
Wygląd widma liniowego gwiazdy zależy od warunków fizycznych panujących w jej almosferze, w pier
wszym rzędzie tem peratury (co określa typ widmowy, tutaj F8). Drugim istotnym czynnikiem jest gęstość 
atmosfery. W rozrzedzonym gazie znacznie rzadziej dochodzi do zderzeń między jego cząsteczkami niż w 
gęstym przy tej samej temperaturze. Skutkiem zderzeń w atomach i jonach dochodzi do niewielkich zmian 
poziomów energetycznych -  podczas zderzenia, atom czy jon znajduje się w silnym polu elektrycznym 
zbliżającego się doń innego jonu lub elektronu. W ten sposób ulega rozmyciu zakres możliwych do zaab
sorbowania fotonów, a co za tym idzie, szerokość linii widmowej. Najbardziej skutki takich zderzeń będą 
oczywiście odczuwały, najlżejsze, najszybciej się poruszające, a zarazem najliczniejsze, atomy wodoru. In
ną konsekwencją zmniejszenia ilości zderzeń, a więc i możliwych rekombinacji jonów (wszak to nic innego 
jak zderzenie jonu z elektronem o  odpowiedniej energii) będzie większa ilość jonów  (w stosunku do 
atomów neutralnych) w rzadkich atmosferach. W ten sposób i linie jonów  (w stosunku do linii atomowych, 
w tej samej temperaturze) będą w rzadkich atmosferach silniejsze. W reszcie zauważmy, że gęstość 
atmosfery zależy od panującego w niej ciśnienia, które musi równoważyć siły grawitacji. W ostatecznym 
więc rachunku wymienione tutaj efekty będą czule na wartość przyspieszenia grawitacyjnego na 
powierzchni gwiazdy: g -  R '2. Ponieważ nasze rozważania dotyczyły tej samej temperatury, więc szerokie, 
rozmyte linie wodorowe można obserwować w gwiazxlach małych (kartach -  klasa V), a najsilniejsze linie 
jonów w bardzo jasnych (nadolbrzymach -  klasa I). Obydwa efekty można prześledzić na przedstawionej 
powyżej oryginalnej tablicy jakiej używają astrofizycy do takiej (tzn. MK) klasyfikacji z atlasu 
W. W. Morgana, H.A. Abla i J.W . Tapscotta. Czytelnik teraz już  rozumie co to znaczy, że p Cas ma jeszcze 
„hardziej ostre” linie niż przedstawiona na szycie tablicy SCM a! Jednakże, do spektroskopowej 
klasyfikacji absolutnej jasności gwiazd w naszej Galaktyce (w innych galaktykach te najjaśniejsze po 
prostu wyróżniają się z tła), a zwłaszcza łatwego przypisywania nadolbrzymom skrajnych mas, należy 
odnosić się bardzo ostrożnie. Taką pułapką może byc np. obiekt post-AGB, o czym Autor pisze w zeszycie 
2 (str. 68), lub bliski powierzchni Roche'a składnik układu podwójnego, który ma w ten sposób efektywnie 
zmniejszoną grawitację. (MaMiko)

siedem, po kilka -  kilkanaście w 
Obłokach Magellana, i po kilka w 
bliższych galaktykach. Wszystkie te 
obiekty są zmienne a ich klasyfikacja 
niezbyt pewna i też często zmieniana. 
Przedstawicielem takiej nielicznej 
grupy gwiazd jest właśnie p Cas.

p Cas przed wybuchem

Pierwsza data dotycząca p Cas, którą 
udało mi się znaleźć w literaturze, to

rok 1872. Wówczas to określono jej 
kolor jako 6.5°. Taka klasyfikacja nie 
jest dziś, oczywiście, stosowana, a po
dane oznaczenie odpowiada gwieź- 
dzie barwy żółtej i bardzo dobrze zga
dza się z późniejszymi wyznaczeniami 
typu widmowego.

Na podstawie obserwacji z roku 
1885, panie C. Payne-Gaposhkin 
i M.W. Mayall z Obserwatorium Har
vard College, określiły typ widmowy 
F 8 -G 0 .

Kolejnych obserwacji, z roku 
1897, dotyczyła uwaga zapisana przez 
Miss A.C. Maury w rocznikach har- 
vardzkich: „In p Cas the peculiar 
strong lines o f 8 CMa are still 
stronger". We współczesnej termino
logii oznacza to, że w ekstremalnym 
stopniu gwiazda ta wykazywała się 
cechami nadolbrzyma pośredniego 
typu widmowego (8 CMa ma typ wid
mowy F8 la, p Cas widocznie już 
wówczas była skrajnym nadolbrzy- 
mem Ia+).

C.Payne-Gaposhkin i M.W. 
Mayall wskazywały, że widmo p Cas 
jest zmienne już od pierwszych klisz 
harvardzkich, na których było zareje
strowane. W latach 1885 -  1946 typ 
widmowy zmieniał się, ich zdaniem, 
w zakresie F8 - K5.

W latach 1906 -  1910 klisze 
wykonane z pryzmatem obiektywo
wym z Obserwatorium Lick wykazy
wały zmienność widma, przy czym 
typ widmowy określano jako póź
niejszy niż F8.

Pierwsze obserwacje jasności 
pC as pochodzą z początku naszego 
stulecia. W roku 1901 Miss L.Wells z 
Harvard wykryła zmienność blasku. 
A J. Cannon i E.C. Pickering z 
Harvard na podstawie obserwacji z lat 
1903 -  1905 określili gwiazdę jako 
zmienną nieregularną, o jasności w 
zakresie 4m.7 + 5m.l. Od roku 1904 
znane są krzywe blasku wizualna 
i fotograficzna.

Dla widm z roku 1923 określono 
typ widmowy jako F8 la. Lat 1929 -  
1940 dotyczyła seria obserwacji W.W. 
Morgana i P.C. Keenana. W 1981 ro
ku W.W.Morgan ze współpracowni
kami porównał swoje dawne obserwa
cje z przypadającymi na ten sam okres 
obserwacjami C. Payne-Gaposhkin 
i M.W. Mayall. Zauważono, że wszę
dzie tam, gdzie daty pokrywały się, 
typ widmowy MK był F8 la, a typ 
widmowy przypisany przez obie panie 
był, jak wiemy, zmienny. Przyczyną 
rozbieżności może być fakt, że obser
wacje C. Payne-Gaposhkin i M.W. 
Mayall wykonywane były pryzmatem 
obiektywowym a obserwacje MK po
chodzą ze spektrografu szczelinowe
go. W.R. Beardsley z Yerkes sugero
wał, że zmiany barwy w widmie ciąg
łym mogły mieć wpływ na klasyfika
cję pryzmatyczną. Tak więc tego, czy 
typ widmowy p Cas w latach trzydzie
stych był stały czy zmienny, ciągle nie 
wiemy.

Dziwny wybuch

W roku 1939 zaczęły słabnąć linie 
wodorowe, które wcześniej były takie 
same lub nawet silniejsze niż w 
8 CMa: Był to początek pewnego zja
wiska nazywanego najczęściej wybu
chem, choć do tej pory nie wyjaśnio-
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nego ostatecznie i, jak dotąd, nie 
powtórzonego. Opiszę w skrócie jego 
przebieg.

Wiadomo, że jeszcze w 1944 ro
ku pasm tlenku tytanu (TiO) w p Cas 
nie stwierdzono. Pod koniec roku 
1945 zaczęła spadać jasność gwiazdy. 
Gdy spadła do 5m.2 pojawiły się pas
ma TiO (ich obecność jest cechą 
charakterystyczną najchłodniejszych 
gwiazd typu M). Do czerwca 1946 
miał miejsce mniej więcej stały 
spadek jasności, do wartości 6m.l. 
Później można mówić o dnie krzywej 
blasku przy jasności 6m.O -  6m.2. 
Można mówić o tak zwanym widmie 
okresu minimum, jego najistotniejsze 
cechy to:

♦ typ widmowy M3 - M4, określony 
na podstawie odpowiednich sto
sunków linii

♦ obecność pasm TiO i AlO
♦ wzmocnienie linii atomów neutral

nych a osłabienie wysokowzbu- 
dzonych linii atomów zjonizowa- 
nych

♦ emisje w liniach H™, Nal, Mgl,
Cal

♦ wszystkie linie rezonansowe (tzn. 
takie, w których elektron jest ab
sorbowany z najniższego poziomu 
energetycznego atomu) miały duże 
przesunięcie ku fioletowi. Naj
prawdopodobniej pochodziły one 
z ekspandującej otoczki i przesu
nięcie długości fali było spowodo
wane efektem Dopplera. To samo 
przesunięcie obecne było również 
po okresie minimum.

♦ nie było to złożenie widm dwóch 
gwiazd.

W lutym 1947 roku zaczęło się 
pojaśnienie gwiazdy. W kwietniu jas
ność wynosiła 5m.3, pasma TiO były 
jeszcze obecne. W czerwcu p Cas 
powróciła do poprzedniej jasności 
(około 4m.6). We wrześniu miała typ 
widmowy G8. W listopadzie pasm 
TiO już nie było, pasma AlO zanikły 
później. W tym okresie (listopad 
1947) J.L. Greenstein z Obserwato
rium McDonald zauważył, że o ile 

rzed wybuchem p Cas przypominała 
CMa mając podobne szerokości 

linii, to obecnie ma linie widmowe 
prawie dwukrotnie szersze. Jak zoba
czymy później, to poszerzenie zamie
niło się w wyraźne rozszczepienie 
linii.

Podsumowując ten okres stwier
dzano wówczas, że w 1946 roku nas
tąpiło wyrzucenie otoczki wokoło- 
gwiazdowej nadającej gwieździe ce
chy widmowe nadolbrzyma typu M. 
Po pewnym czasie gwiazda powróciła 
do typu widmowego F8, ale od tej po
ry w widmie pozostały wyraźne ślady 
obecności ekspandującej wokółgwiaz- 
dowej otoczki.

Ubocznym efektem tego ’’wybu
chu” było częste klasyfikowanie

p Cas jako gwiazdy zmiennej typu 
R CrB, na przykład w popularnym ka
talogu Kukarkina. Dlatego też liczne 
dane fotometryczne dotyczące p Cas 
można znaleźć w artykułach o obser
wacjach gwiazd typu R CrB, choć 
wielokrotnie już dokumentowano, że 
p Cas taką gwiazdą nie jest*.

I po wybuchu

Po wydarzeniu z roku 1946 obserwo
wano różne przejawy aktywności 
gwiazdy. Jeszcze w listopadzie 1947 
zaobserwowano osłabienie linii i od
wrócenie kierunku prędkości 
radialnych (czyli zamiast eks
pansji -  kolaps). J.L. Green
stein sugerował, że otoczka, 
podtrzymywana przez ciśnienie 
promieniowania, zapadła się 
trochę wskutek wybuchu pro
mieniowania jonizującego, na
ruszającego subtelną równowa
gę. Później, oczywiście, wszys
tko wróciło do stanu poprzed
niego. W listopadzie 1950 miał 
miejsce rozbłysk jasności do 
wartości 4m.2.

W roku 1951 W.P. Bidel- 
man i A. McKellar analizując 
widma p Cas, otrzymane w ob
serwatoriach McDonald i Do
minion, stwierdzili, że niektóre 
linie są wyraźnie podwójne. 
Składnik długofalowy takiej li
nii miał tę samą prędkość ra
dialną, co pojedyncze linie 
powstające w fotosferze, nato
miast składnik krótkofalowy 
był przesunięty o około 40 
km/s, wskutek tego, że powsta
wał w otoczce ekspandującej z 
taką właśnie prędkością.

Lat 1955 -  1960 dotyczy 
praca W.L.W. Sargenta. Zau
ważył on, że linie wodorowe są 
około dziesięciokrotnie słabsze, 
niż w typowym nadolbrzymie 
F8 la, co może być spowodo
wane częściowym wypełnie
niem tych linii składnikiem 
emisyjnym. Wyznaczył on tem
po utraty masy przez p Cas jako więk
sze niż 10~5 A/0 /rok. Było ono przez

Popularny również wśród miłośników astro
nomii Generalny Katalog G wiazd Zmiennych 
zawiera typowo obserwacyjną klasyfikację 
gwiazd opartą na krzywej blasku. Często np. 
słyszy się o gwiazdach zaćmieniowych typu (5 
Lyrae, gdy tymczasem ewolucyjnie (fizycznie) 
nie różnią się one od algoli, nie licząc silniej
szych efektów bliskości. Jak na złość sama pro- 
toplastka, (i Lyrae, stanowi kuriozum zasługu
jące na artykuł w niniejszym cyklu. Dlatego le
piej jest w takich przypadkach mówić nie o 
gwieździe, a o krzyw ej blasku danego typu. Po
dobnie i z p Cas, można powiedzieć, że 
charakter obserwowanego minimum byl typu 
R CrB, aczkolwiek zarówno pod względem 
ewolucyjnym, jak również mechanizmu wyrzu
tu i charakteru otoczki abolutnie niczym tych, 
dobrze określonych gwiazd, nie przypomina, 
(preyp. red.)

ten okres mniej więcej stałe, oprócz 
roku 1959, kiedy było dziesięciokrot
nie mniejsze.

Obecnie wiemy, że zastosowana 
przez Sargenta metoda (tzw. metoda 
krzywej wzrostu) nie może dać w tym 
przypadku dobrych wyników. Prace z 
ostatnich dziesięciu lat, bazujące na 
dużo bardziej wiarygodnych meto
dach (między innymi i moja rozprawa 
doktorska), dają dość zgodną wartość 
około 10-3 A/ę/rok. Warto tu wspom
nieć, że potwierdził się inny wnio
sek Sargenta, mianowicie ten, że na 
czas kilku miesięcy tempo utraty

masy może się zmienić o czynnik 
dziesięć, wracając potem do stanu 
poprzedniego.

W roku 1978 R.M.Humphreys 
przypisała gwieździe p Cas przynależ
ność do asocjacji Cas OB 5. W ten 
sposób określona została jej odległość 
od Słońca na 2.5 kpc oraz jasność 
absolutna A/v = -9 .m5.

W 1981 D.L.Lambert ze współ
pracownikami zauważyli, że prędkość 
ekspansji otoczki wokółgwiazdowej 
pozostaje stała od momentu jej wyrzu
cenia a obserwowane wokółgwiazdo- 
we linie CO powstają nie dalej, niż 
trzy promienie gwiazdy ponad jej 
powierzchnią. Tymczasem nietrudno 
obliczyć, że materia wyrzucona w

Rysunek przedstawia fragment widma w pobliżu 5320A. G ór
ne widmo to  gwiazda y  Cyg, jest ona nadolbrzymem typu F8 
Ib i pokazana jest dla porównania, p Cas reprezentują dwa 
dolne fragmenty widma, wykonane w roku 1970, w odstępie 
dwóch miesięcy. Omawiane w tekście rozdwojenie linii wid
mowych w p Cas, a którego nie ma w y  Cyg, jest wyraźnie wi
doczne na przykładzie linii Fel 5328A. Pozostałe linie żelaza 
są w obu gwiazdach pojedyncze. Obserwowany podwójny 
profil interpretuje się w ten sposób, że prawy składnik powsta
je  w tej warstwie atmosfery gwiazdy, gdzie inne pojedyncze 
linie, tzn. w fotosferze, a składnik krótkofalowy, z lewej stro
ny, powstaje w ekspandującej otoczce wokółgwiazdowej i jest 
przesunięty w wyniku działania efektu Dopplera. Porównanie 
obu widm p Cas ujawnia zmienność otoczki. W idma zostały 
wykonane przez J. Sm olińskiego w Obserwatorium Dominion 
w Kanadzie.
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1946 roku powinna być już na odleg
łości kilkudziesięciu promieni gwiaz
dy. Jedynym sensownym wytłumacze
niem tego faktu jest przyjęcie, że tak 
zwana otoczka nie jest raz wyrzuconą 
warstwą materii oddalającą się od po
wierzchni gwiazdy, ale że jest to gęsty 
wiatr gwiazdowy wypływający przez 
cały czas ze stałą prędkością i ulegają
cy rozrzedzaniu w miarę oddalania 
się. Obserwowane otoczkowe linie ab
sorpcyjne powstają cały czas w tej sa
mej gęstej warstwie, blisko powierz
chni gwiazdy. Dalej od gwiazdy, 
gdzie jest mniejsza gęstość i niższa 
temperatura, obserwowane są linie 
cząsteczek CO.

Otrzymane przez satelitę IUE 
widma ultrafioletowe nie wykazywały 
cech charakterystycznych dla chromo- 
sfery, a także nie wykazywały obec
ności ewentualnego składnika wczes
nego typu widmowego (chociaż ze 
względu na dużą jasność gwiazdy 
obecność towarzyszącego białego kar
ła nie może być wykluczona). Jedno
cześnie wielokrotnie stwierdzano brak 
nadwyżki podczerwonej oraz promie
niowania radiowego, co jest raczej 
nietypowe dla gwiazdy posiadającej 
otoczkę.

Przez cały okres lat siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych gwiazda 
wykazywała dużą aktywność w wid
mie, przejawiającą się między innymi 
pojawiającymi się i zanikającymi roz
szczepieniami Unii absorpcyjnych 
oraz podobnie zachowującymi się 
liniami emisyjnymi. Bogata dokumen
tacja tych zmian zgromadzona została 
przez J. Smolińskiego z toruńskiego 
ośrodku

W latach 1981 - 1983 badano jej 
skład chemiczny. Otrzymano, że nie
wiele różni się on od słonecznego, jest 
nieco mniej węgla, nieco więcej sodu. 
Dopasowania widma teoretycznego 
dawały temperaturę efektywną gwiaz
dy 6000 K oraz logarytm przyspiesze
nia grawitacyjnego na powierzchni, 
log g = 0.25. Wydawać by się mogło, 
że dopasowywanie widma teoretycz
nego do obserwowanego jest najlep
szym sposobem oszacowania parame
trów gwiazdy. Tymczasem w roku

1988 A. Piters, C. de Jager i H. 
Nieuwenhuijzen wykazali, że dla 
gwiazdy V509 Cas, skrajnego nad- 
olbrzyma typu GO la , bardzo 
podobnego do pC as, obserwowane 
widmo równie dobrze może pocho
dzić z gwiazdy o temperaturze 4000K 
przy grawitacji log g = - 2  jak i z 
gwiazdy o temperaturze 5500K przy 
log g = 1.5. Na ile zatem wiarygodne 
są parametry p Cas?

Opublikowana przez AAVSO 
(American Association o f  Variable 
Stars Observers) wizualna krzywa 
blasku z lat 1961 - 1984 nie pozwoliła 
na jednoznaczne wyznaczenie okresu 
zmienności. Otrzymano tylko tyle, że 
charakterystyczna skala czasowa 
zmienności leży gdzieś pomiędzy 275 
a 400 dniami. E. Zsoldos i J.R. Percy, 
w pracy z roku 1991, analizowali 
zmienność blasku p Cas w latach 
1963 - 1989, na podstawie wszystkich 
dostępnych danych, otrzymali 
wyraźny okres 298.5 dni.

W latach 1980 -  1981 A. 
Arellano-Ferro zauważył, że zmiany 
blasku i zmiany prędkości radialnych 
linii widmowych są w fazie, co jest 
typowe dla tak zwanych pulsacji nie- 
radialnych. Tymczasem analizując 
obserwacje z lat 1979 -  1984 Y. Shef- 
fer i D.L.Lambert stwierdzili, że 
zmiany blasku i prędkości radialnych 
są przesunięte w fazie, co jest regułą, 
gdy pulsacje gwiazdy są radialne. Po
nadto zauważyli, że krzywe prędkości 
radialnych mają gałąź wznoszącą 
dłuższą niż opadającą, a więc podob
nie, jak w Cefeidach, które na pewno 
pulsują radialnie. Na definitywne 
określenie, w jaki sposób pulsuje 
p Cas trzeba, jak widać, jeszcze 
poczekać.

W lipcu 1986 stwierdzono spa
dek temperatury otoczki oraz pojawie
nie się jednego z pasm TiO. Gwiazda 
wówczas była słabsza, niż zwykle 
(5m.03). Wkrótce nastąpił powrót do 
stanu poprzedniego. Być może zaszło 
wówczas coś podobnego, jak w 1946 
roku, tyle że na znacznie mniejszą 
skalę.

Na początku lat siedemdziesią
tych nadwyżki w promieniowaniu

podczerwonym p Cas nie było. W ro
ku 1983 gwiazda była obserwowana 
przez satelitę podczerwonego IRAS. 
Pierwsze analizy tych danych nie 
wykazywały nic nowego. Dopiero w 
1990 M. Jura i S.G. Kleinman anali
zując te same dane pokazali, że gwia
zda ma wyraźną nadwyżkę w promie
niowaniu podczerwonym. W 1989 
przeprowadzili dodatkowe obserwacje 
i otrzymali wartości strumienia pod
czerwonego pośrednie między wartoś
ciami 1970 a 1983 roku. Nadwyżka 
podczerwona jest najprawdopodobniej 
skutkiem formowania się pyłu wokół 
p Cas. Proste obliczenia pokazały, że 
może to być pył utworzony przez ma
terię wyrzuconą podczas wybuchu w 
1946 roku i wyrzucaną od tej pory 
nadal. Materia ta, poruszając się cały 
czas z prędkością 40 km/s, obecnie 
dotarła na odległość kilkudziesięciu 
promieni gwiazdy ponad jej powierz
chnię i tam zaczął się formować pył.

D ziś i ju tro  p Cas

Przypisane gwieździe jasność 
absolutna -9 .m5 oraz typ widmowy 
i klasa jasności F8 Ia+ lokują ją  w 
górnej części diagramu Hertzsprunga- 
Russela, tuż pod linią wyznaczającą 
górną granicę występowania gwiazd 
w ogóle. W dodatku jest to miejsce 
bardzo nielicznie obsadzone, zarówno 
na lewo (goręcej) jak i na prawo 
(chłodniej) jest gwiazd bardzo dużo. 
Obecnie wiemy, że gwiazda w trakcie 
swego życia, kreśląc tor na diagramie 
HR przechodzi przez obszar skrajnych 
nadolbrzymów bardzo szybko. Stąd 
też prawdopodobieństwo, że zaobser
wujemy ją  właśnie tam, jest niewiel
kie, no i rzeczywiście, niewiele takich 
gwiazd obserwujemy.

Niezwykle ważną rzeczą jest 
horrendalnie wysokie tempo utraty 
masy przez p Cas. Stawia ono naszą 
gwiazdę na wyjątkowej pozycji nawet 
w tej nielicznej grupie skrajnych nad
olbrzymów. Ponadto potwierdza ono 
tezę, że w obecnej fazie gwiazda nie 
może długo istnieć. Ciekawe jest, że 
zaobserwowany w 1946 roku wybuch 
okazał się być początkiem intensyw
nego wypływu masy, którego wcześ
niej (to znaczy na początku stulecia) 
nie było, a który trwa do dzisiaj, 
wykazując w dodatku znaczną zmien
ność. Zaobserwowano także tworzenie 
się pyłu w wyrzuconej przed czter
dziestu laty materii. Warto śledzić tę 
gwiazdę, a nuż jeszcze coś się 
przydarzy.

Problemem do rozstrzygnięcia 
jest stan zaawansowania ewolucyjne
go p Cas. Czy gwiazda ta dopiero 
opuściła ciąg główny i zmierza w pra
wo, by stać się czerwonym nadolbrzy- 
mem, czy też czerwona już była i obe
cnie po, zawróceniu, szybko zmierza

RADIALNE I NIERADIALNE PULSACJE GWIAZD
Przypomnijmy tu może w ogromnym skrócie, że pulsacja radialna to taki rodzą] 
zmian gwiazdy, że nadyma się ona a następnie kurczy, jednocześnie i jedna* 
kowo w każdym kierunku, zachowując cały czas symetrię wzgledem środka. W 
puisacjach nieradialnych symetria względem środka nie jest już zachowana. 
Nadmuchiwanie i wypuszczanie powietrza z okrągłej piłki może być ilustracją 
zmian radialnych a spłaszczenie plBd Mb je) rozciągnięcie wzdłuż wybranej osi 
może ilustrować zmiany rteradlaine. W rzeczywistej gwieidzle sytuacja jest 
oczywiście dużo bardziej skomplikowana. Pulsacja jest rodzajem fad, biegnącej 
lub stojącej, rozcftodzącej się wyłącznic wzdłuż promienia gwiazdy (pSsacja 
radialna) lub mającej składowe tekże w kierunku poprzecznym do promienia 
{nleradiaina).
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JD -  2440000 
Obserwacje wizualne p Cas

Rysunek przedstawia krzywą blasku p Cas otrzymaną drogą obserwacji wizualnych. Takie obserwacje można dla najjaśniejszych gwiazd prowadzić 
gołym okiem, a dla gwiazd słabszych -  lornetką, zatem dostępne są one każdemu zainteresowanemu. Znane i opisane są sposoby oceniania okiem 
obserwatora jasności gwiazd, przez porównywanie ich z innymi gwiazdami, wybranymi jako punkty odniesienia. Już po niedługim treningu obserw a
tor może uzyskać dokładność lepszą niż 0.1 magnitudo. Prezentowane na rysunku dane zebrane zostały przez m łodzież szkół średnich. Są to aktywni 
uczestnicy Koła Astronomicznego przy toruńskim oddziale PTMA, prowadzonego przez Marka M ućka oraz, od czasu do czasu, przeze mnie. Nasi 
najwytrwalsi obserwatorzy to: Sławek Górny (*), Krzyś Rumiński (X), Maciek Konacki (+), W ojtek Lewandowski (•) . Prezentowane są pojedyncze 
obserwacje, bez uśredniania. Uzupełniają one bardzo ładnie dane E. Zsoldosa i J.R. Percy'ego (na przykład o maksimum w roku 1989, którego E. 
Zsoldos nie zaobserwował), potwierdzając jednocześnie wyznaczony przez nich okres zmienności bliski 300 dniom. Każdy, kto chciałby włączyć się 
do tego typu obserwacji, oczywiście nie tylko p Cas, ale i innych gwiazd zmiennych, może skontaktować się listownie z Krzysiem (jest on członkiem 
AAVSO), pisząc na adres: Krzysztof Rumiński, Obserwatorium Astronomiczne UMK, Piwnice, 87-148 Łysomice. Zmienne nieregularne, takie, jak 
p Cas, to  znakomite pole do popisu właśnie dla astronomów amatorów.

w lewo by zostać gwiazdą Wolfa- 
Rayeta? Pomocnym tu być może wyz
naczenie jej masy, im mniejsza się 
okaże jej wartość, tym starsza może 
być gwiazda. Dla gwiazdy pojedyn
czej jedynym użytecznym sposobem

oceny masy jest wykorzystanie teorii 
pulsacji przy obserwowanej regularnej 
zmienności. A tutaj ani zmienność nie 
jest regularna, ani nawet rodzaj pulsa
cji nie jest pewny. Jeśli przyjmiemy 
za Lambertem, że p Cas pulsuje ra

dialnie z okresem około 500 dni, to 
otrzymamy jej masę rzędu 1 2 - 1 4  
mas Słońca. Znaczyłoby to, że p Cas 
zaczęła swe życie jako gwiazda ciągu 
głównego o masie 30 MQ i obecnie, 
utraciwszy połowę swej masy, jest już 
po zakończeniu stadium czerwonego 
olbrzyma i zmierza na diagramie HR 
w lewo, by za siedem tysięcy lat stać 
się gwiazda WR*. Czy na pewno?

Obserwacje p Cas mają ciągle 
kluczowe znaczenie dla teorii ewolu
cji gwiazd masywnych, dla teorii wy
jaśniających utratę masy przez gwiaz
dy, teorii pulsacji i wielu innych. Każ
dy obserwator amator może mieć swój 
wkład w prowadzonych badaniach, 
włączając tę gwiazdę do swego pro
gramu wizualnych obserwacji gwiazd 
zmiennych i dołączając swoje wyniki 
do danych zbieranych przez np. 
AAVSO. A każdy Czytelnik może na 
tę gwiazdę popatrzeć, szukając na 
niebie delikatnej dłoni pięknej pani 
Casiopei.

K rzysztof Gęsicki jest pracownikiem  
naukowym toruńskiej pracowni Cent
rum Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika PAN. Legenda głosi, o nie
przebranych zbiorach widm skrajnych 
nadolbrzymów w szufladach Jego 
Szefa, Jana Smolińskiego. M oie więc 
Krzysztof wykryje jeszcze jedną  
gwiazdę z tak ogromną utatą masy...

* O gwiazdach W olfa-Rayeta pisze Andrzej 
Niedzielski w PA 2/91, str. 74 (przyp. red.)
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Diagram Hertzsprunga-Russela dla gwiazd o największej jasności
Rysunek przedstawia górną część tzw. diagramu I IR. Na osi pionowej mamy jasność gwiazdy L 
wyrażoną jako  log L I L q  (z  lewej strony) lub jako jej jasność bolometryczną (z  prawej strony). 
Oś pozioma przedstawia tem peraturę efektywną gwiazdy (w skali logarytmicznej), zauważmy, 
że kierunek osi jest odwrócony. Odpowiednim wartościom temperatury przypisane są typy wid
mowe, podane u dołu rysunku. Zaznaczona jest pozycja p Cas oraz kółeczkami pozycje kilku 
wybranych skrajnych nadolbrzymów (kółka połączone linią przerywaną pokazują obserwowane 
zmiany parametrów gwiazdy). Zaznaczone są ponadto pozycje gwiazd typu W olfa -  Rayeta 
(W R) oraz tak zwanych jasnych niebieskich zmiennych (LBV). Dwie części linii przerywanej 
pokazują granicę, powyżej której gwiazdy nie występują. Prawie pionowa linia z lewej strony to 
ciąg główny wieku zerowego, czyli linia, na której lokują się parametry gwiazd zaczynających 
palenie wodoru w swym jądrze. W zdłuż niej podane są masy (w M Q) takich gwiazd. Pokazane 
są także dwa przykłady torów, jakie na diagramie HR zakreśla gwiazda w dalszym ciągu swego 
życia, kiedy po opuszczeniu ciągu głównego, wskutek wypalenia wodoru w jądrze, zmienia się 
jej jasność i temperatura. Na której gałęzi którego z torów należy umiejscowić p Cas, a także 
inne nadołbrzymy, to problem oczekujący wyjaśnienia.



Słońce szaleje -  maksimum
Na czym polega aktywność Słońca?

Anna Minko - Wasiluk

Odkrycie cyklu aktywności Słońca zaw
dzięczamy astronomowi -  amatorowi 
Henrykowi Schwabe. W 1843 roku po 43

latach obserwacji plam słonecznych stwie
rdził on, że liczba plam na tarczy sło
necznej regularnie zmienia sią z okresem

Motylkowy diagram Maundera

i
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Cykl słoneczny produkuje taki rozkład plam, że diagram heliograficznej szerokości (długość i szerokość heliograficzna są to 
współrzędne na Słońcu analogiczne do współrzędnych geograficznych) plam słonecznych w funkcji czasu wygląda jak skrzydła 
motyla. Każda plama lub grupa plam jest reprezentowana przez pionową kreskę o długości 1. Widać 11-letnią okresowość. 
Widać też dwa charakterystyczne momenty - maksimum, kiedy plamy są rozproszone po szerokościach (np. rok 1937) 
i minimum, które może trwać dwa, trzy lata (np. lata 1933-34). W momencie minimum zaczynają się już pojawiać na wysokich 
szerokościach plamy nowego cyklu. Diagram zawiera ogromną ilość informacji: 1. Skrzydła nigdy nie rozciągają się poza 45°, 
tzn. że plamy nigdy nie kształtują się powyżej 45° szerokości. 2. Skrzydła mają kształt litery ’V ’ , plamy pojawiające się 
początkowo w szerokościach 30-40° zbliżają się w miarę trwania cyklu do równika. 3. Równik podobnie jak bieguny jest rzadko 
zaplamiony. Poniżej wykresu motylkowego narysowany jest wykres całkowitej powierzchni pokrytej przez plamy. Powierzchnia 
ta jest wyrażona w setnych częściach powierzchni dysku słonecznego. Jako wskaźnik cykliczności jest ona równoważna liczbie 
plam lub liczbie Wolfa. Zauważmy, że amplituda 11-letniej cykliczności zmienia się od cyklu do cyklu (porównaj rok 1928 
i 1937). Podczas pojedyńcżego cyklu wzrost do maksimum jest raczej szybki, podczas gdy spadek powolny.

około 10 lat. Rudolf Wolf zebrał dane z 
międzynarodowych obserwacji i opracował 
je dla 150 poprzednich lat, dzięki czemu 

mógł dokładniej 
określić okres cyklu 
słonecznego na 11.1 
roku. Wprowadził on 
też wygodny i nadal 
używany parametr 
określający aktyw
ność plamotwórczą 
Słońca -  tzw. wzglę
dną liczbę plam sło
necznych zwaną 
później liczbą Wolfa:

R=K( ]0g+f ) ,

gdzie f jest całkowitą 
liczbą plam na wi
docznej tarczy, g 
liczbą grup plam, a 
K  jest współczynni
kiem zależnym od 
obserwatora.

Obecnie wiemy, że 
pojawianie się plam 
jest tylko jednym z 
objawów komplekso
wych zmian ak
tywności słonecznej. 
Zmiany te ujawnia
ją się na wszystkich 
poziomach atmosfe
ry Słońca począw
szy od fotosfery, 
poprzez chromosfe- 
rę i koronę, a skoń
czywszy na wietrze 
słonecznym. Są one 
widoczne we wszy
stkich dziedzinach 
fal elektromagne
tycznych: w promie-
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22-go cyklu aktywności
bardziej udanych eksperymentów kosmi

cznych by) satelita Solar Maximum 
Mission (SMM). Działał on z przerwami od 

lutego 1980 roku aż do grudnia 1989 roku. 

Byl on wyposażony w siedem instrumen

tów, które mogły obserwować Słońce od

Dynamo słoneczne
Jak do tej pory nie istnieje dokładny, matematyczny model tłumaczący powstawanie plam słonecznych. Prześledźmy jednak 
ogólny, jakościowy obraz cyklu aktywności, znany od roku 1961. Wyobraźmy sobie, że pierwotne pole magnetyczne Słońca ma 
charakter dipolowy (przyjmujemy konwencją, że ujemny biegun dipola znajduje się w miejscu gdzie linie sił pola wchodzą, a 
dodatni gdzie wychodzą z obszarów wokółbiegunowych). Słońce jest bliskie minimum aktywności (a). Gaz na powierzchni 
Słońca rotuje z różnymi prędkościami na różnych szerokościach heliograficznych: na równiku jeden okres obiegu wynosi ok. 25 
dni, podczas gdy na średnich szerokościach (-45°) ok. 28 dni. Zjawisko to nosi nazwą rotacji różniczkowej. Jak łatwo sobie 
wyobrazić, wmrożone w plazmą linie sił pola magnetycznego po kilku obrotach ulegną pod powierzchnią Słońca 
zniekształceniom (b). Wskutek kulistego kształtu Słońca (zwężającego sią ku biegunom), najbliżej powierzchni znajdą sią 
początkowo linie sił pola na wysokich (-40°) szerokościach i pod wpływem sił wyporu rury strumienia magnetycznego zaczną 
wychodzić nad fotosferą tworząc obszary aktyvyne (plamy). Oczywiście, zgodnie z założoną konwencją, dodatni biegun 
magnetyczny znajdzie sią w miejscu gdzie linie sił pola wychodzą, a ujemny gdzie chowają sią pod powierzchnią. Widzimy w 
ten sposób, że rozpoczynający sią właśnie cykl aktywności tworzy lokalne pola magnetyczne (związane z grupami plam) o 
przeciwnej polaryzacji niż pierwotne pole dipolowe. Mamy wiąc klasyczny przykład ujemnego sprzążenia zwrotnego: im 
silniejsze pierwotne pole magnetyczne, tym silniejsze będą powstawać przeciwnie skierowane pola lokalne, niwelujące wartość 
tego pierwszego. Czytelnik mający pewne doświadczenie fizyczne rozpozna w tym opisie równanie oscylatora i już spodziewa 
sią okresowego rozwiązania problemu. Ale prześledźmy zjawisko dalej. Kolejne obroty Słońca bęaą powodowały dalsze 
nawijanie sią linii sił pola i przesuwanie obszaru ich największego zagęszczenia (a co za tym idzie, i obszarów aktywnych -  
plam) w kierunku równika. Wkrótce obserwujemy maksimum aktywności słonecznej i sumaryczne pole magnetyczne pól 
lokalnych najpierw całkowicie niweluje pierwotne pole dipolowe, by wreszcie dawać sumaryczny wkład dający pole dipolowe o 
odwrotnej polaryzacji (c). W  rzeczywistości, linie sił pola będą o wiele bardziej nawinięte niż przedstawiono to na rysunku i bądą 
tworzyły toroidalne pole o przeciwnej polaryzacji na każdej półsferze Słońca. Warto zauważyć, że wkrótce ze schyłkowymi 
plamami jednego cyklu, w dużych szerokościach mogą zacząć pojawiać się plamy cyklu następnego (patrz ramka na sąsiedniej 
stronie), ale o odwrotnej polaryzacji pola, a pełen magnetyczny cykl słoneczny wynosi zatem nie 11, ale około 22 lat. uważny 
Czytelnik może zapytać o źródło energii dla podtrzymania takiej, cyklicznej aktywności (jak w każdym oscylatorze fizycznym 
występują wszak tłumienia). W  przypadku Słońca mechanizmem wymuszającym cykliczną aktywność jest rotacja różniczkowa i 
w ostatecznym bilansie odbywa się kosztem energii rotacji. Na szczęście moment bezwładności Słońca jest wystarczająco duży 
by spowolnienie jego tempa rotacji nie mogło być zauważone. (MaMiko)

promieniowania gamma do radiowego, 

spektrometr promieniowania gamma, dwa 

detektory twardego i jeden miękkiego pro

mieniowania rentgenowskiego, detektor 

promieniowania ultrafioletowego, radio-

niowaniu radiowym, świetle widzialnym, ul
trafiolecie oraz promieniowaniu rentge
nowskim i gamma.

Cykliczność aktywności Słońca ujawnia 

się między innymi w zmianach liczby W ol

fa (11-letni cykl plam słonecznych), pól po

chodni, protuberancji, 

emisji radiowej chro- 

mosfery i korony i w 

aktywności rozbłysko

wej. W  rzeczywistości 

okres tej aktywności 

zmienia się od cyklu 

do cyklu w przedziale 

od 9 do 13,6 lat. Rów

nież amplituda cyklu 

zmienia się znacznie 

w różnych cyklach.

Maksima cykli osią

gnęły najwyższą war

tość średniej rocznej 

liczby Wolfa -  190,2 

w roku 1957 w cyklu 

19 a najniższą -  45 w 

cyklach w latach 1804 

i 1818.

Poprzedni, 21 cykl, 

miał w maksimum, w 

roku 1979, średnią 

roczną liczbę Wolfa 

równą 155,4. Obecny 

22 cykl miał wg prog

noz osiągnąć mak

simum na początku ro

ku 1991. Początkowo 

rósł on od minimum 

bardzo szybko, szyb

ciej niż jakikolwiek z 

poprzednich 21 cykli.

Istnieje korelacja mię

dzy tempem wzrostu 

aktywności w począt

kowej fazie cyklu a 

wysokością cyklu, 

zgodnie z nią ten cykl 

powinien być jednym 

z najwyższych. Mini

mum poprzedniego 

cyklu było we 

wrześniu 1986 roku.

Obecnie nie wiemy, 

czy maksimum cyklu 

22 już było w połowie 

roku 1989 (średnia roczna liczba Wolfa 
wynosiła wówczas 157,6), czy też może 

jeszcze nastąpi. Jeżeli było już w 1989 

roku, wtedy obecny cykl byłby wyższy od 

21 cyklu, ale nie przekroczyłby wysokości

cyklu 19, jak się spodziewano. Niemniej 

wydaje się, że Słońce nie powiedziało 

jeszcze ostatniego słowa w tym cyklu. 

Ostatnio, w czerwcu i lipcu bieżącego roku 

notujemy bardzo silną aktywność 

plamotwórczą i rozbłyskową Słońca.

Ostatnie 20 lat wniosło dużo nowego do 

naszej wiedzy o aktywności Słońca. Stało 

się tak dzięki rozwojowi nowoczesnej tech

niki, a w szczególności pozaatmosferycz- 

nych obserwacji Słońca. Jednym z naj
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Słońce szaleje -  maksimum
metr próżniowy i koronograf-polarymetr. 

Głównym jego zadaniem byty obserwacje 

rozbłysków słonecznych podczas mak

simum 21-go cyklu w 1980-81. Niemniej 

podczas nastąpnej dekady SMM dokonał 

wielu wartościowych obserwacji. Jego 

pokładowe instrumenty zarejestrowały 

około 10000 rozbłysków słonecznych, 10 

z 16 znanych komet, które wyparowały 

w atmosferze Słońca* oraz zarejestrował 

promieniowanie gamma z kilku źródeł 

łącznie z supernową 1987A. Dane z SMM 
przyczyniły sią również do odkrycia, że 

ilość ozonu w górnych warstwach atmo

sfery w średnich ziemskich szerokościach

* piszemy o tym w poprzednim zeszycie Postąpów 
Astronomii nastr. 114 (przyp. red.)

zależy od cyklu aktywności Słońca. W cią

gu ostatnich dwóch lat działania korono- 

graf-polarymetr na SMM zarejestrował 

bezprecedensową liczbą koronalnych wy

rzutów masy - CMEs (coronal mass ejec
tions). W 1988 roku zaobserwował ponad 

400 CMEs a w pierwszych czterech mie

siącach 1989 roku dalsze 200 CMEs. Cał

kowita liczba CMEs obserwowanych w 

tym czasie jest większa niż łączna liczba 

CMEs w okresie od 1980 do 1987 roku. 

Jest to niewątpliwie przykład wzmożonej 

działalności Słońca w 22-im cyklu.

Inne wyjątkowe odkrycie zostało doko

nane dziąki próżniowemu radiometrowi 

ACRIM i na pokładzie SMM. Ujawnił on 

zmienność stałej słonecznej, czyli cał

kowitego strumienia promieniowania sło

necznego. Obserwacje te obejmujące fazą 

spadku cyklu 21 i fazą wzrostu cyklu 22 

wyraźnie sugerują cykliczną zmienność 

stałej słonecznej zgodną z 11-letnim cyk

lem aktywności słonecznej. Średnio nasza 

gwiazda świeci około 0,1 procent jaśniej 

w maksimum cyklu niż w minimum, głów

nie dlatego, że wkład jasnych pól pochodni 

przewyższa przyciemniający efekt plam**.

Badając cykliczność aktywności w liniach 

emisyjnych zjonizowanego wapnia i zmia

ny w ogólnej jasności gwiazd typu sło

necznego R. R. Radich i jego współpra-

** temu zagadnieniu jest poświącony nastąpny 
artykuł na str. 160 (przyp. red.)

1 9 8  9 . 1 0 . 2 5  0 9 4 4  U T

Złożenie dwóch zdjąć Słońca wykonanych 25-go października 1989 roku: fragment fotosfery w pobliżu brzegu tarczy oraz obraz korony nad tym 
fragmentem fotosfery. Zgodność położenia protuberancji i plam wskazuje położenie lokalnych pól magnetycznych w obszarach aktywnych. Zdjącie 
wykonali B. Rompolt i P. Rudawy za pomocą wielkiego koronografu w Białkowie (obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego).
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22-go cyklu aktywności
cownicy odkryli, że jasności gwiazd 
młodszych niż Słońce ogólnie fiuktuują 
bardziej dramatycznie, powyżej 1 procen
ta, co sugeruje, że ich plamy są większe, 
ciemniejsze i liczniejsze niż na Słońcu. 
Ponadto, gwiazdy te mają niższe jasności 
w maksimum swego cyklu aktywności. Oz
nacza to, że ich duże plamy dają wiąkszy 
wkład do ogólnej jasności niż towarzy
szące im pola pochodni. Starsze gwiazdy 
zachowują sią odmiennie, stają sią ciem
niejsze w minimum cyklu podobnie jak 
Słońce. Dla tych obiektów wyraźnie domi
nują w długich okresach czasu jasne pola 
pochodni. S. Baliunas i R. Jastrow przeba
dali magnetyczne zachowanie 74 „bliźnia
ków Słońca" (pod wzglądem masy i wie
ku). Jedna trzecia z nich wydaje sią nie 
przejawiać magnetycznych zmian. Pośre
dnie badania cykliczności Słońca suge
rują że wciągu ostatniego tysiąclecia 
spędziło ono jedną trzecią swego czasu 
w .minimum magnetycznym", kiedy aktyw
ność Słońca ustaliła sią na bardzo niskim 
poziomie i nie występowała wyraźnie wi
doczna 11-letnia cykliczność. Obniżenie 
stałej słonecznej o 0.1 procenta daje 
zmniejszenie średniej temperatury ziem
skiej o mniej niż 0,1 K. Nie jest to duży 
efekt, ale lata minimum Maundera*** 
słonecznej aktywności (1640-1715) były 
jednocześnie okresem niezwykle zimnej 
pogody w Europie, która spowodowała 
wyraźne powiększenie się lodowców i nie
urodzajne lata. Okres ten został nawet 
nazwany małym okresem lodowcowym. 
Obecne oceny pokazują że średnia glo
balna temperatura obniżyła się wtedy 
„tylko" o 0.5 K. Jeżeli to było związane 
z obniżeniem stałej słonecznej w Minimum 
Maundera, to wg standardowych modeli 
klimatycznych wystarczyłaby obniżka tej 
stałej o 0,2-0,5 procenta w okresie kilku 
dziesięcioleci.

Nie minęło 10 lat jak odkryto, że Słońce 
oscyluje w licznych tzw. modach akustycz

*** Minimum Maundera byt to długi ponad 70-letni 
okres bardzo niskiej aktywności Słońca, kiedy 
obserwowano bardzo niewiele plam słonecznych 
i innych świadectw aktywności słonecznej (np. zórz 
polarnych) i niemal wcale nie obserwowano 11-let- 
niego cyklu aktywności słonecznej. Pewne inte
resujące sugestie na temat wpływu aktywności
i dzielności promieniowania Słońca na klimat
w epokach historycznych znajdzie Czytelnik 
w artykule Philipa D. Jones'a i Toma M L. Wigley'a 
w pierwszym zeszycie polskiej edycji Scientific 
American z lipca 1991 [Świat Nauki 1,42)

nych. Najnowsze badania obejmujące ok
res od 1977 do 1989 (cykl 21 i fazę wzros
tu cyklu 22) wskazują na to, że Słońce 
zmienia częstotliwość swoich oscylacji 
wciągu cyklu słonecznego. Zmiany czę
stotliwości w indywidualnych modach os
cylacji okazał-; sią być małe, wynosiły 1/6 
mHz ciągu cyklu słom '. /lev. Częstotli
wości oscylacji są wyższe, guy na Słońcu 
jest więcej plam. Podobny wynik otrzy
mano dla tzw. „pięcio-minutowych oscyla
cji" (częstotliwości 1-4 mHz). Akustyczne 
mody oscylacji o częstotliwościach 1 mHz 
nie wykazują zmian, ale za to 4 mHz mody 
pokazują przesunięcie o około 1/10 mHz 
ku wyższym częstotliwościom w okresie 
od minimum cyklu słonecznego w 1986 
roku do początku okresu maksimum 
w 1988 roku. Ta zależność częstotliwości 
przesunięcia od częstotliwości modu 
wskazuje, że mają one prawdopodobnie 
wspólne źródło zaburzające, które znajdu
je się niezbyt głęboko pod fotosferą. Bada
nia zmian tych akustycznych modów oscy
lacji mogą dać znaczący wkład do wyjaś
nienia cyklu aktywności słonecznej.

Na prezentowanym obok zdjęciu widzimy 
inny przykład aktywnego zjawiska obser
wowanego w Obserwatorium Wrocław
skim 25 października 1989 roku. Jest to 
zdjęcie złożone z dwóch zdjęć z dużego 
koronografu w Białkowie wykonanych 
przez B. Rompolta i P. Rudawego. Jedno 
z nich -  pokazujące pętle porozbłyskowe 
-  zostało wykonane z tarczą słoneczną 
przysłoniętą sztucznym księżycem z cza
sem ekspozycji 1/15 sekundy a drugie -  
pokazujące plamy na dysku Słońca -  
z odsuniętym sztucznym księżycem z cza
sem 1/60 s. Oba zdjęcia były robione 
przez wąski (3 A) filtr H-alfa. Widać zgod
ność struktur pętlowych z rozłożeniem 
plam na powierzchni Słońca.

W czasie trwania maksimum 22 cyklu ak
tywności słonecznej prowadzona jest mię
dzynarodowa akcja obserwacyjna 
MAX91. W akcji tej brał udział satelita 
SMM do końca swej działalności, obecnie 
zaś satelita GRO (Gamma Ray Observa
tory), teleskopy radiowe z interferometrem 
VLA (Very Large Array), oraz naziemne 
instrumentarium wielu innych obserwato
riów. Akcja ta miała na celu wszechstron
ne przebadanie aktywności Słońca w cza
sie maksimum. Obserwacje były głównie 
nakierowane na impulsywną fazę trans

portu energii i cząstek (rozbłyski) i na 
badanie dynamicznej ewolucji pól magne
tycznych i struktur pętlowych oraz ich 
związku z aktywnością Słońca. Również 
Obserwatorium Instytutu Astronomicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego bierze udział 
w tej akcji. Akcja ta zaowocowała ostatnio 
wspaniałymi obserwacjami sześciu bardzo 
energetycznych rozbłysków, które zdarzy
ły się w krótkim okresie 13 dni od 3 do 15 
czerwca 1991. Pięć z tych olbrzymich roz
błysków miało klasę rentgenowską X12 a 
jeden X10. Oznacza to, że ich jasność w 
miękkim promieniowaniu rentgenowskim w 
paśmie 1-8 angstremów wynosiła od 1.0 
do 1.2 ergcnr2s‘1. Obszar aktywny AR 
6659, w którym zaobserwowano te 
rozbłyski, był rekordowym źródłem 
produkcji tak wysoko energetycznych 
rozbłysków. Rozbłysk z dnia 15 czerwca 
1991 był obserwowany również w 
Obserwatorium Instytutu Astronomicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego na małym 
koronografie we Wrocławiu oraz dużym 
koronografie i teleskopie horyzontalnym w 
Białkowie. Rozbłyskowi temu towarzyszyły 
wyrzuty materii do korony -  jasne spreje 
i serdże**** oraz intensywne wybuchy 
radiowe typu II i IV. Tak silna aktywność 
Słońca może wskazywać, że maksimum 
aktywności słonecznej jeszcze nie minęło. 
Prawdopodobnie mamy obecnie tzw. 
wtórne maksimum aktywności magne
tycznej Słońca.

Powyższy artykuł Czytelnik zaw
dzięcza astronomom, a ściślej he- 
liofizykom wrocławskim. Anna 
Mińko-Wasiluk jest asystentką 
Profesora B. Rompolta, współau
tora pięknego zdjęcia pokazanego 
na sąsiedniej stronie, w Instytucie 
Astronomicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Zainteresowania 
naukowe Autorki to właśnie 
wspomniane serdże, rotacja i stru
ktura spiralna w protuberancjach.

****  Dwa typy protuberancji: spreje i serdże są to 
silne wyrzuty plazmy z chromosfery do korony. Spre
je cząsto towarzyszą rozbłyskom. Materia w nich 
osiąga prędkości ponad 400 km/s, często prze
wyższające prędkoiść ucieczki ze Słońca. Głowna 
cząsc tej materii wraca do chromosfery, pozostała 
zanika lub ucieka ze Słońca. Serdż jest to materia 
wyrzucona z chromosfery po torze prostym lub lekko 
zakrzywionym z prędkościami 100 -  200 km/s. 
Materia ta zanika w koronie albo opada ku 
powierzchni po tym samym torze, po którym sią 
wznosiła.
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Słońce szaleje -  maksimum
Słońce gwiazda zmienna!

ZMIANY MOCY 
PROMIENIOWANIA SŁOŃCA 
Z 11-LETNIM CYKLEM 
AKTYWNOŚCI
Grażyna Gawrońska

Nikt z nas nie ma wątpliwości, że dzięki 
Słońcu istnieje życie na naszej planecie. 
Słońce wysyła nieustannie w przestrzeń 
energią w postaci promieniowania w całym 
zakresie widma elektromagnetycznego, od 
fal rentgenowskich, poprzez ultrafioletowe, 
widzialne, podczerwone, aż do radiowych. 
Jej miarą jest moc promieniowania, tzn. 
całkowita ilość energii wysyłanej przez 
Słońce w jednostce czasu. Nasza najbliż
sza gwiazda ogrzewa i oświetla Ziemią na 
skutek reakcji jądrowych, które zachodzą 
w jej centrum. Wystarczający zapas pali
wa jądrowego (wodoru) we wnętrzu Słoń
ca powoduje, że Ziemia oświetlana była w 
przybliżeniu tą samą ilością promieniowa
nia przez cały czas swojego istnienia. Ta
kie też wyniki dają badania pokładów geo
logicznych Ziemi. Jednakże, energia pro
dukowana we wnętrzu Słońca nim zosta
nie wyświecona w przestrzeń przez jego 
powierzchnię (fotosferą), musi przebyć 
trudną i długą drogę przez wszystkie nie
przeźroczyste jego warstwy, od centrum 
do fotosfery. I właśnie zakłócenia w tran
sporcie energii z wnętrza Słońca na zew
nątrz, w warstwach podfotosferycznych, 
mogą być (podobnie jak w przypadku wię
kszości gwiazd zmiennych) przyczyną 
zmian jego jasności oraz aktywności 
fotosfery i warstw nadfotosferycznych.

Od czasu włączenia satelitów do obserwa
cji Słońca pomiary mocy promieniowania 
są znacznie bardziej dokładne. Na począ
tku 1980 r., na pokładzie wspomnianego w 
poprzednim artykule (str. 156) satelity

wyniesionego w ramach Misji Maksimum 
Słońca (SMM) znalazł się instrument 
ACRIM I {Active Cavity Radiometr Irrad- 
iance Monitoi), który dokonywał obserwa
cji prawie do końca 1989 r. W tym samym 
czasie niezależnie podobne obserwacje 
wykonywał satelita Nimbus 7. Już wstępna 
analiza danych wykazała fluktuacje mocy 
promieniowania. Są one skutkiem aktyw
ności Słońca, tzn. zjawisk, które występują 
na jego powierzchni: plam, obszarów 
aktywnych, granulacji, oscylacji i sieci 
jasnych plam związanych z polem mag
netycznym.

Nim przejdziemy do omówienia odkrycia 
zmienności całkowitej jasności Słońca 
w cyklu 11-letnim, przyjrzyjmy sią przez 
chwilą jego powierzchni. Jeśli spojrzymy 
na nią nawet przez niewielką lunetę, to 
zwrócimy uwagę na ciemne plamy. Jest 
ich czasem mniej, czasem więcej. Bywa, 
że nie widzimy ich wcale, gdyż plamy ma
ją swój określony czas życia, od dni, tygo
dni, z rzadka do miesięcy. Występują one 
w grupach, pojawiając się na terenie ob
szarów aktywnych jako maleńkie kropki, 
rosną i następnie zanikają. Widzimy je ja
ko ciemne plamy, ponieważ temperatura 
w nich jest obniżona o ok. 1500 K. Wokół 
ciemnych plam widzimy białe plamy o zna
cznie dłuższym czasie trwania na powie
rzchni, które nazywamy pochodniami foto- 
sferycznymi. Ich temperatura jest z kolei 
wyższa od otoczenia o ok. 800 K. Popa
trzmy teraz przez większy teleskop na 
fotosferą. Zauważymy niezbyt duże białe

i ciemne plamy, których układ co 5 do 10 
minut sią zmienia. Kojarzy się on ze 
strukturą ziarnistą, stąd mowa o granulacji 
fotosfery. Warstwa podfotosferyczna -  
strefa konwekcji -  zachowuje się jak wrzą
ca woda w garnku. Duże, gorące pęche
rze gazu wynoszone na powierzchnią, 
widziane jako jasne ziarna, po minutach 
ochładzają sią, ciemnieją i zapadają się 
pod powierzchnię. W ten sposób energia 
wynoszona jest na zewnątrz. Głównym 
dyrygentem ruchu materii w Słońcu i poza 
nim jest pole magnetyczne. Jeśli 
sprzęgniemy z teleskopem słonecznym 
magnetograf, to ujrzymy strukturę pola 
magnetycznego na powierzchni Słońca: 
mnóstwo rurek wynurzających się spod 
fotosfery o dodatnim biegunie mag
netycznym i zanurzających się w nią o 
biegunie przeciwnym. Tworzą one na tar
czy Słońca sieć jasnych plamek, gdyż 
materia wypływa wzdłuż tych rurek. Pole 
magnetyczne o dużym natężeniu hamuje 
wypływ materii. Wyobraźmy sobie, że 
w pewnym obszarze rurki te zaczynają się 
zagęszczać, co oznacza, że w tym miej
scu wzrasta natężenie pola magnetycz
nego. Tworzy sią tam tzw. obszar 
aktywny. Po pewnym czasie w centrum te
go rejonu, po jeszcze większym zagęsz
czeniu rurek, zaczynają pojawiać się 
plamy, a w ich otoczeniu pochodnie. Ilość 
zjawisk oglądanych na tarczy słonecznej 
nie jest stała, zmienia się w czasie: na
rasta, osiąga maksimum, a następnie ma
leje do wartości minimalnej. Stąd mowa o 
cyklu aktywności słonecznej -  jedena-
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22-go cyklu aktywności
stoletnim -  gdyż kolejne maksima nas
tępują po sobie mniej więcej co jedenaście 
lat. Głównym wskaźnikiem aktywności 
słonecznej są dzienne liczby Wolfa 
związane z ilością pojawiających się plam 
w różnych momentach cyklu, ale równie 
dobrze wskazują fazę cyklu zmieniające 
się powierzchnie plam, czy zmiany 
szerokości równoważnych* linii widmo
wych Słońca. Codziennych obserwacji do
konuje się m.in. dla linii helu He 11083nm. 
Jest ona dobrym wskaźnikiem zmian w 
nadwyżce promieniowania jasnych mag
netycznych struktur włączając duże 
pochodnie i sieć jasnych obszarów 
aktywnych. Ten ostatni wskaźnik nadaje 
się do porównywania rejestrowanych 
zmian mocy promieniowania przez satelity 
ACRIM I i Nimbus 7.

W tym roku (1991) w maju, Richard C. 
Willson z California Institute of Technology 
oraz Hugh S. Hudson Uniwersytetu 
w San Diego opublikowali w Nature (351, 
42) wyniki dokonanej przez nich po raz 
pierwszy analizy kompletnej serii danych 
satelitarnych, które potwierdzają, że moc 
promieniowania Słońca zmienia się z 11- 
letnim cyklem aktywności słonecznej. Jej 
różnica w maksimum i minimum 
aktywności wynosi ok. 0.2%, czyli Ziemia 
nie jest oświetlana jednakową ilością 
światła słonecznego. Obserwacje 
satelitarne wskazują więc na to, że Słońce 
jest gwiazdą o zmiennej mocy 
promieniowania, przy czym maksimum 
promieniowania przypada w maksimum 
aktywności, co oznacza, że energia 
blokowana w plamach, musi być z 
nadwyżką kompensowana w jasnych 
polach aktywnych. I rzeczywiście, na 
ogólny obraz zmian nakładają się szybkie 
fluktuacje o nawet znacznej amplitudzie: 
te kilkudniowe identyfikowane są z 
plamami, a te kilkumiesięczne z pochod
niami. Plamy powodują blokowanie 
wypływającej energii, natomiast pochodnie 
jej nadwyżkę. Brakujący strumień promie
niowania w plamach może być z grubsza 
porównywalny z nadwyżką strumienia w 
pochodniach w tych samych aktywnych

obszarach, co nie oznacza jednak, że są 
to energetycznie powiązane zjawiska.

Obraz zmian natężenia (szerokości rów
noważnej) linii Hel 1083nm wiatach 
1980- 1989 dobrze pokrywa się ze zmia
nami mocy promieniowania obserwowa
nymi przez satelity z jednym wyjątkiem: 
wartości średnie dla 1980 r. (w pobliżu po
przedniego maksimum aktywności) w obu 
przypadkach są rozbieżne. Dane sateli
tarne wykazują 0.03% nadwyżkę mocy 
promieniowania, której nie obserwuje się 
w linii He I 1083nm. Autorzy sugerują, że

istnieje nieznany jeszcze mechanizm, inny 
niż ten związany z deficytem mocy pro
mieniowania na skutek występowania 
plam słonecznych. Analiza danych sateli
tarnych wskazuje na fakt, że w nastę
pnych maksimach aktywności należy spo
dziewać się podobnych efektów. W tym 
celu satelity nadal mierzą moc promienio
wania Słońca i jest rzeczą ciekawą czy w 
aktualnie obserwowanym, 22-im ma
ksimum aktywności słonecznej, również 
zarejestrują nadwyżkę mocy promieniowa
nia, nieuchwytną przez dotychczas znane 
wskaźniki aktywności słonecznej.

l a t a
Gdyby daną linią widmową zastąpić linią o profilu 

prostokątnym i głębokości równej całkowitej absorbcji 
w tym miejscu (tzn. od kontinuum do zera) i polu 
powierzchni równym linii obserwowanej, to szerokość 
tak skonstruowanej linii nazywana jest szerokością 
równoważną. Innymi słowy, szerokość równoważna 
jest miarą całkowitej ilości zaabsorbowanej energii 
wdanej linii absorbcyjnej niezależną od jej profilu 
(kształtu).

Na wyższym rysunku pokazano całkowity obserwowany strumień energii słonecznej zmierzony przez 
instrument ARCIM I (średnia dobowa). Szybkie dobowe minima wywołane są głównie obecnością plam 
i widoczne są w pobliżu maksimów aktywności. Kiedy ich brak, czyli podczas minimum aktywności wyraźnie 
widoczne jest również minimum całkowitej mocy promieniowania Słońca, podczas gdy maksimum 
promieniowania, skorelowane z maksimum aktywności, ujawnia sią wyraźnie na aolnym rysunku, gdzie te 
same dane uśredniono w przedziałach po 81 dni i przedstawiono w formie procentowej zmiany średnieao 
strumienia. Dane te porównano z wartościami strumienia wynikającymi z wartości obserwowanej szerokosci 
równoważnej linii He 11083nm (Willson i Hudson, Nature, vol. 351, str. 42)
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Słońce szaleje -  maksimum
Kiedy maksimum?

TORUŃSKIE OBSERWACJE 
RADIOWE Sł OŃCA NA1 I, IPm m m  I W W Łss 1 %  1 11 F m

■qjOQOy. VVUJAMVW 888888888 MUMKuk. OK « x  a k  u k  U I  -OflSStOs. OSKfcfc*. JM M -,__ - VtfX Ort V X. -

CZESTOTL WOSC 127 MHzw w jv v w  s w w n w  vSSkbi'  JCv v W 1 WC w W O sw  w  ) «  w  'ł S J R '  ^vxSw  w  m  Jw w Cw  m  Xw S v  w  w  3CC H m m

Grażyna Gawrońska

Wieczorem pod koniec czerwca 1981 r. 

w Sejnach, razem z młodzieżą wybierali

śmy najbardziej dogodny teren do obser

wacji częściowego zaćmienia Słońca, 

które miało nastąpić bardzo wczesnym 

rankiem. Ogromna, poczerwieniona tarcza 

Słońca pozornie stykała sią już z hory

zontem, gdy spojrzałam na nią przez lor

netką. W pierwszej chwili doszłam do 

wniosku, że lornetka ma zabrudzony obie

ktyw. Spojrzałam jeszcze raz na Słońce 

już nieuzbrojonym okiem i ku mojemu 

zdziwieniu znów widzałam plamy na jego 

tarczy. Zacząłam przecierać oczy i wciąż 

to samo. Roześmiałam sią wówczas, bo 

uświadomiłam sobie, że po raz pierwszy 

zobaczyłam gołym okiem plamy na 

Słońcu. Później kilka razy widywałam 

podobne zjawisko, wiąc nie było dla mnie 

zaskoczeniem, gdy kolega pochwalił mi 

sią, że widział duża plamą w centrum 

tarczy słonecznej 10 czerwca bieżącego 

roku. Przez teleskop wówczas można było 

oglądać kilka grup plam o dużych po

wierzchniach. Skoro tak, to musiało to 

znaleźć odbicie w atmosferze Słońca w 

postaci wzmożonego promieniowania na 

falach radiowych przez nią wysyłanych. 

Atmosferą Słońca dzielimy na:

a) fotosferą - 100 km warstwą o tempe

raturze ok. 6000 K,

b) chromosferą - dolną i górną, rozcią

gającą sią do wysokości ok. 10000 km,

o temperaturze zawartej w granicach 

4400 K do 100000 K,

c) koroną - dolną i górną, siągającą do 

odległości od 55 do 120 promieni 

Słońca i nastąpnie przechodzącą w

O obserwacjach Słońca na wyższej częstości, 

810 MHz, przeprowadzanych w Krakowie, piszemy w 
zeszycie 2 Postępów Astronomii, na str. 90

ośrodek miądzyplanetarny, o tempera

turze 1000000 K niewiele zmieniającej 

sią z wysokością, jedynie kilka razy 

wyższej w warstwach leżących nad 

centrami aktywnymi.

W takich temperaturach, prawie cała at

mosfera Słońca, a szczególnie wyższe 

partie chromosfery i korona, tworzą ośro

dek plazmowy (materią całkowicie zjonizo- 

waną). Gąstość elektronów maleje z odle

głością od powierzchni Słońca i jest nie

jednorodna w koronie. Gorąca plazma 

koronalna drga z częstotliwością 

f=e(N/m)V2 zależną od gąstości elektro

nów N (e oznacza ładunek elektronu, a m 

- jego masą). Jeżeli w tym ośrodku pow

staną zaburzenia rozprzestrzeniające sią z 

częstotliwością niższą od częstotliwości 

plazmowej, to nie będą one przez niego 

przepuszczane. Z czego wynika, że krót

kofalowe promieniowanie radiowe docho

dzi do nas z fotosfery, natomiast długofa

lowe ma swoje źródła w coraz to wyż

szych warstwach atmosfery. I tak radiowe 

fale decymetrowe powstają w górnej chro- 

mosferze, metrowe - w dolnej koronie, 

a dekametrowe generowane są w jeszcze 

bardziej odległych jej partiach. Dlatego też 

rozmiary Słońca na różnych długościach 

fal radiowych są różne. Na falach centy

metrowych średnica jego jest tylko o kilka 

procent większa od wizualnej, na decyme

trowych jest już półtora raza większa, 

a dla fal o długości 4 m ponad dwukrotnie 

przewyższa średnicę optyczną.

W promieniowaniu radiowym Słońca wy

różniamy dwa podstawowe typy: promie

niowanie Słońca spokojnego i promienio

wanie Słońca aktywnego. Pierwsze z nich, 

ma charakter termiczny i wykazuje zmiany 

z cyklem 11-letnim, a zatem z ilością plam 

na Słońcu, a także charakteryzuje się 

powtarzalnością o 27-dniowym okresie, 

która wynika z istnienia długotrwałych 

centrów aktywności o silnie kierunkowym 

promieniowaniu radiowym, ratujących 

sztywno ze Słońcem. Promieniowanie 

Słońca aktywnego jest nietermiczne 

i objawia się w postaci wybuchów. Wów

czas jego natężenie przewyższa od kilku 

do milionów razy natężenie promienio

wania Słońca spokojnego.

W Piwnicach pod Toruniem od 23 paź

dziernika 1958 r. prowadzi sią obserwacje 

promieniowania radiowego Słońca na czę

stotliwości 127 MHz, czyli na fali 2.36 m . 

Jak wyżej wspomniałam, rejestruje się 

więc strumień promieniowania docierający 

z dolnej części korony słonecznej odległej 

od powierzchni naszej gwiazdy o ok. 1.5 

jej promienia. Początkowo obserwowano 

Słońce 12-metrowym radioteleskopem, od 

czerwca 1973 r. prostym interferometrem

0 bazie 10A, (23.6 m). Obserwacje zatem 

trwają około 33 lata i obejmują 3 cykle 11- 

letnie - od cyklu 19, w rok po maksimum, 

do przewidywanego na obecny rok maksi

mum cyklu 22. Były one 3 razy przerwane: 

w 1960 (wymiana pojedyńczego radiotele

skopu na interferometr) i 1973 (wymiana 

całego systemu odbiorczego) na pół roku

1 od czerwca 1985 r. do końca marca 

1987 r. (wymiana odbiornika). Na pod

stawie pomiarów promieniowania radiowe

go Słońca na częstotliwości 127 MHz 

określa się:

162



22-go cyklu aktywności
a) średnie dzienne wartości gąstości stru

mienia promieniowania Słońca w jed

nostkach słonecznych su (solar unit): 
1 su = 10'22WHz'1 m'2 ,

b) wskaźnik zmienności strumienia pro

mieniowania w umownej skali względ

nej (wzglądem poziomu kontinuum) od 

0 do 3 opisujący dynamiką burz szumo

wych,

c) zjawiska niezwykle.

Aktywność Słońca przejawia sią poprzez 

zjawiska (wybuchy) krótko i długotrwałe, 

czyli minutowe i kilkudziesięciominutowe, 

obserwowane na wszystkich długościach 

fal radiowych oraz wielogodzinne czy 

wielodniowe nazywane burzami szumo

wymi, występujące głównie na metrowych 

falach radiowych. Wybuchy na falach 

radiowych stowarzyszone są z tym, co 

dzieje się na powierzchni Słońca, tzn. pla

mami, pochodniami, rozbłyskami. Dlatego

też wspomnianego już 10 czerwca na czę

stotliwości radiowej obserwowanej 

w Piwnicach zarejestrowano burzę szumo

wą, trwającą zresztą kilka dni.

Toruński dorobek obserwacyjny przedsta

wia rysunek zawierający dane od paź

dziernika 1958 do końca czerwca 1991 r. 

Widoczne na tle 11-letnich zmian roczne 

fluktuacje strumienia - szczególnie od 

1973 r. - nie są wynikiem aktywności 

Słońca, a jedynie skutkiem wymiany anten 

interferometru. Anteny te, o szerokich 

wiązkach charakterystyki w płaszczyźnie 

horyzontu, odbierają również promienio

wanie odbite od otaczającego je terenu. 

Wzrost strumienia odbitego zależy od pory 

roku i wyraźnie zwiększa się zimą. 

Astronomowie zajmujący się obserwa

cjami Słońca zastanawiają się, czy 

maksimum cyklu 22 już było w połowie 

1989 r., czy będzie, zgodnie z przewi

dywaniami, w roku bieżącym. Na często

tliwości radiowej 127 MHz w marcu 1989 r 

średni miesięczny strumień osiągną! 230 

su, jednak największa dotychczasowa 

wartość cyklu 22 została zarejestrowana 

w marcu 1991 r. - 252 su: od 21 do 27 

marca strumień przekraczał od 115 do 

415 razy strumień Słońca spokojnego. 

Jedynie wlipcu 1988 r. były obserwowane 

podobne wartości. Jest to jednocześnie 

największa wartość średniego miesięczne

go strumienia jaki zaobserwowano w Piw

nicach. Ciekawe czy maksimum cyklu 22 

będzie wyższe od maksimum cyklu 19.

Grażyna Gawrońska jest radioastro
nomem z Katedry Radioastronomii 
Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w 
Toruniu. Od ponad dziesięciu lat nie
mal codziennie odwiedza „budkę" z 
aparaturą odbiorczą starego interfero
metru, by dokonać kolejnego odczytu 
i  dorzucić kolejny punkt na prezento
wanym poniżej wykresie...
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Dni Juliańskie

Rysunek przedstawia ponad trzydziestoletnią serią toruńskich radiowych obserwacji Słońca, które s ą  udziałem wielu obserwatorów. Tą piąkną formą graficzną 
uzyskały one dziąki pomocy Pana Janusza Mazurka, któremu Autorka i Redakcja serdecznie dziękują
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Słońce szaleje -  maximum
Coś się ciągle nie zgadza !

ZAGADKA SŁONECZNEGO 
NEUTRINO
Jarosław Pióro

Oprócz promieniowania elektromagnety
cznego, którego małą cząść stanowi świa
tło widzialne, Słońce wypromieniowuje 
duże ilości nieuchwytnych cząstek ele
mentarnych, zwanych neutrinami. Te 
dziwne cząstki nie niosą ze sobą ładunku 
elektrycznego, prawdopodobnie nie mają 
masy i poruszają się z prędkością bardzo 
zbliżoną a być może równą, prędkości 
światła. Nie ulegają wpływowi nawet tzw. 
oddziaływań silnych, które są  odpowie
dzialne za utrzymywanie razem nukleo
nów wewnątrz jądra atomowego. Neutrina 
tak słabo oddziałują z materią że bez 
przeszkód uciekają z centrum Słońca, gdy 
tymczasem promieniowanie elektromag
netyczne dociera do nas jedynie z 
powierzchni i korony naszej gwiazdy. Ob
serwacje neutrin mogą więc dostarczyć 
bezpośrednich informacji o budowie wew
nętrznej gwiazd, ich ewolucji, a także o 
naturze podstawowych oddziaływań.

Znane są  trzy rodzaje (zapachy) neutrin. 
Najczęściej obserwowanym w ziemskich 
eksperymentach jest neutrino elektro
nowe, które oddziałuje ze zwykłymi 
elektronami. Dwa pozostałe rodzaje neu
trin -  mionowe i taonowe -  oddziałują z 
masywnymi, krótko żyjącymi kuzynami 
elektronu -  mionami i taonami.

Ogromna przenikliwość neutrin stanowi 
oczywiście główną trudność w ich obser
wacji: większość przechodzi bez trudu 
przez Ziemię, wcale jej nie zauważając. 
Jednakże czasami neutrino oddziałuje z 
atomem w sposob, który potrafimy zaob
serwować.

Pierwszy detektor neutrin zbudował Ray
mond Davis, Jr., w 1968 roku w kopalni 
złota w Homestake, stan Płd. Dakota. 
Davis wypełnił zbiornik nadchloroetylenem 
-  cieczą zawierającą chlor 37 (trwały 
izotop, który stanowi jedną czwartą ziem
skiego chloru). Neutrino oddziałuje z tym 
izotopem, zmieniając jeden z neutronów w 
proton i tym samym przemieniając jądro w 
argon 37. Co kilka miesięcy Davis 
opróżniał zbiornik, separował atomy 
argonu i z obserwacji ich rozpadu promie

niotwórczego obliczał ilość neutrin, które 
przeszły przez zbiornik.

Po opracowaniu danych z wielu lat okaza
ło się, że strumień neutrin, przechodzą
cych przez zbiornik, stanowił jedynie 2 6%  
ilości, która powinna przez niego przepły
wać zgodnie ze standardowymi modelami 
budowy Słońca.

Drugi detektor, zwany Kamiokande II, a 
zbudowany w japońskiej miejscowości 
Kamioka, zaczął rejestrować neutrina sło
neczne w 1986 roku. Działa on według 
odmiennej zasady -  tu rejestruje się wolne 
elektrony, wybite przez neutrina z czą
steczek wody. Dotychczasowe wyniki 
potwierdzają wartości, podane przez Da- 
visa.

Właściwie wszystkie modele budowy Słoń
ca zakładają, że energia jest produkowana 
w procesie fuzji jądrowej, w której cztery 
jądra wodoru łączą się ze sobą, by stwo
rzyć jedno jądro helu. Co sekundą 600 
milionów ton wodoru zmienia się we 
wnętrzu Słońca w hel. Towarzyszy temu 
szereg innych reakcji jądrowych, a przy 
okazji powstaje ogromna ilość swobodnie 
opuszczających gwiazdę neutrin (patrz 
ramka). Chociaż aktualnie prowadzone 
eksperymenty nie są  czułe na neutrina 
pochodzące z wszystkich tych reakcji, nie 
mniej jednak obserwacje uporczywie 
wykazują deficyt neutrin w stosunku do 
przewidywań modelu standardowego.

Podstawowym typem reakcji dostarczają
cych energii stabilnym gwiazdom podob
nym Słońcu oraz wielu mniej masywnym 
jest tak zwany łańcuch p-p (ponieważ 
dotyczy fuzji dwóch protonów). W  rezulta
cie cztery protony zostają zamienione w 
cząstkę alfa, dwa pozytony, dwa neutrina 
elektronowe oraz około 25 M eV (foton z 
widzialnego zakresu widma to ok. 2 eV).

Czy zagadka słonecznego neutrino może 
być wynikiem błędu w standardowym mo
delu budowy wnętrza S łońca? Jest to 
wysoce nieprawdopodobne, ponieważ 
astronomowie dokładnie znają masę Słoń
ca, jego jasność, wiek i skład chemiczny

na powierzchni. Poza tym, Słońce jest 
spokojną gwiazdą w najprostszym stadium 
swej ewolucji. Standardowy model naszej 
gwiazdy buduje się na wiarygodnych 
założeniach, popartych danymi obser
wacyjnymi. Zakłada się, że Słońce 
ewoluowało bez znacznych odchyleń od 
stanu równowagi. Opisane tu reakcje 
jądrowe, od pięciu miliardów lat dostarcza
ją Słońcu energii. Ciśnienie termiczne oraz 
ciśnienie promieniowania muszą równo
ważyć nacisk sił grawitacyjnych -  inaczej 
Słonce skurczyłoby się (lub rozszerzyło) w 
krótkim czasie. Nasza gwiazda, w chwili 
swego powstania, miała prawdopodobnie 
jednolity skład chemiczny. Przez miliardy 
lat wodór we wnętrzu zmieniał się w hel. 
Zewnętrzne warstwy nie mieszają się z 
jądrem i dlatego odzwierciedlają ten pier
wotny skład Słońca.

Model standardowy wyjaśnia zależności 
pomiędzy jasnością, m asą i temperaturą w 
gwiazdach różniących się jasnością o 
czynnik 100 milionów. W  ostatnich latach 
wykorzystano akustyczne oscylacje po
wierzchni Słońca do zbadania jego wew
nętrznej struktury; częstości oscylacji 
wyliczone za pomocą modelu standardo
wego są  zgodne z obserwacjami z dokład
nością do 1 % .  Osiągnięcia modelu są  tak 
przytłaczające, że astronomowie często 
zapominają o jego przybliżonym cha
rakterze i używają go do interpretacji 
obserwacji procesow fizycznych i składów 
chemicznych gwiazd nie tylko leżących 
blisko Słońca, lecz także z odległych 
galaktyk, i to bez większych niezgodności. 
Każda modyfikacja modelu słonecznego 
miałaby olbrzymie konsekwencje dla 
astronomii.

Źródłem największych niepewności w wyli
czeniu strumienia neutrin jest nieznany 
skład chemiczny centrum Słońca, gdzie 
powstają neutrina. Zauważono, że pow
stanie neutrin silnie zależy od tego składu 
i zaproponowano modele, w których już w 
chwili swego powstania wnętrze Słońca 
różniło się składem chemicznym od 
warstw zewnętrznych, lecz żaden z tych 
modeli nie daje tak zgodnych z ob-
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22-go cyklu aktywności
serwacjami wyników, jak model standar
dowy. Co więcej, wszystkie ewolucyjne 
modele Słońca, opracowane przez nieza
leżne zespoły naukowców, przewidują 
identyczny (z dokładnością do 10%) 
strumień neutrin, przy założeniu tych 
samych parametrów wejściowych.

Czy zagadka słonecznych neutrin może 
być spowodowana błędem w przeprowa
dzeniu eksperymentu? Detektor Davisa 
jest ulokowany głęboko pod powierzchnią 
Ziemi, w celu wyeliminowania zakłócające
go wpływu promieni kosmicznych. Argon 
37 jest oddzielany od chloru z dziewięć- 
dziesięcio-procentową sprawnością i jest 
liczony za pomocą superczułych liczników, 
zdolnych zarejestrować rozpad promie
niotwórczy o tempie jednego atomu na 
miesiąc.

Eksperyment Kamiokande II polega na re
jestrowaniu promieniowania Czerenkowa, 
emitowanego przez elektrony rozpędzone 
do prędkości bliskiej prędkości światła na 
skutek oddziaływań z wysokoenergetycz
nymi neutrinami. Pierwotnie detektor 
Kamiokande miał za zadanie obserwacje 
postulowanego przez teoretyków rozpadu 
protonu. Na detektor neutrin został przero
biony pod koniec 1986 roku, na parę 
miesięcy przed wybuchem supernowej w 
lutym 1987 roku. Kamiokande II zareje
strował strumień neutrin z supernowej, 
którego wielkość potwierdziła obecne teo
rie procesów przebiegających podczas ta
kiego wybuchu.

Kluczową informacją, której ciągle nie 
posiadamy, jest ilość neutrin powstających 
w reakcji p-p. Niedawno rozpoczęły pracę 
dwa nowe detektory, wykorzystujące 
reakcje galu 71 z neutrinem, w wyniku 
której powstają elektron oraz promienio
twórcze jądro germanu 71. Minimalna 
energia neutrin, potrzebna do zajścia tego 
procesu, wynosi 233 keV. Pierwszy z de
tektorów jest wspólnym przedsięwzięciem 
ZSSR oraz kilku instytucji naukowych z 
USA i dlatego nosi nazwę SAGE (Soviet - 
American Gallium Experiment). W eks
perymencie wykorzystuje się 60 ton galu. 
Detektor został ulokowany w północnym 
Kaukazie.

Drugi z galowych detektorów jest umiesz
czony w tunelu Gran Sasso w środkowych 
Włoszech i jest efektem współpracy nau
kowców z Niemiec, Francji, Włoch, Izraela 
i Stanów Zjednoczonych. Sercem detekto
ra jest 30 ton galu w postaci chlorku galu. 
Skala obu eksperymentów jest imponują
ca zważywszy, iż roczne światowe wydo
bycie galu wynosi 10 ton!

Obecnie trwają prace nad budową detek
tora, wykorzystującego ciężką wodę, który 
zostanie umieszczony w starej kopalni 
niklu w Sudbury. Urządzenie, którego 
centralną część będzie stanowić zbiornik z 
tysiącem ton ciężkiej wody, jest inwestycją

amerykańsko - kanadyjską. Detektor, 
który będzie wykorzystywał rozpad jądra 
deuteru wskutek zderzenia z neutrinem 
oraz zderzenia neutrin z elektronami, 
będzie czuły na neutrina z rozpadu boru 8 
(o maksymalnej energii 14.06 MeV) oraz z 
reakcji HEP (18.77 MeV). O ile absorpcja 
neutrin dotyczy jedynie neutrin 
elektronowych, o tyle rozpraszanie neutrin 
na elektronach zachodzi dla wszystkich 
trzech rodzajów, chociaż dla neutrin 
mionowych i taonowych prawdopodo
bieństwo rozproszenia jest znacznie 
mniejsze niż dla elektronowych. Co praw

da, według teorii, w reakcjach termojądro
wych wewnątrz Słońca powstają jedynie 
neutrina elektronowe, lecz istnieją teorie, 
które postulują przemianę części tych neu
trin w neutrina mionowe i taonowe, które 
nie mogą zostać wykryte przez detektory 
oparte na chlorze 37 lub galu 71. 
Absorpcja neutrin przez jądra deuteru, 
prowadząca do jego rozpadu na proton 
i neutron, w odróżnieniu od absorbcji 
neutrin przez jądra cięższych pierwia
stków, zachodzi w równym stopniu dla 
wszystkich trzech zapachów. Wyniki z de
tektora Sudbury powinny dać odpowiedź 
na pytanie, czy część neutrin elektrono
wych ulega przemianie.

Jest też możliwe, że współczesne modele 
budowy Słońca są poprawne, a błąd tkwi 
w teorii cząstek elementarnych. Teore
tyczny strumień neutrin, który powinien do 
nas docierać, został obliczony na

podstawie wysoce skutecznego standar
dowego modelu oddziaływań między czą
stkami, opracowanego przez Sheldona L. 
Glashow z Harvardu, Stevena Weinberga 
z Uniwersytetu Teksasu w Austin oraz 
Abdusa Salama z Międzynarodowego 
Centrum Fizyki Teoretycznej w Trieście, 
którzy zunifikowali opis oddziaływań 
elektromagnetycznych i słabych. Według 
najprostszej wersji modelu standardowe
go, masa wszystkich trzech rodzajów neu
trin wynosi dokładnie zero, lecz rozwi
nięcia tego modelu dopuszczają dość du
ży zakres masy tych cząstek.

Dotychczas nie wykonano wiarygodnych 
pomiarów masy neutrin, lecz oszacowania 
poczynione na podstawie wyników obser
wacji neutrin z supernowej '1987a ograni
czają tę masę do kilkunastu eV. Masy 
przewidywane przez rozszerzenia modelu 
standardowego są znacznie mniejsze, od 
jednego do jednej milionowej eV. Tak 
małe masy nie mogą być mierzone w 
ziemskich laboratoriach, lecz są wystar
czające, by wpłynąć na sposób rozcho
dzenia się neutrin, o ile te będą musiały 
pokonać wystarczająco duże odległości. 
Teoretycznie, obserwacje neutrin słonecz
nych powinny pozwolić na pomiar masy 
neutrin z dokładnością do jednej miliono
wej eV.

Niektóre próby rozszerzenia obecnych 
teorii dążą do stworzenia jednolitego opisu

PRODUKCJA NEUTRIN WE WNĘTRZU SŁOŃCA

1 . Najwięcej słonecznych neutrin powstaje w pierwszej reakcji łańcucha p-p (zwanej właś
nie reakcją p-p), w której to jeden z dwóch protonów, biorących w niej udział, zmienia się w 
neutron i łączy się z drugim, tworząc jądro ciężkiej odmiany wodoru, zwanej deuterem. W tej 
reakcji powstaje też pozyton i neutrino. Neutrina, będące efektem tej reakcji, mają energie 
nie przekraczającą 420 keV. Neutrino, które może zostać zarejestrowane w detektorze Davisa 
musi mieć energię co najmniej 814 keV, a w Kamiokande II jeszcze więcej - 7.5 MeV.

2 .  Inna, prowadząca do powstania neutrina, reakcja we wnętrzu Słońca polega na fuzji 
dwóch protonów i elektronu, przy czym otrzymujemy deuter i neutrino. Reakcja tego typu 
zachodzi 230 razy rzadziej, lecz tym razem neutrina (zwane p-e-p) mają energie 1.442 MeV 
i mogą być rejestrowane przez detektor z Homestake.

3. Powstałe w wyżej omówionych reakcjach jądra deuteru łączą się z następnym protonem 
i powstaje izotop helu 3 oraz kwant promieniowania gamma. Najczęściej - w 85 % wypad
ków - proces kończy się fuzją dwóch jader helu 3, w rezultacie czego otrzymujemy cząstkę 
alfa i dwa wolne protony, które mogą uczestniczyć w dalszych przemianach. W pozostałych 
15 % przypadków, jądro helu 3 łączy się z cząstką alfa, dając jądro berylu 7 oraz kwant 
gamma; następnie beryl 7 absorbuje elektron, zmienia się w lit 7 i emituje neutrino. 90 % 
tych neutrin ma energie 861 keV, ledwie wystarczającą na zarejestrowanie przez detektor 
Davisa.

4. Bardzo rzadko - 5000 razy rzadziej niż we wszystkich wyżej podanych drogach otrzy
mania cząstek alfa - jądro helu powstaje poprzez wyłapanie przez beryl 7 jeszcze jednego 
protonu, wskutek czego otrzymujemy promieniotwórczy izotop boru 8, który natychmiast 
rozpada się na dwie cząstki alfa, pozyton i wysokoenergetyczne (15 MeV) neutrino. Właśnie 
te neutrina są najczęściej rejestrowane przez nasze dwa detektory.

5. I ostatnia możliwość otrzymania neutrina - hel 3 łączy się z wolnym protonem, dając 
cząstkę alfa, pozyton i neutrino (tzw. neutrino HEP) o energii 18.77 MeV. Ta reakcja zacho
dzi 1000 razy rzadziej niż poprzednia.



Słońce szaleje -  neutrina
wszystkich czterech podstawowych od
działywań. Opierając sią na jednym z ta
kich modeli dwaj uczeni z Radzieckiej 
Akademii Nauk, Stanisław P. Michiejew 
i Aleksy J. Smimow, korzystając z wcześ
niejsze] pracy Lincolna Wolfensteina z 
Uniwersytetu Carnegie-Mellona, otrzymali 
eleganckie rozwiązanie problemu słonecz
nych neutrin. Zgodnie z ich wynikami, neu
trina mogą oscylować pomiędzy trzema 
rodzajami. Zjawisko to nazwano efektem 
Michiejewa-Smirnowa-Wolfensteina 
(MSW).

Efekt MSW wymaga, by przynajmniej je
den z rodzajów miał niezerową masą. 
Zgodnie z mechaniką kwantową neutrino 
można opisywać nie tylko jako cząstką, 
lecz także jako falą; falą neutrinową 
można przedstawić jako kombinacją 
dwóch lub wiącej fal, przy czym różnica 
faz między nimi może sią zmieniać, ponie
waż opisują one stany o różnych masach. 
Wewnątrz Słońca, na skutek oddziaływań 
miądzy neutrinami a gęsto upakowanymi 
elektronami następuje zmiana różnic 
miądzy fazami i fala, która początkowo 
od(Xiwiadała neutrinu eklektronowemu, 
może wyglądać jak neutrino taonowe lub 
mionowe, których dotychczas działające 
ziemskie detektory nie są w stanie 
zarejestrować. W rezultacie strumień 
neutrin elektronowych, wychodzący ze 
Słońca, będzie mniejszy niż przewidywany 
przez standardowy model budowy Słońca. 
Aby efekt MSW zachodził, masa 
najcięższego z neutrin musi wynosić 
jedynie od 0.001 do 0.01 eV.

Według efektu MSW oscylacje zależą 
również od energii neutrin, tak więc 
rozkład energii neutrin słonecznych 
powinien być inny, niż gdyby efekt nie 
zachodził -  w szczególności strumień neu
trin, powstający w reakcji p-p powinien być 
niższy, niż to przewidują dotychczasowe
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teorie. Detektory cjalowe powinny ten 
deficyt zarejestrować.

Eksperymenty, które zostaną przeprowa
dzone w nadchodzącej dekadzie z całą 
pewnością zwiększą naszą wiedzę na te
mat procesów, zachodzących wewnątrz 
gwiazd oraz ich ewolucji, a być może po
mogą zbudować bardziej spójną teorię fi
zyczną. Miejmy nadzieję, że natura okaże 
się skora do współpracy.

Jarek Pióro jest jeszcze studentem 
i przygotowuje pracą dyplomową w 
Katedrze Radioastronomii Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Ma ekscentryczne zainteresowania w 
postaci wielkoskalcTwego pola kwan
towego we Wszechświecie -  kontro
wersyjnej teorii Williama G. Tiffta

WIMPs

Fascynujące rozwiązanie, które za jednym zamachem wyjaśnia zagadką 
neutrin słonecznych i kosmologiczny problem brakującej masy, zapropono
wali William H. Press z Harvardu i David N. Spergel z uniwersytetu w Prin
ceton oraz niezależnie John Faulkner z Uniwersytetu Kalifornii w Santa 
Cruz i Ronald L. Gilliland z Narodowego Centrum Badań Atmosferycznych 
w Boulder, Kolorado. Postawili oni hipotezą, że nieznane cząstki subatomo- 
we, nazywane stabo oddziałującymi masywnymi cząstkami (Weakly Interac
ting Massive Particles -  WIMPs), powstałe w dużych ilościach we wczes
nym Wszechświecie, to owa niewidzialna materia, której istnienie wynika z 
dynamicznych studiów wielkoskalowej struktury Wszechświata, a której do
tychczas nie udało sią zaobserwować. Cząstki te mogłyby sią skupiać wokół 
masywnych obiektów (np. Słońca) i gdyby ponadto posiadały odpowiednie 
cechy -  brać udział w redystrybucji energii wewnątrz Słońca, doprowadza
jąc do obniżenia strumienia neutrin z reakcji borowej do poziomu obecnie 
obserwowanego.
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Odkrycie
„dysocjującej
gwiazdy
Zespół astronomów kanadyj
skich z Dominion Radio Astro- 
physical Observatory odkrył 
Interesujący obiekt gwiazdowy 
Identyfikowany z silnym źród
łem promieniowania w dalekiej 
podczerwieni IRAS 23545+6508 
i zwartym obszarem emisji 
21 cm neutralnego wodoru HI 
(AstrophysicaL Journal 1991, 
Vol. 370, str. 243). Obserwacje 
promieniowania liniowego 21 
cm techniką syntezy apertury 
pokazały, że rozmiary obłoku 
HI wynoszą 0 .9x0 .4 pc. Masę 
obłoku oszacowano na 1.4 M0 . 
Wykonane tą sam ą techniką z 
wysoką rozdzielczością kątową 
obserwacje radiowego promie
niowania ciągłego na  fali 6 cm 
ujawniły obecność obłoku zjo- 
nizowanego wodoru HII o śred
nicy 0.05 pc i gęstości 340 
cm-3 zanurzonego w obłoku HI. 
Gęstość strumienia promienio
wania 6 cm wynosi tylko 0.97 
mJy. Takie parametry fizyczne 
przy założeniu termicznego me
chanizmu promieniowania su 
gerują, że wodór jest jonizowa
ny przez gwiazdę typu widmo
wego B3 ZAMS (ciągu główne
go) lub B3V.

Obserwacje trzech izotopów 
molekuły CO w paśmie 3 mm 
potwierdziły przypuszczenie, że 
obszar HI znajduje się w obło
ku molekularnym o rozmiarach 
12 pc i masie około 24xl03 M0 . 
Za identyfikacją tych obszarów 
przemawia zgodność prze
strzennego rozkładu emisji oraz 
identyczność prędkości radial
nych linii widmowych w pas
mach 21 cm i 3 mm. Stwier
dzono, że gęstość molekuł osza
cowana z obserwacji CO jest 
dużo wyższa niż gęstość ato
mów lub zjonizowanych cząs
tek. Sugeruje to, że badany

OH z względnie rozległego ob
szaru wskazuje na termiczny 
mechanizm promieniowania. 
Oszacowana z prędkości radial
nych składników linii widmo
wych odległość obiektu wynosi 
około 1 kpc.

Analiza danych uzyskanych 
za pomocą satelity IRAS poka
zała, że w obszarze emisji pod
czerwonej istnie) e gradient tem
peratury wywołany obecnością 
centralnego źródła podgrzewa
jącego swoje otoczenie. Wska
zują na to m.in. występowanie
{>rofilu absorpcyjnego w pobliżu 
ali 9,7 nm wywołanego 

składnik krzemkowy chłodnycl 
ziaren pyłu oraz kształt widma

rzez
ch

obiekt znajduje się na skraju 
obłoku molekularnego. Za taką 
interpretacją przemawiają rów
nież dane z obserwacji optycz
nych. Detekcja promieniowania 
molekuły OH w paśmie 18 cm 
stanowiła dalsze potwierdzenie 
obecności gazu molekularnego 
wokół zwartego obłoku HI. Sła
be natężenie linii emisyjnych

ciągłego z nadwyżką promienio
wania w pasmach 25 i 12 (im, 
który sugeruje obecność kilku 
warstw pyłu o różnych tempe
raturach. Początkowo bez po
wodzenia poszukiwano identy
fikacji optycznej badanego 
obiektu. Dopiero obserwacje 
2.1 m teleskopem z kamerą 
CCD ujawniły bardzo słabe 
promieniowanie w centrum ob
szaru emisji radiowej i podczer
wonej. Jasność obiektu cen
tralnego w paśmie R (650 nm) 
wynosi 18.m7. W pasmach V 
(546 nm) i I (829 nm) obiekt 
ten jest niewidoczny. W kierun
ku północno-zachodnim od 
gwiazdy zaobserwowano w pas
mach V, R, I rozległy obszar 
(0.'5 x 3/0) słabej emisji, 
przypuszczalnie mgławicy ref
leksyjnej.

Powyższe testy obserwacyjne 
pokazały, że gwiazda której 
promieniowanie optyczne jest 
osłabione o l l m, położona na 
skraju obłoku molekularnego, 
koincyduje z silnym źródłem 
promieniowania podczerwone
go, radiowego (21 cm) oraz sła
bym źródłem ciągłego promie
niowania radiowego. W pobliżu 
obiektu jest słaba mgławica re
fleksyjna, która również odbija 
promieniowanie sąsiednich ja ś 
niejszych gwiazd. Przyjmując, 
że cała mierzona energia w 
podczerwieni i zakresie radio
wym Jest dostarczana przez 
obiekt centralny oraz cała 
wypromieniowana energia jest 
absorbowana przez pył i reemi- 
towana w podczerwieni, to z 
prostych modeli przepływu pro
mieniowania przez ośrodek wo- 
kółgwiazdowy wynika, że gwiaz
da centralna ma temperaturę 
efektywną 17+18xl03K, co od
powiada typowi widmowemu 
B4. W przeciwieństwie do

lazd wczesnych typu O, od- 
ta gwiazda Jonizuje tylko 

nieznaczną częśc materii obło
ku molekularnego. Wokół ob
szaru HII tworzy się rozległa 
strefa dysocjacji wodoru czą
steczkowego przez fotony UV. 
Obserwowany stosunek pro
mieni obszarów gazu atomowe
go i gazu zjonizowanego wynosi 
12. Z obliczeń modelowych wy
nika, że dla gwiazdy typu wid
mowego 0 4  ten stosunek Jest 
prawie o rząd wielkości mniej
szy. Odkryta gwiazda identyfi
kowana z silnym źródłem 
promieniowania podczerwonego 
i radiowego promieniowania HI 
może być prototypem nowej 
klasy obiektów o typie widmo
wym B1-B5, które zanurzone w 
obłokach molekularnych lub w 
ich pobliżu wywołują dysocjację 
cząsteczek wodoru, stąd okreś
lenie -  gwiazdy „dysocjujące”. 
Obiekty te mogą być ważnym 
źródłem informacji o warun
kach fizycznych w otaczającym 
je gazie i obłokach molekular
nych. Mogą one stanowić pew
nego rodzaju fotochemiczny 
próbnik miejsc gdzie zachodzą 
złożone reakcje.

Interpretacja emisji radiowej 
zwartych obszarów HI koincy- 
dujących z silnymi źródłami 
promieniowania podczerwonego 
Jako wskaźnika obecności 
gwiazdy typu widmowego B3 
lub B4 oparta jest na  kilku 
założeniach wymagających we
ryfikacji. Kluczowymi testami 
będą: potwierdzenie termiczne
go mechanizmu promieniowa
nia ciągłego na fali 6 cm, nieza
leżne określenie typu widmowe
go gwiazdy poprzez obserwacje 
widma liniowego w bliskiej pod
czerwieni oraz detekcja innych 
tego typu obiektów. Pewne sza
cunkowe obliczenia m.in. przy 
założeniu, że gwiazdy typu wid
mowego B powstają w obłokach 
molekularnych, ale po pewnym 
czasie zależnym od dyspersji 
Ich prędkości 1 średniego pro
mienia obłoku wychodzą z nie
go, wskazują, że w pobliżu 
Słońca jest około 103 „dysocju
jących” gwiazd. Zatem obser
wacje zwartych obszarów HI 
identyfikowanych z silnymi 
źródłami promieniowania pod
czerwonego mogą dostarczyć 
unikalnych informacji o popu
lacji i rozkładzie gwiazd wczes
nych typów widmowych zanu
rzonych w obłokach molekular
nych.

Marian Szymczak
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TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE A -  PIERWSZY ROK NA ORBICIE

JOWISZ

W marcu b.r. kamera planetarna HST (Teleskopu Kosmiczne
go) została skierowana po raz pierwszy w kierunku Jowisza. Dziś 
prezentujemy dw a zdjęcia: czamo-biale przedstawiające całą tarczę 
planety oraz kolorowe ograniczone do południowo-wschodniego 
jej segmentu. Obydwa obrady otrzymano 11 marca.vCo do ilości 
szczegółów mogą one konkurować ze zdjęciami uzyskanymi przez

stację Voyager 1 na pięć dni przed największym zbliżeniem z 
planetą. Zdolność rozdzielcza wynosi około 0.15 sekundy łuku.

Czy są to takie same szczegóły ? Okazuje się że nie! Z obser
wacji naziemnych wiemy co praw da, że pasma obłoków jak i słyn
na Czerwona Plama nie są tworami niezmiennymi, jednak widzi
my wszystko na tyle niewyraźnie, że dokładne porównanie ruchów 
w atmosferze planety nie jest możliwe.

Zdjęcie HST świadczy o wytworzeniu się w atmosferze Jowi
sza (w ciągu dw unastu lat jakie upłynęły od przelotu Voyagera 1 
w pobliżu planety) wyraźnie odmiennej struktury obłoków. Jeden 
z projektów wykorzystania HST przewiduje obserwacje Jowisza 
w ciągu najbliższych kilku lat w celu poznania ewolucji ruchów at
mosfery -  mówiąc prościej -  pogody. Zdjęcia będą wykonywane

zdjęcie obok

w różnych barwach, co po ich złożeniu pozwoli nie tylko uzyskać 
obrazy planety w „barwach naturalnych" -  jak na kolorowym zdję
ciu obok -  ale również sięgać do tworów atmosferycznych znajdu
jących się na różnych głębokościach. Zdjęcia będą wykonywane nie 
tylko w świetle widzialnym, ale również w ultrafiolecie i pod
czerwieni.

Meteorolodzy mają nadzieję, że posługując się 
złożonymi programami komputerowymi będą w sta
nie symulować zachowanie się atmosfery Jowisza 
(bardzo różnej od atmosfery Ziemi) co mogłoby pro
wadzić do lepszych programów używanych do prze
widywania pogody na Ziemi. W ogólności zagadnie
nia* te są .bardzo złożone ze względu na nieliniowość 
równań hydrodynamiki prowadzącą do bardzo dużej 
wrażliwości rozwiązań na warunki początkowe. Zna
jomość tych warunków z bardzo dużą dokładnością 
nie zapewnia otrzymania jednoznacznego rozwiązania 
nawet dla stosunkowo krótkich okresów czasu.

Wracając do szczegółów -  na zdjędu czarno
białym widać Wielką Czerwoną Plamę (poniżej równi
ka z prawej strony blisko brzegu tarczy). Jest ona rów
nież widoczna na zdjęciu kolorowym. Na obydwu 
zdjęciach widać również owalny twór przypominający 
pierścień. Obydwie struktury utożsamia się z prądami 
atmosferycznymi (dla Ziemi nazywanymi cyklonami 
i antycyklonami) wynoszącymi z głębszych warstw at
mosfery planety kryształy amoniaku. Wydostają się 
one ponad obłoki złożone również z kryształów ale 
zabarwionych związkami siarki, fosforu i węgla. 
W Układzie Słonecznym głównym źródłem energii za
pewniającym cyrkulacje atmosferyczną jest światło 
Słońca (przy udziale sił pojawiających się w wyniku 
rotacji planet). Warto może przy tej okazji wspomnieć, 
że również i dla N eptuna odległego od Słońca o 30 j.a. 
zaobserwowano nadspodziewanie silną (w stosunku 
do ilości energi otrzymywanej od Słońca) aktywność 
atmosferyczną. Dla przypomnienia -  Jowisz znajduje 
się w odległości około 5 j.a. od Słońca.

Paski widoczne poza tarczą planety na zdjędu kolorowym są 
tworami sztucznymi wynikłymi z nałożenia zdjęć w trzech bar
wach (aby otrzymać zdjęde w kolorze naturalnym) wykonanych w 
różnym czasie dla wirującej planety.

Zdjęde czarno-białe zarejestrowało jeszcze z prawej strony w 
okolicach równika znikający poza tarczą planety księżyc -  Europę. 
W czerwcowym STScU Ncwslcttir (wydawnictwo Instytutu 
Teleskopu Kosmicznego w Baltimore, USA) opublikowano również 
to samo zdjęde z uwagą o Europie -  ale w drukarni obdęto nieco 
lewy i prawy brzeg zdjęda... Liczymy, że nasi drukarze nie zrobią 
nam takiego dow dpu!

Roman Schreiber

Konkurs fotograficzny
z powodu druku Kalendarza Astronom iczne
go zabrakło nam miejsca na prezentację naj
ładniejszych zdjęć ze złączenia planet z 
Księżycem w czerwcu 1991 (zeszyt 2, str. 
71). Zrobimy to w najbliższym czasie! Z  po
wodu zachmurzenia nadeszło w sumie tylko 
kilkanaście zdjęć i slajdów. A może znajdzie 
się wśród naszych Czytelników „ranny p ta
szek” , który sfotografował nieomal analo
giczne złączenia W enus z Jowiszem i Księ
życem (niestety bez Marsa), które były wi
doczne rankiem 4-5 października i 1.-2 li
stopada 1991.

Czekamy!

ZDJĘCIE NA ROZKŁADÓWCE PRZEDSTAWIA . . .
. . . wielką (jedną z rekordowych -  szczyt je j  łuku sięga na odległość 
588 000 km) protuberancję słoneczną z 19 grudnia 1973, sfotografowaną, 
w świetle ultrafioletowej linii zjonizowanego helu, z pokładu Skylaba. Ko
lory są więc oczywiście sztuczne. Czas życia tak wielkich protuberancji 
wynosi najwyżej kilka godzin. Ponieważ Słońce w tej długości fa li ma ja s 
ność porównywalną z jasnością protuberancji, zdjęcie mogło być wykona
ne bez koronografu. Widoczne na powierzchni Słońca supergranule (jasne 
i ciemne plamy, w rzeczywistości większe od rozmiarów Ziemi) miejscami 
zlewają się w większe, jasne obszary aktywne stowarzyszone z plamami 
słonecznymi. W ięcej na temat Słońca w artykułach na str. 156-166.
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‘Kalendarz ^Astronomiczny 1992 konfiguracje słońca, K s ^ a  i planet
styczeń data CSE

01d13h W enus 5°N od Księżyca 
03dO2h M erkury 3°N od Księżyca 
03a l l h Mars 0°-8N od Księżyca 

(zakrycie -  Antarktyda) 
04d24h NÓW (obrączkowe zać

mienie Słońca -  Pacyfik) 
06d24h Satum  3°S od Księżyca 
07d20h Wenus 7°N) od Antaresa 

(gw. 1 wielkości)
10d21h M erkury 0°-6N od Marsa 
13d04h PIERWSZA KWADRA 
19d22h PEŁNIA
23d02h Jowisz 7°N od Księżyca 
26d16h OSTATNU KWADRA 
29d23h Satum  w złączeniu ze 

Słońcem 
31d 18h Wenus 1°N od Księżyca 

(zakrycie -  Antarktyda)

luty data CSE

0 i d i 4 h Mars 1°-5S od Księżyca 
03d20h NÓW
l l d 17h PIERWSZA KWADRA 
12d 10h M erkury  w  górnym  złą

czen iu  ze S łońcem  
18d09 h PEŁNIA
1 9 dQ8 h Jowisz 6°N od Księżyca 
19d23h W enus 0°-9N od Marsa 
25d09h OSTATNIA KWADRA 
29d02h Jow isz w opozycji 
29d03h W enus 0°-lN  od Saturna

marzec data c s e /c w e

01d19h Mars 4°S od Księżyca 
02dO2h Satum 4°S od Księżyca 
02d07h Wenus 4°S od Księżyca 
04d14h NÓW
06d07h M erkury 4°S od Księżyca 
06d14h Mars 0°-4S od Saturna 
09d22h M erkury w maks. odchy

leniu wsch. (18°)
12d04h PIERWSZA KWADRA 
17dl 3h Jowisz 6°N od Księżyca 
18d19h PEŁNIA 
20d 10h ró w n o n o c  w io sen n a  
26d03h OSTATNIA KWADRA 
26d16h M erkury w dolnym złą

czeniu ze Słońcem 
29d01h zmiana czasu zimowego 

(CSE) na letni (CW E) 
29d16h Satum  4°S od Księżyca 
31 d03h Mars 6°S od Księżyca

kwiecień data c w e

01d21h W enus 7°S od Księżyca 
02d10h M erkury 4°S od Księżyca 

NÓW
06d01h M erkury 2°N od Wenus 
l O ^ b  PIERWSZA KWADRA 
13d18h Jowisz 6°N od Księżyca 

PEŁNIA
23d17h M erkury w maks. odchy

leniu zach. (27°)
24d24h OSTATNIA KWADRA 
26d04h Satum  5°S od Księżyca 
29d09h Mars 7°S od Księżyca 
30d23h M erkury 8°S od Księżyca

maj data CWE 
02d2 (^  NÓW
09d18h PIERWSZA KWADRA 
10d241'  Jowisz 6°N od Księżyca 
16d 18h PEŁNIA
23d 14h Satum 5°S od Księżyca 
24d 18h OSTATNIA KWADRA 
28d l l h Mars 7°S od Księżyca 
31d 18h Merkury w górnym złą

czeniu ze Słońcem

czerwiec data c w e

01d06h NÓW
07d09h Jowisz 7°N od Księżyca 
07d23h PIERWSZA KWADRA 
13d 18h Wenus w gómym złącze

niu ze Słońcem 
15d07h PEŁNIA (częściowe zać

mienie Księżyca -  Antar
ktyda, Ameryka, Afryka) 

19d21h Satum 5°S od Księżyca 
21d05h p rze silen ie  le tn ie  
23d04h Merkury 5°S od Poliuxa 

(gw. 1 wielkości)
23d10h OSTATNIA KWADRA 
26d10h M ars 6°S od  K siężyca 
30d 14h NÓW (całkow ite zaćm ie

nie S ło ń c a -p łd .  A tlantyk)

lipiec data CW E

02d12h Merkury 4°N od Księżyca 
04d22h Jowisz 7°N od Księżyca 

Merkury w maks. odchy
leniu wsch. (26°)

07d05h PIERWSZA KWADRA

14d21h PEŁNU
17d01h Satum 5°S od Księżyca 
22d24h OSTATNIA KWADRA 
25d06h Mars 4°S od Księżyca 
25d17h Merkury 6°S od Wenus 
29d22h NÓW

sierpień data c w e

01d14h Jowisz 7°N od Księżyca 
02d23h Merkury w dolnym złą

czeniu za Słońcem 
05d 13h PIERWSZA KWADRA 
06d20h Wenus 1°-1N od Regulu- 

sa (gw. 1 wielkości) 
07d12h Satum w opozycji 
l l d l l h Mars 5°N od Aldebarana 

(gw. 1 wielkości)
13d03h Satum  5°S od Księżyca 
13d12h PEŁNU
21d04h Merkury w maks. odchy

leniu zach. (18°)
21d 12h OSTATNU KWADRA 
22d23h Mars 1 °-4S od Księżyca 
23d05h Wenus 0°3-N od Jowisza 
27d03h Merkury 5°N od Księżyca 
28d05h NÓW
29d21h Wenus 7°N od Księżyca

wrzesień data c w e /c s e

03d01h Merkury 1°-2N od Regu- 
lusa (gw. 1 wielkości) 

04d01h PIERWSZA KWADRA 
09d051'  Satum 5°S od Księżyca 
12d04h PEŁNU
15d06h Merkury w gómym złą

czeniu ze Słońcem

17d21h Jowisz w złączeniu ze 
Słońcem 

19d07h Wenus 3°N od Spiki (gw.
1 wielkości)

19d22h OSTATNU KWADRA 
20d l l h Mars 0°9N  od Księżyca 

(zakrycie -  Atlantyk) 
22 d2 1 h ró w n o n o c  je s ie n n a  
26d13h NÓW
27d02h zmiana czasu letniego

(CW E) na zimowy (CSE) 
28d16h Wenus 4°N od Księżyca

październik datacsE
02d23h Merkury 2°N od Spiki 

(gw. 1 wielkości)
03d15h PIERWSZA KWADRA 
06d09h Satum 5°S od Księżyca 
l l d19h PEŁNU 
18d 16^ Mars 3°N od Księżyca 
W to * 1 OSTATNU KWADRA 
24d01h Jowisz 7°N od Księżyca 
25d22h NÓW
27d08h W enus 3°N od Antaresa 

(gw. 1 wielkości)
27d16h Merkury 0°-5S od Księży

ca (zakrycie-p łn . Afryka) 
28d16h Wenus 0°-4S od Księżyca 

(zakrycie -  cen t Afryka) 
31d17h Merkury w maks. odchy

leniu wsch. (24°)

listopad data CSE

02d10h PIERWSZA KWADRA 
02d17h Satum  5°S od Księżyca

04d22h Mars 5°S od Poliuxa (gw.
1 wielkości) 

K ^lO b.P E Ł N U  
15d13h Mars 5°N od Księżyca 
17d13h OSTATNU KWADRA 
20*17** Jowisz 7°N od Księżyca 
21d23h Merkury w dolnym złą

czeniu za Słońcem 
24d10h NÓW
27d22h W enus 5°S od Księżyca 
30d04h Satum  5°S od Księżyca

grudzień datacsE
02d07h PIERWSZA KWADRA 
O ^ IS 11 Merkury w maks. odchy

leniu z a c h .(21°)
10*01** PEŁNU (całkowite zać

mienie Księżyca -  Euro
pa, Azja)

12d20R Mars 6°N od Księżyca 
16d20h OSTATNU KWADRA 
18d06h Jowisz 7°N od Księżyca 
19d04h Merkury 6°N od Antaresa 

(gw. 1 wielkości)
21d16h p rze silen ie  z im ow e 
21d17h Wenus 1°-1S od Saturna 
22d 15h Merkury 1°-5N od Księ

życa
22d22h Mars 3°S od Poliuxa (gw.

1 wielkości)
24d02h NÓW (częściowe zaćmie

nie Słońca -  płn. Pacyfik) 
27d18h Satum  6°S 6d Księżyca 
28d08h W enus 7°S od Księżyca



Publikujemy nasz Kalendarz nie bez wątpliwości. Do kogo wszak je s t adresowany? Czy do zawodowego astro
noma, który i tak wyszuka sobie dokładniejsze dane  h - którym ś z fachowych roczników astronomicznych? Czy 
do „rasow ego” amatora, nierzadko dysponującego pokaźną lunetą lub choćby lornetką? Ten z kolei znajdzie 
dla siebie daleko bardziej szczegółowy opis zjaw isk w świetnie redagowanym, miesięcznym kalendarzyku astro
nomicznym, publikowanym w Uranii, albo wydanym ostatnio, również przez Polskie Towarzystwo Miłośników  
Astronomii, „Kalendarzu Miłośnika Astronom ii". Szeroka, zainteresowana światem publiczność, informacje
0 najbardziej spektakularnych zjawiskach, popartych wspaniałymi, kolorowymi szkicami sytuacyjnymi, znajdzie 
na łamach Wiedzy i Życia? Kim  są  bowiem nasi Czytelnicy? To i nasi koledzy astronomowie, fizycy , ale również 
nauczyciele (niekoniecznie fizyki) i ich uczniowie, studenci, m niej lub bardziej zaawansowani miłośnicy
1 am atorzy astronomii, wreszcie zwyczajni ludzie. Mamy jednak cichą nadzieję, że prostota i zw’arta form a na
szego Kalendarza może być pom ocą dla KAŻDEGO! O czywiście w  poszukiwaniu refleksji i wrażeń estetycz
nych, a nie odkryć naukowych. Astronom owi pozw oli szybko zorientować się, kiedy warto zaprosić przyjaciół 
do obserwatorium i pokazać im przez teleskop Saturna, a fizyk-teoretyk  pozbędzie się kompleksów, że nie od
różnia Wenus od Jowisza. Początkujący am ator być może zachęci się i sięgnie po  Uranię i do bardziej zaawan
sowanych obserwacji np. gw iazd  zmiennych czy komet. M oże wreszcie ktoś, kto p o  raz pierwszy, dzięki 
bliskiemu złączeniu z Księżycem , samodzielnie rozpozna którąś z  planet we wskazanym przez nas miejscu na 
niebie, łatw iej nam uwierzy w  głównych bohaterów naszych stronic: w  kwazary, czarne dziury i gwiazdy neu
tronowe, w soczewki grawitacyjne i białe karły... Są one naprawdę tak samo realne, tylko o wiele, wiele d a le j ...

Planeta na życzenie, czyli rozkład jazdy Układu Słonecznego

%ąCenćtarz Astronomiczny 1992
Wydawać by się mogło, że w dobie teleskopów 
kosmicznych i kamer CCD. rola obserwacji pro
wadzonych przez miłośników astronomii powin
na maleć. Czy tak jest w istocie? Zapewne nie. 
Przecież to amatorzy dostarczają wielu podsta
wowych faktów obserwacyjnych To właśnie oni 
systematycznie obserwują gwiazdy zmienne 
oraz zakiyda gwiazd przez Księżyc. To oni zbie
rają dane potrzebne do oceny aktywności Słoń
ca, odkrywają kolejne komety, śledzą ruchy pla
netoid, a taKże w każdą noc poszukują gwiazd 
nowych i supernowych. Wreszcie ostatnio, to oni 
odkryli wielką, białą plamą na Saturnie, aż skie
rował na niego swe potążne lustro Teleskop 
Kosmiczny Hubble'a (patrz PA. zeszyt 2, str. 79). 
Lista podejmowanych tematów jest o wiele dłuż
sza i dlatego, bez cienia wątpliwości można 
stwierdzić, że astronomia profesjonalna ma 
w nich nadal bardzo istotne wsparcie.

Silna organizacyjnie sieć obserwatorów nie
ba, zwłaszcza ta działająca w świecie zachod
nim, budzi wśród naszych miłośników astronomii 
uzasadnioną zazdrość. Być może już wkrótce, 
szybka informacja, wspaniałe wydawnictwa, a 
przede wszystkim, możliwość posiadania włas
nych instrumentów obserwacyjnych, staną sią 
również i naszym udziałem, bo bez spełnienia 
tych podstawowych warunków trudno jest sobie 
wyobrazić, by rodzimy ruch obserwatorów nieba

miał szansą odrodzenia. Postępy Astronomii 
chątnie bądą popierać, a nawet patronować ta
kim akcjom.

Rady i pomocy oczekują jednak przede 
wszystkim początkujący obserwatorzy, d których 
jedynym kapitałem są chęci i uzbrojone, co naj
wyżej w lornetką, oko. Od czego mają zacząć? 
Na czym powinni sią skupić? Otóż warto rozpo
cząć od orientacji na niebie. Dostępna na rynku 
.Obrotowa Mapa Nieba" powinna to zadanie 
ułatwić. Kolejnym naturalnym krokiem może być 
śledzenie zjawisk w Układzie Słonecznym. To 
z kolei zadanie na pewno ułatwi zamieszczony 
tutaj, swojego rodzaju .rozkład jazdy', jaki 
stanowi nasz Kalendarz.

Słońce, Księżyc i planety bezustannie prze- 
mieszczjąsię na tle stabilnej konfiguracji gwiazd. 
Na zamieszczonej na poprzedniej stronie mapce 
pasa równikowego sfery niebieskiej naniesiono 
położenia piętiu planet widocznych gołym 
okiem, w celu ułatwienia ich odszukania na nie
bie. Nietrudno zauważyć, że planety przebywają 
stale w pobliżu ekliptyki, czyli pozornej drogi, 
jaką przemierza Słońce w dągu roku wśród 
gwiazd. Należy więc ich szukać na tle gwia
zdozbiorów zodiaku.

Poniżej mapki umieszono tabelkę zawierają
cą momenty wzajemnych konfiguracji Słońca, 
Księżyca i tych pięciu planet. Dla złączeń poda

jemy odległość kątową ze wskazaniem półno
cnego (N) lub południowego (S) kierunku wza
jemnego położenia, co nawet zupełnemu laikowi 
ułatwi ich identyfikację. Najszybdej zmienia swo
je położenie na niebie oczywiście Księżyc, obie
gając całą sferą niebieską w niespełna miesiąc. 
Nietrudno jednak przewidzieć jego przybliżone 
położenie wśród gwiazd, posługując sią podany
mi w tabelce momentami jego faz. Podobnie jak 
Słońca i planet, należy go szukać wzdłuż eklipty
ki: w PEŁNI -  po przeciwnej (różnica 12*1) stronie 
nieba niż Słońce; w PIERWSZEJ i OSTATNIEJ 
KWADRZE -  odpowiednio 6h na wschód i 6h na 
zachód od Słońca; w NOWIU zaś znajduje się 
oczywiście w pobliżu Słońca. Położenie Słońca, 
na początek każdego miesiąca, jest opisane na 
górnej skali mapki, a dolna godzinowa skala 
(rektascencja) pomoże szybko określić te 
różnice.

Wykres w kształcie poziomej klepsydry na 
wkładce, pozwala wyznaczyć przybliżone mo
menty wschodów, górowań i zachodów planet, a 
także momenty wschodów i zachodów Słońca. 
Na obu osiach tego skomplikowanego wykresu 
mamy czas. przy czym na osi poziomej umiesz
czono kalendarz, a wzdłuż osi pionoiraj zegar. 
Aby Czytelnik mógł bez kłopotu posługiwać się 
naszym Kalendarzem. zarówno_na osi .klepsy
dry", jak i w tabelce z konfiguraq'ami, konsek

wentnie używamy czasu urzędowego, przewidu
jąc że jak zwykle przejście z czasu zimowego 
(środkowo-europejskiego -  CSE) na letni 
(wschodnio-europejski -  CWE) nastąpi w ostat
nią niedzielę marca, i odwrotne, w ostatnią 
niedzielę września.

Przykładowo prześledźmy wydarzenia jakie 
będą miały miejsce jednej wybranej nocy. Niech 
to będzie noc z 9 na 10 grudnia 1992 roku. Przy 
dolnej krawędzi wykresu szukamy właściwej da
ty, tzn. 9 grudnia. Wprawdzie nie jest ona zazna
czona. lecz bez trudu znajdziemy odpowiadający 
jej punkt. Teraz, w myśli, należy przez ten punkt 
poprowadzić pionową linię. Przesuwając wzrok 
ku górze, wzdłuż tej linii, określamy ^darzenia 
interesującej nas nocy. Zachód Słońca nastąpi 
przed godziną 16:00. wtedy też będzie górował 
Saturn. Szybko zapadający (16:10) zmierzch cy
wilny (Słońce 6° pod horyzontem) umożliwi nam 
łatwe odszukanie Saturna, jako łatwo wyróżnia
jącą się na tle słabych gwiazd Koziorożca (map
ka). gwiazdę pierwszej wielkośd, nisko nad po
łudniowym horyzontem. Tylko nie pomylmy go z 
Wenus: ta świeci niżej i bardziej na zachód, 100- 
krotnie (I) większym blaskiem (jasność -4 m.2). 
Przesuńmy się 10 dni do przodu, a zobaczymy, 
że Wenus i Saturn będą zachodzić równocze
śnie, tzn. muszą być bardzo blisko siebie. I rze
czywiście. w tabelce odnajdujemy, że 21 grudnia 
Wenus .wyminie" Saturna w odległości 1° od 
strony południowej (S). Będziemy więc mieli wy
jątkowo efektowną, bożonarodzeniową .pier
wszą gwiazdkę na niebie". Kto wie czy ta praw
dziwa. Gwiazda Betlejemska, sprzed dwóch ty
sięcy lat, nie była podobnym zjawiskiem. Już 
dziś możemy obiecać Czytelnikowi piękny arty
kuł na tę okazję.

Powróćmy jednak do naszej nocy z 9 na 10 
grudnia. Zupełnie ciemno zrobi się około 17:40, 
kiedy skończy się zmierzch astronomiczny 
(Słońce 18° pod horyzontem). Po przeszło go
dzinie definitywnie pożegnamy się tej nocy z 
Wenus (zachód o 18:50). ale powinien już być 
widoczny Mars (wschód około 18:00) i zrekom
pensować tę stratę. I to z nawiązką! Ziemia na 
swej orbide właśnie zaczęła .doganiać" Marsa 
i zbliża się jego opozycja. Jasność Marsa szybko 
rośnie i tego dnia wynosi prawie -1 m.0. Od 12 
dni porusza sią na niebie ruchem wstecznym 
(mapka) i zbliża do Polluxa, jasnej gwiazdy w 
gwiazdozbirze Bliźniąt. Rzut oka w tabelką poka
zuje, że zbliży sią do niego na odległość 3°S (od 
południa) na dwa dni przed Bożym Narodze
niem. Czyżbyśmy więc mieli tym razem aż dwie 
.gwiazdki betlejemskie"? No cóż, .Bóg się rodzi, 
moc truchleje", tym razem niemal dosłownie: do
kładnie w Boże Narodzenie zniknie częściowo ta 
najważniejsza gwiazda. Słońce... z bożej łaski 
nie u nas. tylko na Pacyfiku.

Ale znów odbiegliśmy od naszej przykłado
wej nocy. Wróćmy więc do Marsa. Ten jednak 
znajduje się niemal w najwyższym punkcie eklip
tyki i czeka go długa droga po nieboskłonie nim 
będzie górował (ok. 2:20), ale warto czekać bo 
wzejdzie bardzo wysoko, zaledwie 30° od zenitu 
i ukaże się nam w pełni swego blasku, zwłasz
cza. że będzie musiał .spuścić z tonu" pobliski 
(złączenie za dwa dni -  tabelka) będący w pełni 
Księżyc. Oto bowiem, o godzinie 23:00 zacznie 
się najciekawsze wydarzenie tej nocy. W tym 
momencie Księżyc zacznie wchodzić w półcień 
Ziemi, a tuż po północy zacznie zanurzać się w 
cieniu rzucanym przez Ziemię. Maksymalna faza 
całkowitego zaćmienia Księżyca przypadnie na 
godzinę 0:45 -  już 10 grudnia. Całe zjawisko 
skończy się o 2:30. Będzie to jedyne zaćmienie 
widoczne u nas w przyszłym roku. W 
międzyczasie (1:20) wzejdzie Jowisz, który z 
Lwa dotarł już do Panny (mapka) i mozolnie 
zbliża do Kłosa (Spika), będąc jednak od niej 
kilkunastokrotnie jaśniejszym (jasność Jowisza 
-1 m.9). Nie kładźmy sią jednak spać. Oto 
bowiem właśnie Merkury osiągnął maksymalne 
zachodnie odchylenie od Słońca (tabelka) 
i wschodzi na tle jeszcze nieomal demnego 
nieba (.klepsydra"] w gwiazdozbiorze Skorpiona 
(mapka), na połuaniowo-wschodnim horyzoncie. 
Kto go wypatrzy (przyda się jednak lornetka) 
będzie zaskoczony jego jasnością (—0m.5). 4- 
krotnie większą od Antaresa do którego się 
szybko zbliża (złączenie 19 grudnia -  tabelka). 
Być może jeszcze dostrzeżemy wiele meteorów 
z roju Geminidów (.klepsydra") nim wschód 
Słońca o 7:40 zakończy tę bogatą w wydarzenia 
noc. Oby tylko dopisała pogoda.

W podobny sposób, posługując się .klepsyd
rą". mapką i tabelką zdołamy rozszyfrować wy
darzenia dotyczące każdej nocy w roku. Warto 
pamiętać, że skala czasowa wykresu (.klepsyd
ry") została sporządzona dla centralnej Polski
i wskutek różnicy długośd geograficznej posz
czególne zjawiska we wschodniej Polsce będą 
zachodziły (w czasie urzędowym) odpowiednio 
wcześniej, a w Polsce zachodniej, odpowiednio 
później od odczytanych z wykresu. Różnice mo
gą sięgać 30 minut. Szczególnie pięknie będą 
wyglądały złączenia jasnych planet i gwiazd 
z wąskim sierpem Księżyca i tak jak to było 
w 1991 roku w przypadku czerwcowego spotka
nia Księżyca. Wenus, Jowisza i Marsa (patrz 
str. 168). zachęcamy do fotografowania tych 
zjawisk.

Opracowanie na podstawie plakatowej wersji 
Kalendarza wydanego przez ASTRO-HOBBY:

Marek T. Szczepański 
Jan Desselbergtf (grafika) 

Maciej Mikołajewski (konfiguracje planet)
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y:A,Kł.AO MECHANIKI PRECYZYJNIEJ 
Wytwarzanie Astronomicznych Teleskopów 

Zwierciadlanych a Lunet
ż n ż -

3-4 —1300 ŻS Y W I E C T „ ul. Poniatowskiego 9
teł. 33-74

C O >  E F  E E  E E S .  T T  ^ s .

T E L E S K O P Y  Z W I E R C I A D L A N E  System Newtona

MOREL Nr 1

— o(niskowa zwierciadła
---- powiększenie

---- ******

MOPEŁ Nr 2
----irednica zwierciadła
---- ogniskowa zwierciadła
---- po wi ękizcnie

MODEL Nr 3
— średnica zwierciadła

—-powiękłzeoie 
-----zasięg

MOPEL Nr 5
----- średnica zwierciadła
----ogniskowa zwierciadła

---- **łięf

MOPEL Nr 6
— średnica zwierciadła

67 mm 
400 mm 
30x. SO*

S50 ram 
40a, 65*. lOOa

60X, lOOa. 160* 
11 m

90 mm 
900 mm 

i. 120*. 200* 
1 l ,5 m

150 mm 
I 500 mm 

50*. 120*. 200*. 300* 
12.5 ***

a małym statywie — 400 tys.zl lub na duiym 
■Łatywic azymutalnym — 500 tya.zł.
Dodatkowe oprzyrządowanie (1 u net k a celownicza 5 a 30,
ekran do obserwau^i plam na Słońcu) ---- 1 00 tya.zł.
R azem  500 lub 600 tys.zl.

Cena na duiym  a taty wic azymutalnym — 700 tya.zł.
Dodatkowe oprzyrządowanie (jak wyżej) cena---- lOO tya.rł.
R azem  800 tya.zł.

Cena na duiym atatywie azyrautalnym — 900 (ya.ił. 
Dodatkowe oprzyrządowanie (jak wyżej) oena — IOO tya.zł. 
R azem  1.000.000 zł.

Cena na dużym atatywie azymutalnym ---- 1,2 min zł
lub na atatywie parał a k tycznym ---- 1.3 min zł.
Mikroruchy — 200 tya.zł. Dodatkowe oprzyrządowanie (jak
wyżej) cena ---- IOO tya.zł.
R azem  1.300 lub 1.600 min zł.

Cena na dużym atatywie paraJaktycznym z prowadzeniem 
mikroruchami -----4,4 min ał.
Dodatkowe o p rzyrządow ani lunetka celownicza 20*50 
i 3*30. ekran do obaerwacji płam na Słońcu, możliwość 
podłączenia aparatu fotograficznego — 300 tya.zł.
R azem  4.700 min zł.

W modelach l, 2, 3 można instrumenty zakupić na statywie paralaktycznym z mikroruchami. 
Cena w/w modeli wzrasta o 300 tys.zl.

MOMŁ o
— średnica obiektywu
—-ognjakowa obiektywu 
----- powiększenie

— średnica obiektywu
— ogn lak owa obiektywu 

aaie płynne

—  średnica obiektywu
-----ogni okowa obiektywu
---- pnailfcaiania

47 mm 
500 mm 

4 0 a lub 60x

65 mm 
<400 mm 

od 50* do lOOa 
10.5“

800 mm 
70*. płynne od IOO* 

do 200a 
10.5“

Cena aamej lunety ----- 300 tya.zł.
Na małym atatywie ----- 400 tys.zl.

Cena samej lunety — 600 tya.zł. na dużym statywie 
azymutalnym —  1,1 min zł. Luneta może być wyposażona 
w mieszek fotograficzny (do podłączenia aparatu foto
graficznego) cena — IOO tys.zł, mikroruchy — 200 tys.zl.
Skala godzinowa i skala kątowa ---- IOO tya.zł.
Dodatkowe oprzyrządowanie (jak w M ODELU Nr 1) 
oena ---- IOO tys.zl.
n u r e m  1.300 lub 1.500 min zł (z montażem paralaktycz-
nym).

mej lunety —  I J2 min zl. Cena lunety na statywie
azymutalnym ---- 1.6 min zł. na  statywie paralaktycznym
---- 1.7 min zł. z mikrorucham i ----- 1.9 min zł. mieszek
fotograficzny ---- IOO tys.zl.
Dodatkowe oprzyrządowanie (jak w MODELU Nr 1) 
oena ---- IOO tya.zł.
Skala godzinowa i skala kątowa ----- IOO tys.zl.
R azem  1.600 lub 2.100 min zł.

o f e r o w a n e  i n s t r u m e n t y  u m o ż l i w i a j ą  o b s e r w a c j e
•  plam na Słońcu
•  faz WENUS i MERKUREGO
•  kraterów i gór na KSIĘŻYCU
t księżyców JOWISZA oraz plam i pasów na planecie
f  pierścieni SATURNA
i  URANA oraz MARSA
•  gwiazd, gromad gwiazd, galaktyk i mgławic

LUNETY REFRAKTQRY

Wszystkie lunety posiadają obraz prosty, ziemski.
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P PICTORIS: 

RODZĄCY SIĘ UKŁAD PLANETARNY ?

Poszukiwanie życia pozaziemskiego, a co się z tym ściśle 
wiąże, poszukiwanie podobnych do naszego systemów pla
netarnych wokół innych gwiazd jest od dawna przedmio
tem poważnych programów badawczych. Z jednej strony 
bowiem najbardziej obiecującym miejscem powstania życia 
jest powierzchnia planety, a z drugiej badania pozasło- 
necznych układów planetarnych może dostarczyć niezbęd
nych danych dla zrozumienia genezy Ziemi i całego Układu 
Słonecznego.

Dzisiejsze poglądy na pochodzenie Układu Słoneczne
go mają swoje korzenie w XVIII-wiecznej koncepcji Kanta 
i Laplace'a, według której Słońce i planety wyodrębniły się 
z wielkiej wspólnej mgławicy. Mówimy obecnie, że Słońce 
i planety uformowały się ze wspólnej dyskopodobnej struk
tury określanej jako mgławica słoneczna.

Jeżeli nasze poglądy na narodziny gwiazd są prawid
łowe, to wokół młodych gwiazd powinny występować dys
ki. Niektóre z tych dysków mogą przechodzić przez podob
ne stadia ewolucyjne przez jakie przechodził rodzący się, 
nasz Układ Słoneczny.

Pierwszą wskazówką świadczącą o tym, że wokół 
młodych gwiazd rzeczywiście istnieją struktury dyskowe 
było odkrycie, że obiekty te są źródłami silnych dżetów 
i wiatrów złożonych z gazu i pyłu. Gdy cząstki pyłu absor
bują światło gwiazdy, stają się gorętsze i zdradzają swoja 
obecność w podczerwonym zakresie widma. Takie młode 
obiekty jak HL Tauri, R Monocerotis i L1551/IRS5 emitują 
niewiarygodnie duże ilości promieniowania podczerwone
go, wskazującego niewątpliwie na istnienie wokół nich czą
stek pyłu. Określono nawet średnicę tych cząstek: wynosi 
ona od jednego do kilkudziesięciu mikrometrów. Są to roz
miary znacznie większe od cząstek istniejących w obłokach 
międzygwiazdowych, co sugeruje, że wokół tych gwiazd 
rozpoczął się proces tworzenia planet. Posiadamy też 
dowody na istnienie kondensującego się dysku wokół mło
dych gwiazd typu T Tauri, a obserwacje satelity-teleskopu 
pracującego w podczerwieni IRAS odkryły, że wiele 
gwiazd, nawet starszych, takich jak a  Lyrae (Wega) i (i 
Pictoris, otoczone jest przez dyskopodobne struktury pyło
we. Obserwacje radiowe oraz badania prowadzone przez 
satelitę IUE w ultrafiolecie dowodzą istnienia w tych 
dyskach również gazu.

Odkrycie okołogwiazdowego dysku, prawdopodobnie 
dysku protoplanetarnego, wokół podobnej do Słońca 
gwiazdy P Pictoris jest oceniane jako jedno z największych 
odkryć astronomicznych ostatniej dekady. Nic więc dziw
nego, że obiekt ten stał się przedmiotem badań przy pomo
cy Teleskopu Kosmicznego Hubble'a, a w szczególności 
badań spektroskopowych przeprowadzonych przy pomocy 
spektrografu o dużej zdolności rozdzielczej CHRS (Goddard 
High Resolution Spectrograph). Obserwacje miały na celu 
określenie rozkładu i ruchu jednokrotnie zjonizowanych 
atomów żelaza, jako wyznaczników rozkładu i zachowania 
innych, mniej czytelnych składników chmury gazowej wo
kół p Pictoris. Przeprowadzone one zostały w dwóch ter

minach oddzielonych od siebie okresem 23 dni w celu 
uchwycenia ewentualnych zmian jakie mogą zajść w turbu- 
lentnej okołogwiazdowej otoczce gazowej.

Widma uzyskane w dniu 12 stycznia 1991, różnią się 
znacznie od widm uzyskanych w dniu 4 lutego 1991. Rys. 1 
daje przykłady profili trzech linii Feli (zjonizowanego żela-
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Rys. 1. Trzy profile linii zjonizowanego 
żelaza w ultrafiolecie. Widma zostały 
otrzymane w odstępie 23 dni, 12 stycz
nia (gruba linia) i 4 lutego (cienka ii' 
nia) 1991 roku. Dramatyczne zmiany w 
tych profflach, tłumaczone poprzez 
ktaczkowatq strukturę turbulentnych 
elementów w rotujqcym gazie, stały 
się podstawq do sporzqdzenia „arty
styczne}'' wizji obiektu przedstawionej 
na okładce.

za), pokazujące ogromną zmianę jaka zaszła w ciągu zaled
wie 23 dni i świadczące o istnieniu „ kłaczkowatych", tur
bulentnych chmur przemieszczającego się gazu, dramatycz
nie zmieniającego strukturę otoczki w krótkim okresie
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K»pkrowstd dytk 
gazowy (C)

. Wyodrębnione, 
\ gęsta ttrumwnie 

gazów* 
poruszają* «ią 

rudianupnloym

Rys. 2. Schemat bliskiego otoczę- Jednorodny 

nia |i Pic, którego „artystyczna” 
wersja przedstawiona jest na ok- ak»cyjny(D) 
ładce. Opisane w tekście i na ry
sunku składniki gazowe (A, B, C, D,
E) odpowiadają składnikom profili 
linii zjonizowanego żelaza na Rys.
V. Wewnętrzny dysk, którego stuk- 
turę opisano na podstawie spektro
skopowych obserwacji z Kosmicz
nego Teleskopu Hubblea, otoczo
ny )est zewnętrznym dyskiem py
łowym, rozciqgajqcym się na odle
głość 100 miliardów kilometrów 
( -  700 Jednostek astronomicznych) 
i znany był wcześniej z podczerwo
nych obserwacji naziemnych. Pył 
ten zanurzony jest w rozległej 
otoczce gazowej, której naziemny 
obraz teleskopowy, uzyskany przez 
dr. Chrisa Burrowsa z Europejskie
go Obserwatorium Południowego 
(ESO), przedstawiono w lewym 
górnym rogu rysunku. Obraz struk
tury wewnętrznego dysku w (5 Pic w 
oparciu o własne obserwacje spe
ktroskopowe z Teleskopu kosmicz
nego przygotował Dr. Al Boggess z 
zespołem obsługującym spektro
graf GHRS.

czasu. Plastyczny obraz wywodzący się z interpretacji 
otrzymanych widm, przedstawiony jest na okładce niniej
szego numeru, a Rys. 2 prezentuje schemat i niezbędne 
objaśnienia tej wizji. Ilustracja przedstawia główne składo
we obszaru w pobliżu gwiazdy, który jest mniej więcej roz
miarów orbity Marsa. Czerwony pierścień zewnętrzny (C) 
jest dyfuzyjnym dyskiem gazowym, który ma stabilną orbi
tę wokółgwiazdową. Dysk ten otacza wewnętrzny dysk ga
zowy (D), który wolno dryfuje w kierunku gwiazdy central
nej. Białe, kometo-podobne struktury w tym niebieskim

dysku (E, F) są gęstymi strumieniami gazu poruszającymi 
się spiralnie w studni potencjału grawitacyjnego gwiazdy z 
szybkością około 200 km/s. Zewnętrzne, kłaczkowate 
struktury (A i B) mogą być ekspandującym pod wpływem 
ciśnienia promieniowania gwiazdy centralnej gazowym 
halo lub elementami tła lokalnego ośrodka międzygwia- 
zdowego.

Podobnie jak Słońce, p Pictoris jest gwiazdą ciągu 
głównego, ale jej masa jest około dwa razy większa, a jas
ność dziesięć razy większa niż Słońca. Jej wiek jest oceniany 
na kilka milionów do miliarda lat. Ostatnio F. Paresce suge
ruje, że p Pic jest młodym karłem typu A5, który dopiero co 
osiągnął ciąg główny. Jego wiek nie przekracza 200 min lat, 
średnica wynosi 1.2 średnicy Słońca, a masa 1.5 masy Słoń
ca. Według Paresce gwiazda ta wyróżnia się też małą obfi
tością metali w stosunku do Słońca: [M/H]=-0.6*. 
Cząsteczki stałe tworzą wokół p Pictoris dysk, którego 
średnica sięga kilkuset jednostek astronomicznych, podczas 
gdy otoczka gazowa rozpościera się tylko w promieniu 
paru jednostek astronomicznych od gwiazdy.

Pochodzenie okołogwiazdowego gazu w p Pictoris nie 
jest znane. Może on być produkowany przez powolny roz
pad cząstek pyłu w dysku, może być uwalniany przez 
gwiazdę lub też pochodzić z „parowania" z zimnych obiek
tów, np. przypominających komety, które mogły się utwo
rzyć w tym prawdopodobnym systemie protoplanetarnym. 
Te, lub jeszcze inne procesy mogą zachodzić równocześnie. 
Być może dalsze obserwacje, prowadzone przy pomocy 
Teleskopu Kosmicznego, pomogą rozwiązać te problemy.

Andrzej W oszczyk

*  W  żargonie astrofizycznym, metalami nazywa się 
„wszystko" cięższe o a  wodoru i helu, a ich zaw artość względem  
Słońca podaje się w skali logarytmicznej i tradycyjnie oznacza na
wiasami kwadratowymi. Innymi słowy, podana wartość dla P Pic 
oznacza, że jest ona czterokrotnie uboższa w pierwiastki ciężkie niż 
Słońce (przyp. red.).
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Planeta wokół 
pulsara 
PSR 1829-10?
Ostatnio świat naukowy został poruszony 
niezwykłym odkryciem planetopodobnego 
obiektu krążącego wokół gwiazdy neutro
nowej znanej obecnie jako pulsar PSR 
1829-10 (patrz krótka notka w poprzednim 
zeszycie PA, str. 119). Doniesienie o 
odkryciu ukazało się w Nature (352, 311). 
Wiadomość lotem błyskawicy przedostała 
się do prasy codziennej wzbudzając og
romne zainteresowanie wśród czytelni
ków. Odkrycie jest dziełem Dr A. Lyne'a 
i współpracowników, radioastronomów z 
Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii. Warto w 
tym miejscu poczynić pewną dygresję. Dr 
A. Lyne jest jednym z bardziej wytrwa
łych i zasłużonych badaczy pulsarów. Pul- 
sary nie są obecnie tak bardzo modnym te
matem badali naukowych jak to miało 
miejsce zaraz po ich odkryciu i tylko parę 
zespołów prowadzi ich dalsze badania. 
Obserwacje pulsarów są żmudne i długo
trwałe, dlatego badacz nie może liczyć na 
rychłą publikację wyników badań. Odkry
cie Lyne'a dobitnie pokazuje jak bardzo 
potrzebny w badaniach astronomicznych 
jest czas i wytrwałość. Mamy nadzieję, że 
nasz komentarz pomoże Czytelnikom Po
stępów Astronomii lepiej zrozumieć w ja
ki sposób doszło do odkrycia i jakie jest 
jego znaczenie dla astronomii.

Przegląd obszaru nieba blisko płasz
czyzny galaktyki wykonany w 1985 roku 
za pomocą 76 metrowego radioteleskopu 
Lowella doprowadził do odkrycia czter
dziestu nowych pulsarów, a wśród nich 
PSR 1829-10. Od momentu odkrycia pro
wadzono systematycznie obserwacje, ce
lem dokładnego ustalenia ich pozycji na 
niebie oraz pomiary momentów nadejścia 
impulsów, dla wyznaczenia tempa spowal
niania ich ruchu wirowego.

Promieniowanie radiowe pulsarów ma 
charakter impulsowy. Impulsy pojawiają 
się okresowo z bardzo dużą dokładnością, 
przy czym ich amplituda wykazuje znacz
ną zmienność. Obserwowany okres pulsa
ra zmienia się w wyniku efektu Dopplera 
wywołanego przez różne ruchy w układzie 
pulsar-Ziemia, a więc w wyniku ruchu wi
rowego i orbitalnego Ziemi, ruchu pulsara 
w układzie podwójnym, itp. Pulsar wysy
łając promieniowanie elektromagnetyczne 
traci swoją energię kinetyczną. W rezulta
cie następuje zwolnienie jego obrotów, a 
więc okres systematycznie się wydłuża. 
W jaki sposób mierzy się momenty nadej
ścia impulsów pulsara? Ze względu na du
żą zmienność amplitudy impulsów splata 
się je z odpowiednim impulsem wzorco
wym, czyli szablonem. Szablonem jest po 
prostu średni profil pulsara uzyskany w 
wyniku synchronicznej (z okresem pulsa
ra) integracji dużej liczby kolejnych im
pulsów. Maksimum funkcji splotu szablo
nu z obserwacjami, określa moment nadej

ścia impulsu od pulsara. Wprowadzając 
poprawki na ruch Ziemi sprowadza się 
wyniki obserwacji do środka masy Układu 
Słonecznego, czyli barycentrum. Nastę
pnie do tak poprawionych danych dopaso
wuje się standardowy model spowalniania 
wirowania pulsara.

Podstawowy okres pulsara PSR 
1829-10, tzn. okres wirowania gwiazdy 
neutronowej, wynosi 330 milisekund. Po 
wykonaniu całej procedury redukcji i do
pasowaniu modelu, okazało się, że odchył
ki od dopasowania wykazują okresowe 
wahania z okresem 184 dni i amplitudą 
8 milisekund (rysunek). Najprostszym, na
tychmiast narzucającym się wyjaśnieniem 
tego faktu jest założenie, że pulsar znaj
duje się w układzie podwójnym. Znając 
okres orbitalny towarzysza układu i przyj
mując masę pulsara równą 1.4 masom 
Słońca, ze wzorów opisujących ruch w uk
ładzie podwójnym daje się oszacować dal
sze parametry. Łatwo dochodzimy do 
wzoru na masę towarzysza pulsara o po
staci msmi=  10.2ME, gdzie m -  masa to
warzysza, a Mg -  masa Ziemi. Nachylenie 
orbity i nie jest znane, więc możemy
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Data (Dzień Juliański)
Odchyłki w chronometrii PSR 1829-10 wzglę
dem prostego modelu spowalniania wirowania. 
Krzywa ciągła przedstawia rozwiązanie dla 
układu podwójnego z planetą (wg Nature, vol. 
252, s tr 311)

określić tylko dolną granicę masy towa
rzysza. Jednakże, dla przypadkowej orien
tacji płaszczyzny orbity, prawdopodobień
stwo tego, że nachylenie orbity jest mniej
sza niż pewna wartość i wynosi 1-cosi. 
Stąd można łatwo pokazać, że dla każdej 
rozsądnej wartości nachylenia orbity (tzn. 
nie leżącej niemal dokładnie w płaszczyź
nie nieba) masa towarzysza pulsara wy
padnie w zakresie mas planetarnych. Ma
my 50 procentową szansę na to, że masa 
towarzysza jest mniejsza od 12ME. Praw
dopodobieństwo tego, że jest to obiekt o 
masie większej od masy Jowisza, czyli 
300ME wynosi tylko 0.0005. Większą pół- 
oś orbity daje się łatwo obliczyć znając 
okres orbitalny i masę gwiazdy neutrono
wej. Wynosi ona 1,06xl0x km, czyli jest 
to orbita porównywalna z orbitą Wenus. 
Mamy zatem dość przekonujący dowód na 
istnienie pierwszej planety poza Układem 
Słonecznym. Planeta ta ma masę rzędu 
10WE/sini i porusza się prawie po kołowej 
orbicie o promieniu 0.7 jednostek astrono
micznych z okresem 6 miesięcy.

Czy jakieś inne przyczyny nie mogłyby 
być odpowiedzialne za obserwowane ok
resowe wahania? Autorzy odkrycia rozwa
żali swobodną precesję gwiazdy neutrono
wej oraz pewien typ oscylacji w jej nad- 
ciekłym wnętrzu. Oba efekty jednak 
wykluczono.

Odkrycie planety krążącej wokół pulsa
ra jest wyzwaniem dla teorii ewolucji 
gwiazd i powstawania systemów planetar
nych. Kluczowym pytaniem jest, czy pla
neta powstała po wybuchu supernowej 
wraz z pulsarem, czy też istniała wcześniej 
i w jakiś sposób przetrwała późne stadia 
ewolucji gwiazdowej, włącznie z proce
sem formowania gwiazdy neutronowej. 
Czy planeta mogłaby przetrwać wybuch 
supernowej, kiedy otoczka gwiazdy 
stającej się supernową zostaje odrzucona z 
prędkością około 5000 km/sek i w dodatku 
zachować prawie kołową orbitę ? Na to 
pytanie nie ma oczywistej odpowiedzi.

Inna możliwość to przyjęcie, że planeta 
powstała później od gwiazdy neutronowej, 
z dysku materii wokół niej. Taki dysk 
mógłby powstać jako wynik przypływo
wego rozerwania towarzysza pulsara lub 
akrecji materiału odrzuconego przez su
pernową. Dwa inne wyjaśnienia proponują 
w jednym z kolejnych zeszytów Nature 
(352, 783) M. Rees i współpracownicy z 
Cambridge. W ich pierwszej wersji, pulsar 
powstaje z połączenia się dwóch białych 
karłów, a planeta kondensuje się z materii 
pozostającej w masywnym dysku. W wer
sji drugiej, gwiazda neutronowa zderza się 
z systemem planetarnym podobnym do 
słonecznego i niejako „pożera” jego cen
tralną gwiazdę. Zderzenie zmienia kształt 
orbit wewnętrznych planet na eliptyczny, 
który po pewnym czasie powraca do koło
wego na skutek działania sił tarcia, wywo
łanych przez rozciągłą lecz krótkotrwałą 
otoczkę, pozostałość po rozerwanej gwieź- 
dzie. W tym samym numerze Nature, na 
stronie 763, jeszcze jedno wyjaśnienie 
proponuje P. Dawson. Przyjmuje on, że 
przodkiem supernowej był gorący masyw
ny biały karzeł i że wybuch supernowej 
był typu la. Hipoteza Dawsona ma pewne 
zalety i niektóre wcześniejsze kwestie sta
ją się w jej kontekście nieistotne

Nie wgłębiając się dalej w szczegóły 
różnych hipotez, których zapewne wkrótce 
przybędzie, możemy jedynie stwierdzić, 
że opierając się na obecnych teoriach for
mowania gwiazd neutronowych i superno
wych trudno zrozumieć obecność planety 
w systemie pulsara PSR 1829-10. Jest też 
całkiem możliwe, że w wyniku dalszych 
badań okaże się, że nie ma tam żadnej pla
nety. Historia poszukiwań innych syste
mów planetarnych we Wszechświecie zna 
wiele takich przypadków, kiedy to w mia
rę dalszego zbierania materiału obserwa
cyjnego i gruntownej analizy problemu 
okazywało się, że odkrycia są po prostu 
pomyłkami obserwacyjnymi lub interpre
tacyjnymi. Na zakończenie podkreślmy 
raz jeszcze, że odkrycie Lyne'a i współpra
cowników dostarcza tylko pośredniego do
wodu na istnienie planety przy pulsarze 
PSR 1829-10.

Jerzy Usowicz
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donosy
Z ostatniej chwili

Aleksander
Wolszczan
rozwiązuje
worek
z planetami?!
Na początku października, na kon
ferencji w Cornell University, Alek
sander Wolszczan przedstawił swe 
odkrycie nowego układu planetar
nego. Milisekundowy pulsar, obser
wowany przez 18 miesięcy wykazy
wał duże odchyłki O  -  C, sięgające 
okresu pulsów. Odchyłki udało się 
zredukować o czynnik 1000 (tak, 
tysiąc!) wprowadzając dwie planety 
o masach 2 i 3 masy Ziemi z okresa
mi orbitalnymi 66 i 99 dni, blisko 
rezonansu 2:3. Ekscentryczności są 
małe, lecz mierzalne, ok. 0.02. W ol
szczan czeka jeszcze miesiąc z pub
likacją, aby mieć pewność, że efe
meryda się sprawdza.

Bohdan Paczyński

Od Redakcji: Aleksander Wolszczan jest wy
raźnie ,na fali". Po raz drugi pojawia sią jego 
nazwisko na naszych lamach (patrz zeszyt 3, 
str. 113) jako odkrywcy i to w nadzwyczaj gorą
cej dziedzinie. Ostatnio skontaktował się z Re
dakcją za pomocą poczty elektronicznej i obie
cał napisać dla nas o swoich odkryciach, zaraz 
po wysianiu wzmiankowanych wyżej wyników 
do publikacji. Dlatego nie zdradzamy nawet 
nazwy pulsara i wraz z  Czytelnikami, niecier
pliwie czekamy na tekst.

Nowa nowa: 
Nova Herculis 
1991

Być może Czytelnik pierwszego zeszytu 
.P ostępów  A stronom ie  (str. 19) pam ięta 
nazwę V 1500 Cyg (inaczej Nova Cygni 
1975, .p rzebó j' sp rzed 16 lat), w spo
m n ianą  przy okazji op isu  to ruńskiego 
spek trografu  i kam pan ii obserw acyjnej 
przeprow adzonej przy jego użyciu.

W iosna br. dostarczy ła  okazji do o b 
serw acji innej Nowej, Novej H erculis 
1991 -  obiek tu  o podobnej praw dopo
dobnie na tu rze . Św iadczą o tym  duże 
prędkości w yrzutu  m aterii, gwałtowny 
spadek  b lasku , oraz podobne d la  oby

dw u gwiazd w idm a 
optyczne. N ajpraw dopo
dobniej więc, w obu  przy
padkach , m am y do 
czynienia z w ybucham i 
n a  silnie nam agnesow a
nych białych karłach .

25 m arca  br., do C en
tralnego B iura Telegra
mów A stronom icznych w 
C am bridge, dotarły  n ieza
leżne raporty  o odkryciu 
Novej H erculis 1991 od 
M atsuo Sugano  z Japon ii, 
z miejscowości Kakoga- 
w a-sh i oraz od George'a 
Alcocka z  Anglii, z  Yaxley.
O bserw acje Japończyka  
były o dziesięć godzin 
wcześniejsze (no cóż, chy
b a  m usim y się ju ż  z tym 
pogodzić, że w  Jap o n ii 
zaw sze zm ierzch będzie 
zapada ł o tych parę  go
dzin wcześniej niż w 
Europie!). M aksym alna Jasność  zare je
s trow ana przez Sugano  (fotowizualnie, 
n a  kliszy Tri-X) w ynosiła 5 .n,4. Tak 
więc, przy sprzyjającej pogodzie, 
mogliśmy tej nocy zaobserw ow ać 
gwiazdę nową gołym okiem! Pozycja no
wej, uzyskana  przez T. H arrisona  na  
2.3 m etrow ym  teleskopie w Siding 
Spring  w ynosiła: a =  18*144m 12.s5, 
8=+12°10'51". W otoczeniu 10" od tej 
pozycji w Atlasie Palom arskim  nie m a 
żadnego obiek tu  do ja sn o śc i 14m 
w łącznie. Praw dopodobnie p ionow ą  
była gw iazda dziew iętnastej wielkości. 
Na zdjęciach zrobionych jeszcze n a  3 
dn i przed odkryciem  nie w idać w tym  
m iejscu żadnego ob iek tu  jaśniejszego 
niż 10m.

Spek troskop ia  podczerw ona wyko
n an a  tu ż  po odkryciu u kaza ła  em isję 
bardzo szerokich linii w odoru n e u 
tralnego H I i Fe II oraz b rak  linii helu 
neu tralnego  He I, które w ystąpiły d o 
piero później, podobnie Jak  to miało 
miejsce w  przypadku V 1500 Cyg.

Nova Cygni 1975
Nowa ta, .n a jszy b sza ' z n an a  do tej 
pory, zarów no pod względem tem pa 
sp ad k u  b lasku  po m aksim um  jak  
i prędkości w yrzutu  m aterii (do 
5000  k m /s) swoje osobliw ości zaw 
dzięcza najpraw dopodobniej fak
towi, że do w ybuchu  term onuk lear- 
nego doszło n a  powierzchni silnie 
nam agnesow anego białego karła. 
O dkrycia, że gw iazda je s t  polarem  
(tzn. c iasnym  uk ładem  podwójnym 
złożonym z czerwonego k a rła  poło
żonego w ew nątrz m agnetosfery 
akreującego poprzez kolum ny 
akrecyjne białego karła) dokonali, 
ponad  dziesięć la t po w ybuchu, 
w arszaw scy astrofizycy J a n u s z  
Kałużny i Tom asz Chlebow ski. Nic 
więc dziwnego, że od tego czasu  
astronom ow ie .polują" n a  w ybuch 

polara, bynastępnego  polara, by tym  razem  
ju ż  w pełni św iadom ie śledzić Jego 
przebieg. (MaMiko)

Spadek blasku Novej Herculis 1991 po maksimum wg Telegra
mów Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU Circ., 
March-June 1991)

Do akcji błyskaw icznie w łączył się 
sa te lita  IUE (International Ultraviolet 
Explorer), do sta rcza jąc  w idm a niskiej 
dyspersji z liniam i em isyjnym i Mg II, a  
potem  także N V. W pięć dn i od w ybu
chu  zarejestrow ał sygnał sa te lita  
rentgenow ski ROSAT, a  m ówiąc do
kładniej -  194 zliczenia uzyskane w 
czasie 1235 sekundow ej ekspozycji. 
Tym sam ym , po raz pierwszy udało  się 
zaobserw ow ać rentgenow sko klasyczną 
now ą w tak  kró tk im  czasie od jej w ybu
chu  (wcześniejsze obserw acje klasycz
nych nowych, w ykonane przez takie 
satelity  ja k  SAS 3, Ariel V, czy EXOSAT 
-  podaw ały jedyn ie  górny lim it n a  s t ru 
mień pochodzący od nowej). Dzięki 
przeglądowi nieba, w ykonanem u przez 
ROSATa we w rześn iu  ubiegłego roku, 
wiemy, że w m iejscu zajm ow anym  
przez Novą H erculis 1991 nie było 
wówczas żadnego źródła rentgenow 
skiego z górnym  lim item  do 0.01 
zliczeń n a  sek u n d ę . O bserw acje VLBI 
(jednoczesne pom iaiy  radio teleskopam i 
o średnicy  a n te n  25 .90  m, n a  bazie 
pomiędzy G reen B ank a  G ilm ore Creek, 
tj. 5035  km) dostarczyły  górnych 
oszacow ań n a  s tru m ień  pochodzący od 
nowej zak resie  radiowym : 80 m Jy  na  
częstotliw ości 8391 MHz oraz 65  m Jy 
częstotliw ości 2260  MHz.

Pom iary fotoelektryczne i pom iary 
przeprow adzone przy pomocy CCD 
św iadczą o m odulacji ja snośc i, je d n a k  
poszczególne don iesien ia  różn ią  się co 
do oszacow ań Jej am plitudy  oraz ok re
su . E.M. Leibowitz ze w spółpracow ni
kam i podają, że m inim a (być może 
spow odow ane zaćm ieniem ) m ają  głębo
kość 0 .m 15 i pow tarzają się z okresem  
P=71.424±0.002 h. P raw dopodobień
stwo znalezien ia  tego typu okresowości 
w rozkładzie całkow icie losowym Jest 
m niejsze niż 1%. Nie Jes t też w ykluczo
ne, że okres wynosi P /2 , P /4 , lub  P /7 . 
Wyścig o praw idłowe w yznaczenie ok re
su  orbitalnego trw a. Niebawem roz
pocznie się n astępny : o potw ierdzenie 
m agnetycznej n a tu ry  tej gwiazdy.

Eiva K u cza w ska
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Detektory i detekcja fal 
gr awitacyj ny ch

Marek J. Sarna

Niesferyczne zaburzenie źródła pola grawitacyj
nego w konsekwencji skończonej prędkości roz
chodzenia się informacji, prowadzi do rozprze
strzeniania się zaburzenia tego pola, czyli propa
gacji fali grawitacyjnej, ciągłej (np. układy pod
wójne gwiazd) lub impulsowej (np. wybuch super
nowej). Bliska już, rutynowa rejestracja takich fa l 
daje nadzieję na rozstrzygnięcie podstawowych 
problemów teorii grawitacji, astrofizyki i kosmo
logii. Jak zwykle bywa, kiedy chodzi o pieniądze, 
autorzy przedstawionego tu, fantastycznego pro
jektu, a za nimi Autor artykułu, nie wspominają 
ile nowych pytań i zagadek stanie przed nauką po 
zarejestrowaniu tych f a l ...

Odwracając kolejność z tytułu, na 
początku omówię w jakich astrofi
zycznych sytuacjach mogą być emito
wane fale grawitacyjne i jakie fun
damentalne problemy fizyki współ
czesnej ich rejestracja mogłaby zwe
ryfikować. Następnie przedstawię 
angielsko-niemiecki projekt budowy 
interferometrycznego detektora fal 
grawitacyjnych.

Istnienie fal grawitacyjnych jest 
proponowane przez te teorie grawita
cji, które zakładają skończoną pręd
kość propagowania się informacji. Je
dynie einsteinowska teoria była inten
sywnie testowana. Jednym z takich 
ważnych testów ilościowych było 
zmierzenie skracania się okresu pod
wójnego pulsara PSR 1913+16*). Nie 
jest to jednak metoda bezpośrednia -  
rejestruje skutki emisji fal grawitacyj
nych nie zaś same fale.

Miarą charakteryzującą inten
sywność procesu emisji fal grawita
cyjnych jest jej amplituda, h. Jej bez
wymiarowa wartość posłuży nam do

Pulsar ten był bohaterem artykułu T. Jarzę
bowskiego w poprzednim zeszycie Postępów 
Astronomii (PA 3/91, str. 106, przyp. red.)

określenia możliwych progów detek
cji tych fal dla różnych procesów 
astrofizycznych. Nie wchodząc w 
szczegóły, zadowolmy się definicją 
podaną w ramce na sąsiedniej stronie 
i zwróćmy uwagę na powiązanie tej 
wielkości z energią fali i odległością 
do źródła.

Źródła promieniowania 
grawitacyjnego

Mając określoną wielkość skalującą 
intensywność procesu emisji (ramka) 
przystąpimy teraz do przedstawienia 
w jakich procesach astrofizycznych 
zjawisko fal grawitacyjnych może 
występować. Zasadniczo wymieniane 
są cztery główne:
1. Wybuchy gwiazd supernowych. 

Teoria wybuchu gwiazd superno
wych, a bardziej ogólnie, kolapsu 
grawitacyjnego, dała pierwszy 
asumpt do budowy detektorów fal 
grawitacyjnych. Jeżeli założymy, 
że kolaps jest sferycznie symetry
czny -  tzn. nie ma rotacji -  to emi
sja fal nie następuje. Słaba rotacja 
powoduje, że kolaps jest niesfery-

czny ale osiowo-symetryczny. 
Komputerowe symulacje takiego 
procesu pokazują, że fale grawita
cyjne unoszą 10-6 + 1(H MQc2 
masy spoczynkowej gwiazdy. Je
żeli rotacja jest znaczna to kolaps 
nie będzie osiowo-symetryczny a 
w procesie formowania się gwiaz
dy neutronowej może być wynie
sione OAMqC2 energii. Przy zało
żeniu że błysk trwa 1 msek i jest 
nie dalszy niż z gromady Virgo to 
dla słabej rotacji h ~ 10~23 + 10-22, 
a dla niesymetrycznego osiowo 
kolapsu mamy / i - 4 x l0 “21. Zapa
miętajmy te liczby!

2. Zlewające się układy podwójne. 
Dla nikogo choć trochę znającego 
teorię ewolucji gwiazd nie jest 
zaskoczeniem, że wiele obserwo
wanych gwiazd jest członkami uk
ładów podwójnych czy wielokrot
nych. Kresem życia każdej gwiaz
dy, uwarunkowanym początko
wym zasobem materii wodorowej 
(a więc masą), są: białe karły, 
gwiazdy neutronowe, czarne dziu
ry. Obiekty takie występują rów
nież w układach podwójnych. Nie
które z tych układów są na tyle 
ciasne, że utrata energii -  momen
tu pędu na skutek emisji fal grawi
tacyjnych efektywnie skraca okres 
orbitalny, w czasie krótszym niż 
wiek Wszechświata (tzw. czas 
Hubble'a: t= l/H0 ~ 1010 lat). Gdy 
odległość między gwiazdami sta
nie się porównywalna z ich roz
miarami, systemy takie będą 
zlewać się w jeden zwarty obiekt.
0  ile białe karły nie są ciekawe 
z punktu widzenia detekcji fal gra
witacyjnych (zbyt słaby impuls), o 
tyle zlanie się dwóch gwiazd neu
tronowych, czarnych dziur czy 
gwiazdy neutronowej i czarnej 
dziury powinno dać mierzalne 
efekty. Rachunki pokazują że fale 
grawitacyjne unoszą w wyniku ta
kiego procesu ok. 5xlO-3 MQc2. 
Daje to błysk grawitacyjny o am
plitudzie -  10~21.

3. Pulsary i inne źródła promieniujące
w sposób ciągły.
Istnieje wiele długo żyjących
1 promieniujących w sposób cią
gły, źródeł fal grawitacyjnych. Są 
to przede wszystkim pulsary w 
różnym okresie czasu po narodzi
nach. A więc takie, które wypro- 
mieniowywują nadmiar momentu 
pędu (młode), takie gdzie na sku-
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tek naprężeń w skorupie następują 
trzęsienia powierzchni, wreszcie 
gwiazdy neutronowe ratujące nie
stabilnie na skutek asymetrycznej 
akrecji materii. Wszystko to będą 
źródła stosunkowo słabe, ale przez 
to, że promieniujące w sposób 
ciągły, przy długich czasach inte
gracji sygnałów, możliwe do reje
stracji. Niewiele jest wiadomo jak 
dużo takich źródeł istnieje w naj
bliższym otoczeniu Słońca, w na
szej Galaktyce, itd.?

4. Stochastyczne, grawitacyjne pro
mieniowanie tła.
Określenie to pojawiło się jako 
produkt pewnych teorii kosmolo
gicznych starających się wyjaśnić 
takie sprawy jak fazę przejściową 
czy formowanie się galaktyk. Jed
nym z „modnych” ostatnio, lecz 
zarazem bardzo ciekawych zagad
nień, jest wpływ tzw. strun kos
micznych na formowanie się ga
laktyk. Jeśli struny kosmiczne by
ły zarodzią, wokół której powsta
wały galaktyki i było to zjawisko 
uniwersalne, to na skutek tego iż 
struny ginęły emitując fale grawi
tacyjne -  powinno po nich pozo
stać grawitacyjne promieniowanie 
tła. Byłoby ono słabe ale możliwe 
do zarejestrowania metodą różni
cową przy użyciu dwóch detekto
rów fal.

Fizyczne konsekwencje detekcji

Jakie więc problemy rejestracja fal 
grawitacyjnych może wyjaśnić bądź 
postawić do rozwiązania przed teore
tykami? Lista jest dość długa, ale jej 
zawartość treściowa, jak sami Czytel
nicy przekonają się, kapitalna!!!
•  Test na polaryzację fal grawitacyj
nych. Wiele teorii przepowiada istnie
nie fal grawitacyjnych o różnych jed
nak charakterystykach. Sieć czterech 
czy więcej detektorów daje możli
wość, w oparciu o daną teorię, wyde- 
dukowania amplitudy, polaryzacji 
i kierunku przychodzących fal. Jeśli 
wynik jest konsystentny z teorią to 
znakomicie. Jeśli nie oznacza to, że 
potrzebna jest nowa teoria grawitacji. 
Decydującą będzie tu polaryzacja.
•  Prędkość propagacji fal grawitacyj
nych. Jeżeli np. wybuchła gwiazda su
pernowa w odległości 15Mps i zosta
nie zarejestrowana w dziedzinie opty
cznej, to prawie równocześnie (tole
rancja jednego dnia) winna nastąpić 
rejestracja fal grawitacyjnych.

•  Testowanie słuszności teorii grawi
tacji dla silnych pól. Jeśli nastąpi 
zlanie się dwóch czarnych dziur to 
detektory zarejestrują pewną czasową 
charakterystykę błysku grawita
cyjnego. Komputerowe symulacje już 
niedługo będą w stanie, z odpowied
nią dokładnością, przewidywać dyna
mikę takiego procesu, charakter emisji 
itd -  opierając się jedynie na kilku 
parametrach wejściowych takich jak: 
masa, spin, całkowity moment pędu

układu, parametr zderzenia. Porów
nując więc obserwacje z przewidy
waniami teoretycznymi, będzie można 
testować zachowanie się materii 
w silnych polach grawitacyjnych.
•  Morfologia jądra supernowej. Ob
serwując błysk grawitacyjny podczas 
kolapsu, możemy dowiedzieć się wie
lu interesujących rzeczy o superno
wej. Na przykład: ile faktycznych 
kolapsów nie prowadzi do optycznego 
wybuchu; jak ważną rolę odgrywa 
rotacja w procesie grawitacyjnego

zapadania się; co powstaje w wyniku 
wybuchu (gwiazda neutronowa czy 
czarna dziura); jaką masę i moment 
pędu ma zwarty obiekt? To może te 
najważniejsze.
•  Równanie stanu gwiazdy neutrono
wej. Jest to jedno z tych zagadnień, 
gdzie astronomia fal grawitacyjnych 
może dać odpowiedź na fundamental
ne pytania fizyki jądrowej. Oddziały
wania między neutronami dla tak 
dużych gęstości jakie panują we

wnętrzu pulsara, są niemożliwe do 
zbadania w laboratorium. Są więc 
bardzo słabo poznane. Obserwacje 
natury kolapsu (błysku grawitacyj
nego) pozwoli teoretykom przetłuma
czyć go na równanie stanu. To zaś da 
odpowiedź jakie są masy pulsarów, 
prędkości obrotowe podczas narodzin, 
jaki jest górny limit na masę stabilnej 
konfiguracji neutronów, a więc dolny 
na masę czarnej dziury.
•  Statystyka zwartych obiektów. Ob
serwując w dziedzinie grawitacyjnej:

AMPLITUDA FALI GRAWITACYJNEJ

Z teorii względności wiemy, że fale grawitacyjne propagująsią 
z prędkością światła, mają dwa niezależne stopnie polaryzacji 

oraz amplitudą. Zdefiniujmy strumień energii fal grawitacyjnych 
o częstotliwości t i amplitudzie h natępująco:

Fx = 3.2s10-3(//1kHz)2(/r/10-22)2

Jeżeli wycałkujemy powyższe równanie po sferze o promieniu r 
to dla pewnego przedziału czasu rejestracji sygnału t  

otrzymamy zależność pomiędzy amplitudą h izotropowej fali, 
a energią E przez nią niesioną w postaci:

h = 1.4x10-21 (£71 O^MqC2 )112 (//1 kHz)-1 (t/1 msek)-1/2 (r/15Mps)~1

gdzie czynniki skalujące oznaczają: KHMqC2-  energią 
unoszoną przez fale grawitacyjne z typowej supernowej, 1msek~ 

czas błysku grawitacyjnego, 15Mps -  odległość do gromady 
Virgo. Definiujemy tak dokładnie wielkość h gdyż jest ona 

podstawą do porównywania obllczeri teoretycznych 
z technicznymi progami detekcji Dla zobrazowania co ta 

wielkość znaczy powiedzmy, że maksymalna amplituda fali 
grawitacyjnej emitowanej z supernowej wybuchającej w naszej 
Galaktyce wynosi 1Q~18, zaś w gromadzie Virgo 10~2\  Jeszcze 

inaczej, gdy wielkość impulsu 10-22 przetłumaczymy na 
wielkości gwiazdowe dostajemy -13m czyli 105 razy jaśniejsze 

źródło niż najjaśniejsza gwiazda.
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walce pomiarowe na wahadłach

laser neonowy detektor

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie zasady pracy detektora fal grawitacyjnych z zaznaczeniem 
najważniejszych urządzeń.

pulsary, stare gwiazdy neutronowe, 
czarne dziury, zlewające się obiekty, 
będziemy mieli informację o rozkła
dzie mas dla nich, tempie powstawa
nia itd.
•  Stała Hubble'a. Jeżeli zlewające się 
układy podwójne dadzą kilka 
rejestrowalnych impulsów rocznie, to 
w związku z tym, że są one zna
komitymi wyznacznikami odległości 
będzie można już po dwóch latach ob
serwacji określić stałą Hubble'a z dok
ładnością do kilku procent. To zaś da 
nam rozmiary i wiek obserwowanego 
Wszechświata.
•  Rozkład masy w skalach kosmicz
nych. Zlewające się gwiazdy neutro
nowe czy czarne dziury wysyłając im
puls grawitacyjny, powiedzą nam
0 swoim rozmieszczeniu. Znając jaka 
jest procentowa zawartość takich 
obiektów wśród normalnych gwiazd, 
będziemy mogli określić rozkład 
świecącej materii do odległości ok.
1 Gps. Znajomość tego rozkładu 
(przewidywana zdolność rozdzielcza 
10 + lOOMps) pozwoli rozstrzygnąć 
problem jednorodności i izotropowo- 
ści Wszechświata.
•  Wczesny Wszechświat. Odkrycie 
stochastycznego, grawitacyjnego pro
mieniowania tła może dostarczyć roz
strzygających argumentów dla teorii 
formowania się galaktyk. Czy miały

) Albert Abraham Michelson (1852-1931) 
pierwszy amerykański laureat Nagrody Nobla, 
aczkolwiek urodzi! się w ... Trzemesznie (lub 
Strzelnie) w rodzinie żydowskiej. Szczegółowy 
opis jego słynnego interferometru znajdzie Czy
telnik w każdym podręczniku fizyki (przyp. red)

w tym swój udział struny kosmiczne, 
czy może supermasywne obiekty?

Angielsko-Niemiecki detektor

Projekt ten przewiduje zbudowanie 
dwóch identycznych detektorów dzia
łających w oparciu o interferometrię 
Michelsona*). Jeden z przyrządów bę
dzie znajdował się w Glasgow, drugi 
w Monachium. Schematyczne przed
stawienie zasady działania tego detek
tora widzimy na Rys. 1. Dwie walco
wate masy, każda ważąca 400kg, za
wieszone jak wahadła, w czołowej 
części posiadające odbijające lustro, 
umieszczone są w odległości 3km 
każda od kryształu rozszczepiającego 
światło lasera argonowego. Skompli
kowany system detektorów mierzą
cych wzajemne odchylenie wiązek 
odbitych -  na skutek ruchu mas

Częstotliwość (Hz)

Rys. 2. Diagram pokazujący możliwy obszar rejestracji impulsowych błysków grawitacyjnych. Na 
osiach: amplituda fal grawitacyjnych oraz częstość em itowanego sygnału. Przy zlewaniu się dwóch 
gwiazd neutronowych częstotliwość emitowanych fal będzie się zmieniać w czasie zachodzenia 
procesu. Pokazane są ograniczenia nakładane na czułość urządzenia przez różnego rodzaju szumy.
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pomiarowych wywołanego impulsem 
grawitacyjnym -  umieszczony jest na 
przedłużeniu jednego z 3km ramion. 
Cały ten system będzie znajdował się 
w specjalnej osłonie zapewniającej 
warunki próżniowe, odpowiednio 
amortyzowanej dla uniknięcia wibra
cji zewnętrznych. Dodajmy do tego 
system stabilizujący pracę lasera oraz 
skomplikowaną optykę i elektronikę 
detektora -  a może choć w części wy
obrazimy sobie jaka masa czysto tech
nicznych problemów będzie stała 
przed konstruktorami. Planowana czu
łość tego urządzenia na rejestrację 
błysku grawitacyjnego (Rys. 2), w 
pierwszym roku pracy, przewidywana 
jest na 10-21. W czasie tego roku będą 
rozwijane systemy kompensacyjne, 
dla różnych rodzajów szumów, co po

zwoli osiągnąć docelowo wartość 
mierzalnej amplitudy impulsu grawi
tacyjnego h  ~  10-22 dla milisekun
dowego błysku.

Oczywistym jest, że przy dłu
gich czasach integracji sygnału 
(Rys. 3), możliwym dla źródeł pro
mieniujących w sposób ciągły, czu
łość ta będzie większa i wynosić bę
dzie 10-25 -  10~26.

Zasadniczo będą trzy mody 
pracy:
•  rejestracja błysków grawitacyjnych 
h ~ 10-21 + 10-22;
•  rejestracja źródeł ciągłych o h - 
10~25 przy czasie integracji -  107sek;
•  pomiary różnicowe (przy użyciu 
dwóch lub więcej detektorów) dla wy
krycia stochastycznego tła grawita
cyjnego

Częstotliwość (Hz)

Jakie czynniki narzucają ograniczenia 
na czułość detektora? Jest ich oczy
wiście wiele. My omówimy pięć 
najważniejszych.
•  Szumy optyczne. Związane są z 
fluktuacjami w częstości, mocy i geo
metrii wiązki światła. Eliminacja tych 
szumów będzie wymagała odpowied
niej kontroli pracy lasera i kom
pensacji w systemie optycznym.
•  Szumy sejsmiczne. W ibracje gruntu 
mogą indukować przypadkowe ruchy 
walców. Potrzebny jest skomplikowa
ny system izolacji całego urządzenia 
od wpływów zewnętrznych.
•  Szumy termiczne. Związane są 
z termicznymi ruchami mas i wahadeł 
(niezerowe temperatury).
•  Szumy próżniowe. Pojęcie próżni w 
takim urządzeniu jest czymś umow
nym. W przypadku tego detektora 
próżnia oznacza ciśnienie wodoru
< 1 (H m bar, a cząstek, wody i tlenu
< 1 (H m bar. Nawet przy założeniu 
termodynamicznej równowagi takiej 
„próżni” (co wcale nie musi być praw
dą), niewielkie zmiany ilości cząstek 
czy atomów na drodze promienia lase
rowego, będą wywoływać zmiany te
goż promienia.
•  Limit kwantowy. Jest oczywistym, 
że zasada nieoznaczoności Heisenber- 
ga narzuca ograniczenie na nieprze
kraczalną dokładność pomiarów.

Wszystkie te szumy oraz obszar 
gdzie pomiary będą możliwe są poka
zane na Rys. 2 i 3 dla dwóch modów 
pracy.

Opisany przeze mnie projekt jest 
jednym z czterech będących obecnie 
w fazie planowania, bądź realizacji. 
Najbardziej zaawansowana jest budo
wa dwóch amerykańskich detektorów 
LIGO. Włosko -  francuski VIRGO 
i australijski AIGO są w sferze pla
nów. Może się jednak okazać, że do 
koilca XX wieku na Ziemi będzie 
działać aż sześć urządzeń tego typu. 
Możliwości pomiarowe nieograni
czone -  może jedynie zasada nieozna
czoności Heisenberga wtrąci swoje 
trzy grosze.

Rys. 3. Diagram charakteryzujący możliwości rejestracyjne źródełpromieniujących w sposób ciągły. 
Założony czas integracji 107sek (ok. czlerech miesięcy). Zaznaczono położenia pulsarów, 
supernowej SN 1987a dla optymalnego ustawienia w przestrzeni zarówno źródła jak i detektora. Dla 
rzeczywistych przypadków, amplitudy h trzeba przeskalować o czynnik 5 1 . Wszystkie rysunki 
zaczerpnięto z raportu Max-Planck-Institut fur Quanteoptik, MPQ-147.

Marek Sarna, znakomity sekretarz na
szego Towarzystwa w poprzedniej ka
dencji, człowiek, dzięki któremu „Po
stępy Astonomii” wciąż mogą być lak 
tanie, jest astrofizykiem w Centrum 
Astronomicznym im. Mikołaja Koper
nika PAN w  Warszawie. Najbardziej 
znaczące Jego prace naukowe dotyczą 
teoretycznych aspektów procesów ak- 
recji w  ciasnych układach podwój
nych. Obecnie przebywa i pracuje za 
granicą.
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W KRAJU... W KRAJU...
Zebrało się bardzo dużo aktualności z naszego astronomicznego podwórka. Nie wszystkie jesteśmy w stanie zmieścić w 
tym numerze. Nie potrafiliśmy zrezygnować z barwnej opowieści o historii Planetarium Grudziądzkiego, która powinna 
zrelaksować Czytelnika przytłoczonego ilością megabajtów pamięci omawianych wcześniej komputerów. Przy okazji gratu
lujemy kolegom grudziądzkim jubileuszu, i życzymy sukcesów w dalszej, jakże przecież pożytecznej i owocnej pracy w tym 
niewielkim mieście. Przede wszystkim jednak chcemy zrelacjonować interesujący wyścig między ośrodkami (i do Europy!): 
raz o uzyskanie obserwacji z użyciem kamer CCD, między Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego, a prężną grupą 
astronomów krakowskiej WSP; dwa, o uzyskanie optymalnej mocy obliczeniowej, w postaci systemu komputerowego, 
przez wspomnianych wyżej warszawiaków i ośrodek toruński (głównie radioastronomiczny). Czytelnik, mamy nadzieję, 
uzyska jakiś obraz do oceny tych działań, a Redakcja obiecuje śledzić dalej ich rozwój, pamiętając, że ostatecznym kryte
rium do takich ocen powinny być wyniki naukowe i ich publikacja. Astronomowie Uniwersytetu Warszawskiego w innym 
miejscu tego numeru (str. 148) uzasadniają „po co im to wszystko?"; taką samą szansę stwarzamy i radioastronomom z 
Torunia i oczekujemy na ich artykuł w jednym z najbliższych numerów. Nie jest bowiem tak, aby proponowane przez te 
ośrodki projekty nie budziły kontrowersji, a nawet emocji, często jednak opartych na nikłych podstawach merytorycznych. 
Chodzi w końcu o pieniądze i to, jak na nasze dotychczasowe astronomiczne warunki, niemałe. W miarę naszych objęto
ściowych możliwości i w formie takiej aby nie zanudzić Czytelników, będziemy się starali wypełniać lukę informacyjną 
między ośrodkami. Sami bowiem jesteśmy ciekawi, czy kierunek rozwoju proponowany przez Obserwatorium Uniwersyte
tu Warszawskiego nie zniszczy uprawianej tam (patrz zeszyt 3, str. 133) do tej pory, arcyciekazvej i różnorodnej tematyki? 
Mamy nadzieję, że okrzepnie wreszcie jakaś tematyka badawcza w Obserwatorium na Suhorze, o czym wspomina również 
zachwycony placówką Andrzej Sołtan (str. 188). Z reporterskiego obowiązku obiecujemy wrócić za jakiś czas do Torunia 
i zapytać, czy i ilość publikacji wzrosła proporcjonalnie do uzyskanej mocy obliczeniowej (40-krotnie!)? Gwoli ścisłości 
należy uzupełnić, że decyzja zakupu komputara CONVEX, praktycznie na użytek Katedry Radioastronomii w Toruniu, ze 
środków Instytutu Astronomii, a więc astrofizyków i mechaników nieba, napotkała z ich strony na bardzo silny opór (w 
tym i Redaktorów PA). Choćby poprzez ogromne obciążenie budżetu Instytutu kosztami ekspolatacyjno-gwarancyjnymi, 
skłaniano się raczej ku rozwiązaniu zrealizowanemu na Uniwersytecie Warszawskim, tzn. sieci komputerów SUN. Życząc 
wszystkim sukcesów w wykorzystaniu uzyskanej aparatury, przystępujemy do relacji.

Pierwsze w Polsce obserwacje z CCD, w Ostrowiku . , .

-  stacji obserwacyjnej 
Obserwatorium  
Astronom icznego  
Uniwersytetu Warszawskiego
Podobnie jak  klisza fotograficzna w ubiegłym  
wieku, lak detektory CCD (Charged Coupled  
Device) w ostatnich latach zrewolucjonizowały 
obserwacje astronomiczne. Ogromny postęp jaki 
nastąpił w ich konstrukcji -  wielkość do 4096  na 
4096  pikseli, wydajność kwantowa do 90%, zna
komita liniowość zachowana dla szerokiego 
przedziału oświetleń -  spowodował, że są  to 
praktycznie jedyne detektoiy wykorzystywane 
obecnie w każdym nowoczesnym  obserwatorium  
astronom icznym  zarówno do fotometrii jak i spe
ktroskopii optycznej.

Dzięki ogromnej wydajności kwantowej CCD 
zasięg teleskopów uległ znacznem u zwiększeniu. 
Teleskopy średniej wielkości (o średnicy lustra 
rzędu 1-2 m) z detektorem CCD pozwalają na  
obserwacje obiektów dostępnych do niedawna 
tylko dla największych teleskopów na świecie. 
Podobnie wielo krotnie wzrósł zasięg obserwacji 
spektroskopowych. Liniowość CCD przy dużej 
skali dynamicznej zapewnia możliwość jedno
czesnej obserwacji obiektów o jasnościach róż
niących się o kilka wielkości gwiazdowych. Kolej
ną ich wielką zaletą jest fakt, że dają obraz od 
razu w postaci cyfrowej. Dzięki temu jest on 
gotowy do obróbki za pom ocą komputerów czyli 
tzw. image processing.

Astronomowie Obserwatorium Astronomicz
nego Uniwersytetu Warszawskiego używali 
instrum enty z detektorami CCD od kilku lat, 
obserwując w położonych w najlepszych warun
kach klimatycznych obserwatoriach w Stanach  
Zjednoczonych (Kitt Peak, Hawaje) i Chile (Las 
Campanas, Cerro Tololo, ESO). Zebrane tam do
świadczenia wykorzystane zostały przy kon
strukcji pierwszej w Polsce kamery CCD. 
„Pierwsze światło" tego instrum entu zarejestro
wano w lipcu 1991 r. w Stacji Obserwacyjnej 
Obserwatorium znajdującej się w Ostrowiku pod 
Warszawą. Kamera została um ieszczona w ogni
sku Cassegraina 60-cm  teleskopu. Jej sercem  
jest znakomity detektor CCD firmy Tektronix -  
TK512. Jest to cienki, oświetlany od tyłu detek
tor składający s i ę z 5 1 2 x 5 1 2  pikseli -  o średnicy 
27 pm. Jego wydajność kwantowa wynęsi około 
80% dla światła o długości fali 7000 A. Dzięki 
dużej „pojemności” piksela (500 000  elektronów) 
m ożna obserwować obiekty różniące się Jasnoś
cią o kilka wielkości gwiazdowych, bez obawy 
wysycenia detektora. Detektor m a bardzo mały 
szum  odczytu (readout noise) -  około 7 elektro
nów. Chłodzony jest termoelektrycznie do około 
-41°C. Mimo, że na ogół detektory CCD dla 
zmniejszenia prądu ciemnego chłodzone są cie
kłym azotem do temperatur około -100°C , nie 
jest to ograniczeniem. W polskich warunkach  
głównym czynnikiem limitującym zasięg obser
wacji jest jasn e tło nieba i nawet przy chłodzeniu  
detektora do zaledwie -41°C  prąd ciemny jast 
znacznie m niejszy od tła nieba (podczas nowiu).
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Kamera sterowana jest komputerem PC-386. Zarejestrowa
ne obrazy zapisywane są na dysku. Ze względu na  dużą wielkość 
jednego obrazu (0.5 MB) konieczne jest posiadanie odpowiednio 
pojemnego dysku. Obserwacje z nocy zapisywane są następnie 
na taśm ach magnetycznych typu EXABYTE (2.2 GB na kasetce 
magnetowidowej systemu 8 mm), które są  transportowane do 
Obserwatorium dla dalszej redukcji.

Oczywiście sam a kamera to tylko połowa sukcesu. Aby efek
tywnie wykorzystywać zebrane dane konieczny jest odpowiedni 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W Obserwatorium 
Astronomicznym od kilkunastu miesięcy pracuje nowoczesny, 
porównywalny z pracującymi w najlepszych obserwatoriach 
światowych, system komputerowy, złożony z kilkunastu połą
czonych siecią typu Ethernet (protokół TCP/IP) komputerów. 
Pracujące pod systemem UNIX komputery firmy Sun i PC-386 
umożliwiają efektywną pracę m.in. nad obróbką obrazu. System 
wyposażony jest w nowoczesne urządzenia peryferyjne -  szybkie 
dyski o pojemności 6 GB, stacje taśmy magnetycznej EXABYTE 
czy czytnik CD-ROM. Najpopularniejsze na świecie pakiety 
programów do redukcji obserwacji jak  IRAF, MIDAS, DAOPHOT, 
DoPHOT pozwalają na  pełne wykorzystanie materiału 
obserwacyjnego. Błyskawiczny kontakt z ośrodkami astrono
micznymi i naukowymi całego świata zapewniony jest przez 
pocztę elektroniczną dzięki pracującemu w Obsewatorium 
węzłowi sieci BITNET (plwau61 .bitnetj.

Zamieszczone zdjęcia pokazują jeden z pierwszych testo
wych obrazów uzyskanych kamerą CCD w Ostrowiku. Je s t to 
obraz okolic mgławicy planetarnej w Lutni M57, naświetlany 
przez 5 minut w „białym świetle” (bez filtru) w czasie nie naj
lepszych warunków pogodowych. Obraz pokazany jest dwukrot
nie -  tak by ukazać obiekty najjaśniejsze (mgławicę) oraz naj
słabsze -  na  poziomie tła nieba. Najsłabsze widoczne jako słabe 
plamki gwiazdy to obiekty 19-20 wielkości gwiazdowej. Czy kto
kolwiek jeszcze niedawno marzył o obserwacjach tak słabych

Powyżej, dwa opisane w tekście zdjęcia gwiazd W Polsce? 
mgławicy M57, uzyskane w Ostrowiku
oraz zdjęcie uzyskane na Suhorze, Andrzej Uddlski
1 września 1991, bez filtrów i z 30 s cza
sem ekspozycji

-  obserwatorium krakowskiej WSP
W nocy z 1 na 2 września 1991 roku zespół w składzie: Bartłomiej Po
krzywka, Gabriel Pajdosz, Jerzy Kreiner oraz Jerzy Krzesińskl, 
wykonał pierwsze zdjęcia kamerą CCD zamocowaną przy 60 cm 
teleskopie na Suhorze (Gorce). Jako „obiekt testowy” posłużyła 
mgławica planetarna M57 w Lutni

Użyta do obserwacji kamera m a następujące parametry :
-  rozmiar pojedynczego elementu (piksela) matrycy CCD, 23x23 mi

krony co dla matrycy 384 x 576 pikseli daje ok. 9x13  mm.
-  matryca umieszczona jest bezpośrednio w ognisku głównym tele

skopu (f=7.5 m) wobec czego pole widzenia kamery CCD wynosi 
4 'x 6 ', a  teoretyczna zdolność rozdzielcza pojedynczego piksela 
0.63 sek. łuku.

-  kamera wyposażona jest w konwerter analogowo cyfrowy co po
zwala uzyskać 4096 odcieni szarości.

Na podstawie próbnych zdjęć północnego ciągu 
biegunowego stwierdzono, że realnie można będzie badać 
obiekty do 16 mag. (przy 20 sekundowej ekspozycji bez 
filtrów), chociaż na obrazach CCD widoczne były ślady 
obiektów o wielkościach gwiazdowych rzędu 19 magnitudo.

Jerzy Krzesiński i Bartłomiej Pokrzywka

Zdjęcie obok przedstawia fragment powierzchni Księżyca, które złożono z 5 
osobnych obrazów. Ekspozycja 0.1 sekundowa bez filtrów.
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CONVEX C l 2 0  w  Toruniu

W sierpniu b.r. toruńskie placówki astronomiczne 
Uniwersytetu M. Kopernika wzbogaciły swoje narzę
dzia badawcze o system nowoczesnych komputerów 
zakupionych przez Instytut Astronomii UMK, z amery
kańskim superkomputerem CONVEX C120 na czele. 
Środki na zakup tych komputerów otrzymano z Cen
tralnego Funduszu Nauki (dawniej Urząd do Spraw 
Wdrożeń i Postępu Naukowo-Technicznego -  obecnie 
Komitet Badań Naukowych) i pierwotnie miały służyć 
finansowaniu tematów .badawczych” typowych dla 
minionego ustroju (oczywiście nie astronomicznych!). 
Można zatem dosadnie powiedzieć, że inwestycja ta 
jest bezpośrednim efektem dekomunizacji nauki pol
skiej w 1990 r. Przemiany ekonomiczne, a w szczegól
ności wymienialność złotówki miały także niebagatel
ne znaczenie. I tak oto, bodaj po raz pierwszy w powo
jennej historii, możliwy stał się zakup światowej klasy, 
profesjonalnego sprzętu komputerowego z własnych 
środków finansowych dla potrzeb astronomii.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej 
wyboru typu komputera zapoznano się dokładnie z 
ofertami takich firm jak  IBM, Alliant, DEC, SUN, HP- 
Apollo i CONVEX. Jednocześnie zasięgnięto opinii u 
wielu naszych zagranicznych współpracowników na 
temat aktualnie używanych komputerów, ich przydat
ności i niezawodności, poziomu serwisu, istniejącego 
oprogramowania astronomicznego oraz na temat pla
nowanej rozbudowy lub modernizacji istniejących u 
nich systemów.

Wszystkie te opinie i materiały wraz z bardzo 
zróżnicowanymi zdaniami miejscowej społeczności 
astronomów dały asum pt do szerokiej i bardzo burz
liwej dyskusji na temat stosownego typu komputera 
czy komputerów. Zgodzono się, że spełnione być po
winny następujące kryteria:
1. Kompatybilność -  tzn. możliwie jak  najdalej posu

nięta zgodność sprzętowa i programowa naszej in
stalacji z posiadanymi przez ośrodki zagraniczne, 
zwłaszcza te, z którymi współpracujemy.

2. „Rozwojowość" -  tzn. aby kupić taki sprzęt, który w 
innych ośrodkach aktualnie uchodzi za nowoczesny 
i będzie tam stosowany przynajmniej przez najbliż
sze lata.

3. Niezawodność i wysoki poziom serwisu.
4. Duża wydajność przetwarzania, tak w sensie szyb

kości procesora jak  i pojemności pamięci stałych, 
aby zaspokoić również potrzeby astronomów mają
cych szczególnie ostre wymagania w tej materii.

5. Możliwość pracy w sieci.
Sens postulatów 1 i 3 jest oczywisty: chodziło o 

to, by po latach działania metodami nierzadko zgoła 
„garażowymi" pozwolić sobie na ten komfort, iżby as
tronomowie skazani na posługiwanie się komputerem 
mogli się poświęcić wyłącznie nauce, a nie rozwijaniu 
oprogramowania. Natomiast w postulacie 4 chodziło o 
to, by nie realizować wymagań minimalnych, nawet 
jeśli satysfakcjonowałyby większość, lecz maksymalne 
(w granicach dostępnych środków) satysfakcjonujące 
wszystkich. Tak więc propozycje w rodzaju „PC dla 
każdego" zostały dość wcześnie oddalone i w grę 
wchodził tylko zakup takiego komputera, na którym 
natychmiast ruszą prace obliczeniowe w oparciu o 
sprawdzone i powszechnie w świecie używane pakiety 
programów astronomicznych i matematycznych.

Wbrew początkowym iluzjom wiele z ofert okazało 
się nierealnymi z uwagi na opieszałość firm i długi 
czas realizacji zamówienia. Proponowane ceny nie
rzadko nie należały do niskich. Biorąc pod uwagę 
wszystkie wspomniane wyżej kryteria stwierdziliśmy, 
iż nasze potrzeby najpełniej zaspokoją komputery firm

CONVEX i SUN. Atutem CONVEXa jest to, iż stał się 
on najbardziej typową maszyną dla potrzeb radio
astronomii, natomiast SUN jest bardzo popularny 
wśród astronomów związanych z wszystkimi zakresa
mi widma elektromagnetycznego. Na uwagę zasługuje 
ponadto fakt, iż CONVEX zaoferował ponad 70% raba
tu. Możliwość zakupu superkomputera za Jedyne” 
165 tys. USD była nie do pogardzenia.

Otrzymanie maszyny C l20, która mogła być wy
korzystywana do celów wojskowych (do niedawna 
główny komputer na amerykańskich łodziach pod
wodnych), wymagało Jednak akceptacji ze strony 
Departamentu Handlu i Departamentu Obrony rządu 
USA. Niestety wybuch wojny w Zatoce Perskiej zatrzy
mał procedurę przyznania licencji eksportowej, tak 
iż pierwotny termin uruchomienia C l20, mianowicie 
19 lutego 1991 (rocznica urodzin Kopernika), nie zo
stał dotrzymany. Niestety, równie opieszale postępo
wała realizacja równoległego zamówienia na dwa kom
putery SparcStationl+ firmy SUN. Szczęśliwie wszy
stkie te problemy są już za nami -  komputery są na 
miejscu, pracują bez zarzutu, a ponadto zostały połą
czone w sieć obejmującą budynki obserwatoriów.

Dane techniczne systemu komputerowego

w Piwnicach k.Torunia:

1 .  Superkomputer CONVEX C120 z procesorem skalarnym i wektorowym 
(13 MIPS, 40 MFLOPS), 32 MB pamięci operacyjnej (z możliwością bardzo 
łatwego jej rozszerzania do setek MB), 2 GB (gigabajtami) przestrzeni na 
twardych dyskach, przewijakami taśmy pól- i ćwierćcalowej oraz sterowni
kiem sieci Ethernet. Maszyna ta ma architekturę wzorowaną na superkompu
terach CRAY, z tym że w przeciwieństwie do CHAYa nie wymaga chłodzenia 
cieczowego i pobiera tylko ok. 4 kW mocy z sieci. Pracuje ona pod systemem 
operacyjnym UNIX z możliwością generowania grafiki w standardzie 
X-WIND0WS. Posiada kompilatory FORTRAN 77 (wektoryzujący) i C oraz 
bardzo dobrą zoptymalizowaną dla procesora wektorowego, biblioteką pro
cedur matematycznych VECLIB zawierającą wiele funkcji znanych z bibliotek 
takich jak np. EISPACK i UNPACK.

2 . Dwa komputery SUN SparcStationl +, połączone z CONVEXem przez 
Ethernet, wyposażone w kolorowe monitory o bardzo wysokiej rozdzielczości, 
twarde dyski (200 i 660 MB) oraz jednostki taśmy magnetycznej i napąd dys
ków optycznych.

3 . Komputery osobiste PC/XT, PC/AT 386 i 486 połączone z C120 albo jako 
terminale (przez łącza szeregowe RS-232) albo przez Ethernet z możliwością 
pracy zarówno w modzie tekstowym jak i graficznym w standardzie 
X-WIND0WS.

4 .  Dwie drukarki laserowe oraz inne urządzenia peryferyjne.

CONVEX C l20 zainstalowany jest w budynku 
radioastronomii, pozostałe komputery i urządzenia 
sieci rozmieszczone są na terenie obydwu obserwa
toriów w Piwnicach. W najbliższym czasie uruchomio
ne zostanie stałe łącze telefoniczne do centralnego 
komputera UMK i do sieci EARN/BITNET.

Przeznaczenie poszczególnych członów systemu 
jest różne. CONVEX C l20 jest szybką maszyną zwła
szcza do operacji wektorowych (np. przetwarzanie 
obrazów). Zadaniem SUN-ów jest prowadzenie obli
czeń o mniejszych wymaganiach co do mocy oblicze
niowej oraz graficzna prezentacja wyników otrzyma
nych z C120. Komputery osobiste pełnić mają, tę 
samą funkcję jak dotychczas, a dodatkowo ułatwią
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komunikację z pozostałymi ele
m entam i sieci i służą jako  ter
minale.

Posiadane oprogramowa
nie, to: pakiet AIPS (Astronomi
cal Image Processing System ), 
pakiet CALTECH do obróbki d a 
nych z interferometrów VLBI 
(Very Long Baseline Interfero
metry), biblioteki procedur gra
ficznych PGPLOT, MONGO 
iS-MONGO, pakiet ANTS do 
obróbki widm i pakiet MIDAS 
(Munich Image Data Analysis 
System) do wszechstronnego 
przetwarzania optycznych d a
nych obserwacyjnych.

Od m om entu uruchom ie
nia C120 je s t używany do ob
róbki danych z obserwacji VLBI 
przy użyciu pakietu AIPS. W 
tym miejscu warto dodać, że 
pakiet AIPS je s t używany na  
345 m aszynach w 230 ośrod
kach przez 1505 użytkowników.
Wśród maszyn tych dom inują 
wciąż VAX-y, jednak  są  one 
wypierane przez CONVEX-y 
i SUN-y. Na liście 20 najbar
dziej aktywnych i efektywnych w tym względzie 
instalacji znalazło się 8 CONVEX-ów i 8 SUN-ów (dane 
z 1990 roku wg AIPS Memo #70). Rozpoczęły się także 
numeryczne symulacje i modelowanie procesów fi
zycznych w otoczkach gwiazd OH/IR (źródła emisji 
maserowej molekuły OH). Zakres prac, które będą 
prowadzone na naszych nowych kom puterach je s t 
bardzo szeroki i będzie omówiony w odrębnej 
publikacji na lam ach Postępów Astronomii CONVEX 
C120 pozwoli prowadzić prace obliczeniowe, a  więc

nasze prace badawcze, na  zu 
pełnie innym, niedostępnym  
dotychczas poziomie. Znacząco 
powiększy się szybkość prze
twarzania danych i szybkość 
num erycznych symulacji. Pros
te testy num eryczne pokazują 
40 krotne przyśpieszenie obli
czeń w sto sunku  do 
PC/386+387. S ta ran n a  opty
malizacja programów pod ką
tem wykorzystania procesora 
wektorowego oraz wykorzysta
nie bibliotek systemowych po
winny przyśpieszyć takie obli
czenia jeszcze kilkakrotnie. 
Spodziewamy się, że w praktyce 
roczna praca obliczeniowa na 
PC 386, będzie mogła być wy
konana w przeciągu kilku dni!

Pragniemy w tym miejscu 
wyraźnie zaznaczyć, iż posiada
nej przez n as  instalacji kom pu
terowej nie rezerwujemy zazdro
śnie dla siebie -  wręcz przeciw
nie, je s t ona dostępna dla wszy
stkich zainteresowanych nią 
astronomów.

Na zakończenie dodajmy, 
że C120 zainstalowany w Piwnicach k. Torunia je s t 
jedną z trzech tego typu m aszyn w Polsce: pierwszą z 
nich uruchomiono w międzyuczelnianym ośrodku ob
liczeniowym CYFRONET w Krakowie w czerwcu br., a 
d ruga pracuje w Instytucie Badań Jądrowych w 
Świerku pod W arszawą od sierpnia br.

Andrzej J. Kus i Andrzej Marecki

PLANETARIUM GRUDZIĄDZKIE

Dwadzieścia świeczek  
w „planetaryjnym” torcie, 
czyli mały jubileusz 
Planetarium i Obserwatorium  
Astronom icznego 
w Grudziądzu
Planetarium pow stało w  1972 roku z  inicjatywy miłoś
nika (astronomii, pana  Jerzego Szwarca, ówczesnego 
przewodniczącego Sekcji Polskiego Towarzystwa Miłoś
ników Astronomii. Otwarcie nastapiło 26 marca pod
czas Dni Astronomii, z  okazji 450 rocznicy pobytu Miko
łaja Kopernika w  Grudziądzu i na rok przed 500 rocz
nicą Jego urodzin, obchodzoną szczególnie uroczyście 
w całej Polsce. W Grudziądzu mówi się, że  grudziądzki 
Kopernik, to Kopernik -  ekonomista. Tu bowiem, 
21 marca 1522 roku w  ratuszu miejskim stojącym  
wówczas pośrodku Rynku, na Sejmiku Generalnym, 
przedstaw ił Mikołaj Kopernik swoje poglądy o wartości 
i szacunku pieniądza, zaw arte w  traktacie „De 
aestimatione m onetae'. S tąd  też dzień 21 marca je s t  
dla grudziądzkich miłośników astronomii nie tylko pier
w szym  dniem astronomicznej wiosny, a w  okolicach tej 
daty odbywaj a, się w szystk ie  najważniejsze imprezy 
astronomiczne, m. in. takie Jak Ogólnopolskie Młodzie
żow e Seminarium Astronomiczne.

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne ulo
kowane zostało na gmachu Technikum Chemiczno-

Elektrycznego (obecnie Zespół Szkół Chem-EL). Powsta
ło z  fu n d u szy  Kuratorium, dzięki staraniom ówczesnej 
Dyrekcji szko ły  i przychylności w ładz miejskich i oś
wiatowych. Było to w ów czas p ierw sze w  Polsce mię
dzyszko lne Planetarium i Obserwatorium Astronomicz
ne, a drugie po  najw iększym  Planetarium w Chorzowie 
(obecnieJedno z  11 planetariów w  Polsce).

"W marcu 1992 roku minii 20 (at od tamtych wydarzeń i pra
wie ty(e samo od momentu, gdy prof. Andrzej ‘Woszczyk.za- 
proponowat mi pract w  nowootwartym szkplnym ‘Planeta
rium, czekającym właśnie na astronoma. . .

. . .  a wydaje sit, ż t to było takjiiedawno.

Co kryje się pod kopulami?
Pod kopułą Planetarium, w okrągłej sali o śred
nicy 6 metrów stoi najważniejszy Instrument 
-  aparatura planetarium ZKP1 produkcji Zeissa, 
wyświetlająca na ekran gwiazdy. Wokół niej 
ustawionych jest 40 foteli. Je s t więc kameralnie, 
w sam raz dla jednej klasy. Ponad boazerią roz
ciąga się wokół fotograficzna panorama Grudzią
dza. Tutaj wszystko to, co trudno sobie wyob
razić studiując podręcznik, widać jak  na dłoni. 
Wyświetlane linie 1 punkty sfery niebieskiej, 
takie jak  horyzont astronomiczny, południk nie
bieski, równik, ekliptyka, skala współrzędnych 
równikowych -  pomagają wyobraźni. W wyposa
żeniu znajdują się również projektorki 5 planet
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widocznych gołym okiem. Słońca 1 Księżyca oraz 
projektor przeźroczy z rysunkami gwiazdozbio
rów. Aparatura odtwarza wygląd nieba i ruch 
sfery niebieskiej w szerokościach geograficznych 
północnych od 0° do 90°. Można się tu również 
przekonać, jak  wyglądało niebo np. za czasów 
Kopernika, czy przed tysiącami lat, lub jak  bę
dzie wyglądało w przyszłości -  czyli po prostu 
można pokazać ruch precesyjny osi ziemskiej, a 
ściślej co z tego wynika. Uwzględniając wszystkie 
te możliwości aparatury, pokazać tu można to 
wszystko, czego nie da się zademonstrować w 
zwykłej szkolnej pracowni przy pomocy tablicy 
i kredy.

Jes t więc nasze Planetarium międzyszkolną 
pracownią astronomiczną, wykorzystywaną nie 
tylko przez szkoły podstawowe i średnie Gru
dziądza i okolic, ale również przez szkoły woje
wództw: toruńskiego, bydgoskiego, włocławskie
go i gdańskiego. Najbliższe sąsiednie planetaria 
to Planetarium w Olsztynie, Fromborku i War
szawie. Jes t to więc jedyne Planetarium w dosyć 
dużym regionie. Zapotrzebowanie na specjalisty
czne lekcje astronomii w Planetarium jest olbrzy
mie. Z tej formy uzupełnienia wiedzy astronomi
cznej korzystają przede wszystkim II i IV klasy 
liceów ogólnokształcących i innych szkół śred
nich w ramach lekcji fizyki, V klasy szkół pod
stawowych w ramach lekcji geografii, klasy VII w 
ramach lekcji fizyki, studenci astronomii i geo
grafii, uczniowie z kół zainteresowań, a Kurator
ium i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wyko
rzystuje Planetarium na konferencje i szkolenia 
nauczycieli fizyki i geografii. Można to krótko 
zawrzeć w cyfrach: rocznie korzysta z usług Pla
netarium ok. 250 grup szkolnych,co daje liczbę

A p ara tu ra  p lan e ta riu m  ZKP-1, z je d n ą  k u lą  projekcyjną, za 
w ierającą 32 obiektywy rzu tu jące  obraz n ieba na  kopułę.

Teleskop zw ierciadlany Mcniscas pod kopu łą  obserw atorium .

ok. 10 000 dzieci i młodzieży. Najczęściej ostat
nio pokazywanym programem jest seans pt 
„Niebo na różnych szerokościach geograficz
nych”, uzupełniany wiadomościami stosownie do 
wieku, klasy i zainteresowań, oraz „Gwiaździsta 
przygoda” dla najmłodszych. Dla przybywających 
od czasu do czasu grup zagranicznych, wyświe
tlany jest program w języku niemieckim i 
rosyjskim.

Oczywiście każda grupa szkolna po lekcji 
w Planetarium udaje się piętro wyżej, do 
Obserwatorium Astronomicznego, oglądając po 
drodze rekonstrukcje instrumentów Mikołaja 
Kopernika : astrolabium, trikwetrum i kwadrant 
słoneczny, przechodząc tym samym od niegdyś 
używanych przyrządów do współcześnie stoso
wanych teleskopów. Kopuła obserwatorium ma 
średnicę 4 m. Początkowo główne wyposażenie 
kopuły stanowił stary XIX-wieczny refraktor 
Sendtnera o średnicy obiektywu 130 mm i ogni
skowej 2800 mm, stojący obecnie w Muzeum Ko
pernika we Fromborku. Od 1978 roku pod tą ko
pułą stoi teleskop zwierciadlany Meniscas (Ma- 
ksutow/Cassegrain) produkcji Zeissa, o średnicy 
obiektywu 150 mm i ogniskowej 2250 mm. Kom
plet 5 okularów od 40 do 6 mm umożliwia stoso
wanie powiększeń od 56 do 375 razy. Zasięg wi
zualny teleskopu wynosi 12m.3.

Drugi teleskop, wystawiany na taras obser
wacyjny okalający kopułę obserwatorium, dwu
krotnie mniejszy, jest refraktorem o średnicy 
obiektywu 80 mm i ogniskowej 1250 mm. Mak
symalne stosowane tu powiększenie wynosi 125 
razy, a zasięg wizualny teleskopu wynosi 11m. 1. 
Ten refraktor, podobnie jak  i Meniscas, mają 
montaż paralaktyczny i wyposażone są w filtr i
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Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne 
w Grudziqdzu

zaprasza do odwiedzin

Zgłoszenia grup przyjmujemy pod nr telefonu 
(0-51) 227-94 w poniedziałki, wtorki i środy 

w godzinach od 12.00 do 13.00 
nasz adres: Planetarium i Obserwatorium Astr.,

ul. Krasickiego 1-7,86-300 Grudziądz.

W Planetarium nabyć można, 
za jedyne 6000 zł

Obrotową mapę nieba
(autorów: M. Śróbkl-Kublak i St. Kruczkowskiego)

oraz najnowsze zeszyty

POSTĘPÓW ASTRONOMII

Sala Kinowa Planetarium  podczas Ogólnopolskiego Sem inarium  Młodzieżowego pęka w szwach. 
Uczestnicy pilnie słuchają wielokrotnego uczestnika sem inarium , Krzysia Rumińskiego, który 
referuje wyniki swoich obserwacji gwiazd zmiennych, m.in. p Cas (por. str. 155)

ekran słoneczny. W bez
chm urny dzień m ożna 
więc zobaczyć tu  plamy 
n a  Słońcu.

Podstawową formą 
działalności Planetarium  
je s t M iędzyszkolne Ko
ło A stronom iczne, sk u 
piające młodzież miej
scową w różnych gru 
pach wiekowych i o róż
nych stopniach zaaw an
sowania. Wspólnie z 
Polskim Towarzystwem 
Miłośników Astronomii 
i Polskim Towarzystwem 
As tronau tycznym orga
nizuje się dla tej m ło
dzieży i społeczeństwa 
piątki astronomiczne, 
pokazy nieba, przeglądy 
filmów o tematyce astro 
nomicznej i astronau- 
tycznej, przeglądy filmów 
S-F, poranki astrono
miczne dla przedszkola
ków, quizy wiedzy o
Wszechświecie, wystawy, muzyczne spotkania w 
Planetarium  z cyklu „My, m uzyka i gwiazdy” oraz 
Seminaria Astronomiczne.

Imprezą o zasięgu ogólnopolskim są  odby
wające się od 17 lat w Grudziądzu (początkowo 
międzywojewódzkie) OGÓLNOPOLSKIE MŁO
DZIEŻOWE SEMINARIA ASTRONOMICZNE. 
Je s t to finał Seminariów wojewódzkich, na  któ
rym spotykają się laureaci wojewódzkich kon
kursów n a  referat o tematyce astronomiczno- 
astronautycznej z ponad 20 województw.

Planetarium  było organizatorem 2 wypraw 
n a  zaćmienie Słońca: obrączkowe w 1980 roku w 
Peru i całkowite w 1981 roku w Bracku. Przed

miotem zainteresow ania i badań  pracowników 
Planetarium  są  Kręgi Kamienne w O drach (Bory 
Tucholskie). Wg. hipotez pochodzących z począ
tku XX w., kręgi miały być rodzajem kalendarza 
astronomicznego, zbudowanego przez ludy prze
mieszczające się przez tereny Polski północnej 
w II i III w. naszej ery.

i
HUMOR ZESZYTÓW Z GRUDZIĄDZKICH 

I  KLASÓWEKiII
... i pomyśleć, że za niegdysiejszych ministrów edukacji, | |

u> 'Planetarium odbywały sie normalne (e.kęje. astronomii... | |

•  Widmo Słońca jest widmem emulsyjnym

| |  •  Atmosfera Słońca składa sit; z chromosomów | |  
II i korony słonecznejI B•  Widmo Słońca jest widmem absorpcyjnym

w prążki
ss H

•  Planeta jest to gwiazda pod Słońcem

•  Meteor o dużych rozmiarach to polip

•  Zjawiska w koronie słonecznej: petrybucje
•  Gdy Księżyc znajduje się po przeciwnej 

stronie Słońca niż Ziemia, jest w pierwszej
II kwarcie 1|¥::Ś ii

Obecnie w Planetarium  pracują: Małgorzata 
Śróbka-Kubiak, Mirosław Kubiak i Sławomir 
Kruczkowski.

‘Tyle, w  telegraficznym skrócie, o dwu dziesięcioleciach 
bytności 'Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego 
i naszych dokonaniach. !A u) planach? — śmiałe zamie
rzenia i nadzieja na ich spełnienie.

M ałgorzata Śróbka-Kubiak

zdjęcia: Gerard Szukany
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ZASADA NIEOCZYWISTOSCI

Trwa wielki wyścig ku Ogólnej Teorii Wszystkiego. Raporty z wyścigu docierają do szero
kiej publiczności z trudem. To zrozumiale  —  dziedzina jest dość hermetyczna i brak jest 
dostatecznie biegłych dziennikarzy. Ostatnio roli sprawozdawcy podjął się sławny Stephen 
W. Hawking w książce „A Brief History o f Time: From the Big Bang to Black Holes”, opubli
kowanej w 1988 roku i już(?) przetłumaczonej na język po lski1. Książka odniosła wielki 
sukces i doczekała się mnóstwa recenzji. Czytelnik spragniony fachowej i krytycznej oce
ny może zwrócić się ku artykułom M. Hellera (Problemy 2/89) i P. Amsterdamskiego 
(Postępy Astronomii 1/91). W tym miejscu pozwólmy sobie na spojrzenie z pewnej spe
cjalnej perspektywy, którą nazwiemy „Zasadą Nieoczywistości”.

Jak powstają nowe wielkie teorie fizyczne? W pierwszych sześciu rozdziałach książki 
Hawkinga znajdziemy wspaniałą, napisaną z wielką swobodą i elegancją, dyskusję ewolu
cji naszych pojęć czasu i przestrzeni, koncepcji powstania Wszechświata i praw nim rzą
dzących. To jakby „krótki kurs" historii obowiązujących kanonów wiedzy kosmologicznej; 
dodać trzeba, że powszechnie akceptowany. Przedstawiony model powstawania nowej 
teorii naukowej składa się z trzech etapów:

Etap 1 Uczciwi doświadczalnicy (tzn. tacy, którzy nie naginają rezultatów do teorii) wynaj
dują dziury (niekoniecznie czarne) w obowiązującej teorii. Dziury te skwapliwie 
omijane są w większości wykładów akademickich, ale stanowią rację bytu dla czo
łowych teoretyków.

Etap 2 Pewna oczywista część obowiązującej teorii zostaje zakwestionowana i zastąpiona 
przez rozważania zupełnie nieoczywiste, które jednakże usuwają przynajmniej 
część dziur.

Etap 3 Nowa, nieoczywista teoria uzyskuje status obowiązującej i staje się oczywista  -  ale 
już w węższym gronie.

Treść etapów drugiego i trzeciego  —  a więc zastąpienie oczy uńs tego przez nieoczy
wiste, (ętóre staje się- oczywistością tyCfcj) cCCa edt —  to właśnie nasza tytułowa zasada.

Żeby nie być gołosłownym i odwołać się do podstawowego (zwłaszcza w Polsce) 
przykładu: w rewolucji kopernikańskiej etapem pierwszym były niezgodności między 
obserwowanym ruchem planet a przewidywaniami opartymi na systemie geocentrycznym, 
etap drugi miał miejsce, gdy Kopernik „wstrzymał Słońce, ruszył Ziem ię”, a etap trzeci 
rozpoczął się wraz z odkryciami Keplera i Galileusza. Przy tym „oczywistość" teorii jest 
raczej czysto werbalna: nawet współcześnie trudno jest wyjaśnić maturzyście, dlaczego 
planety muszą krążyć po elipsach.

W idealnie czystej formie Zasada Nieoczywistości przejawia się przy powstaniu obu 
teorii względności: szczególnej i ogólnej. W pierwszym przypadku relatywizacja czasu 
(tzn. zastąpienie czasu absolutnego przez czas związany z danym układem odniesienia), 
a w drugim podobieństwo sil bezwładności i ciążenia stanowią kluczowe, genialnie proste 
obserwacje umożliwiające budowę spójnej teorii.

Sam Einstein włożył wiele wysiłku w uczynienie „oczywistymi” swoich nieoczywistych 
innowacji. Zaraz po ukończeniu badań nad Ogólną Teorią Względności publikuje broszurę 
popularyzującą podstawowe idee obu swoich teorii. W roku 1922 broszurę tę „z upoważ
nieniem autora przełożył z 11-go wydania oryginału" M.T. Hu ber, profesor Politechniki

1 S. W. Hawking, „Krótka historia czasu: od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur", tłum. P. Amsterdamski, 
Wydawnictwo „Alfa", Warszawa 1990
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Lwowskiej i aktywny propagator idei Einsteina2. Zwróćmy uwagę na ilość wydań niemiec
kich w ciągu pięciu-sześciu lat (w tym trzech lat wojny) —  broszura musiała cieszyć się 
ogromnym powodzeniem, tak, jak współczesna nam książka Hawkinga.

Paralele sięgają tu dalej: obaj autorzy chcieli spopularyzować własne osiągnięcia, obaj 
byli w momencie pisania książek uznanymi autorytetami naukowymi, z każdym związana 
była legenda zwiększająca zainteresowanie osobą autora (u Hawkinga są to zmagania 
z nieuleczalną chorobą, u Einsteina jego pacyfistyczna postawa podczas Wielkiej Wojny
1 syjonizm).

Różny natomiast jest przewidywany adresat książek. Hawking, zgodnie z dewizą 
„każde równanie zmniejsza liczbę sprzedanych egzemplarzy o połowę”, konsekwentnie 
unika wzorów. To zwykła kokieteria: matematyka leżąca u podstaw treści prezentowanych 
w drugiej części książki jest (niestety) dostatecznie skomplikowana, aby wykluczyć próby 
je j redukcji do wzorów typu E = mc2. A samoograniczenie polegające na używaniu pojęć 
matematycznych wyłącznie w postaci obrazków eliminuje np. możliwość wprowadzenia 
czasu jako parametyzacji krzywych maksymalizujących pewną gęstość prawdopodobień
stwa. Tego fascynującego pomysłu (współautorstwa Hawkinga zresztą) próżno by szukać 
w książce.

Inaczej Einstein: jego książka skierowana jest w stronę odbiorcy bez przygotowania 
profesjonalnego, ale z wykształceniem, i stanowi w zasadzie raport z intelektualnej 
przygody autora, łącznie z próbami zrozumienia aparatu matematycznego używanego w 
teorii względności. Wiadomo, że opanowanie tego aparatu kosztowało Einsteina sporo 
wysiłku. David Hilbert, jeden z największych matematyków przełomu XIX i XX wieku 
mawiał: „Byle jaki chłopak na ulicach Getyngi rozumie w czterowymiarowej geometrii 
więcej niż Einstein”, dodając jednak z widocznym zakłopotaniem „Niemniej właśnie 
Einstein, a nie matematycy, wykonał tę pracę”. Z drugiej strony sytuacja Einsteina była 
stosunkowo wygodna —  matematyka, której potrzebował, istniała już od wielu lat. 
Takiego luksusu byli pozbawieni np. twórcy mechaniki kwantowej. Również dziś, fizycy 
teoretycy zmuszeni są do współtworzenia niezbędnych metod matematycznych, co znacz
nie zwiększa skalę trudności.

Bardziej istotna różnica między książkami Einsteina i Hawkinga pojawia się, gdy 
zastosujemy Zasadę Nieoczywistości. Broszura Einsteina to historia sukcesu: przedstawia 
teorię niemal doskonałą. Książka Hawkinga jest raportem przygotowanym w pół drogi. I to 
nie dlatego, że jak on sam twierdzi, na razie wiemy tylko jak kwantowa teoria grawitacji 
pozińnna loygtądać. Otóż, być może, nawet tego nie wiemy. W drugiej części swej książki 
(począwszy od rozdziału siódmego), Hawking przedstawia wiele pojęć, faktów i teorii w 
ten sam sposób, co w pierwszej części, z czego czytelnik może wynieść wrażenie, że po
siadają one ten sam, powszechnie akceptowany status. Tymczasem są wśród nich i ryzy
kowne spekulacje, i rezultaty typu „ślepa uliczka”. Kontredans z modelami inflacyjnymi, 
supergrawitacją, superstrunami świadczy raczej o szamotaninie w poszukiwaniu rozwią
zań, co jest działaniem twórczym i ekscytującym, ale niekoniecznie prowadzącym do celu. 
Tym bardziej, że każdy rok przynosi nowe odkrycia („Wielki Atraktor”, „Wielki Mur”) 
domagające się wyjaśnień i kwestionujące uznane teorie.

Raz jeszcze okazuje się, że znalezienie nieoczyziHstości, która byłaby wielką 
syntezą, jest zagadnieniem niesłychanie trudnym i danym tylko nielicznym wśród najwię
kszych. W tym sensie książka Hawkinga jest równie cenną, co broszura Einsteina, 
ilustracją Zasady Nieoczywistości.

Adam Jakubowski
28 sierpnia 1991

2  A. Einstein, „O szczególnej i ogólnej teorii względności” (Wykład przystępny), tłum. M. T. Huber, Książnica 
Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Wyd. II przejrzane i uzupełnione, Lwów -  Warszawa 
1922.
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Głębocki zostaje!

W poprzednim numerze PA pisaliśmy o nadchodzącym 
Zjeździe PTA. Dziś, gdy XXV Zjazd mamy za sobą, chciał
bym przekazać o nim kilka informacji, tych formalnych -  
które można znaleźć w protokołach Walnego Zebrania, 
jak również parę refleksji i wrażeń.

Zjazd odbył się w dniach 10 -  13 września 1991 r. w 
Przegorzałach pod Krakowem. Lista zgłoszonych uczes
tników liczyła 112 osób. Średnia liczba uczestników bio
rących udział w poprzednich pięciu Zjazdach wynosi 114. 
A zatem, używając terminologii stosowanej obecnie często 
do naszej gospodarki, można powiedzieć, ze PTA nie 
przeżywa recesji, a co najwyżej stagnację.

Oczywiście, głównym celem każdego Zjazdu PTA jest 
odbycie Walnego Zebrania Towarzystwa, na którym nie 
tylko wybierane są Władze Towarzystwa na najbliższą 
kadencję, ale -  to jest chyba najważniejsze -  dyskutuje 
się wszystkie istotne dla naszego środowiska sprawy. Co 
to są sprawy istotne dla środowiska? Jeszcze do niedawna 
z pewnością był to problem obrony przed prześladowania
mi za działalność polityczną. Nie przeceniam naszych 
osiągnięć w tej dziedzinie — Towarzystwo niewiele mogło 
zrobić, gdy np. jeden z jego członków był usunięty z pracy 
w szkole. Podejmowaliśmy w takich przypadkach uchwa
ły kierowane do właściwych instytucji, czy organów wła
dzy domagając się cofnięcia niesprawiedliwych decyzji. 
Dziś na szczęście takie problemy mamy już za sobą. Na 
ostatnim Walnym Zebraniu istotną sprawą były . . .  
Postępy Astronomii. Tak, społeczności polskich astrono
mów wydają się nie trapić żadne inne problemy. Ważne 
były tylko Postępy. Co więcej, niemal wszyscy zabierający 
głos w dyskusji byli przekonani, że Postępy stoją obecnie 
na bardzo dobrym poziomie, zarówno edytorskim, jak 
i merytorycznym. Ponieważ pojawiły się jednak również 
opinie krytyczne, a te są z reguły najciekawsze 
(i najbardziej wartościowe), należy je chyba tu przytoczyć. 
Najpierw sprawa prosta: Postępy cierpią na „niedomaga
nia techniczne”. W każdym numerze zdarza się zbyt duża 
liczba błędów literowych, a np. w numerze 3/91 co 
najmniej w dwu miejscach tekst jest źle „złamany”. 
Postępy obiecały poprawę. Zobaczymy. Obiły mi się o uszy 
również bardziej zasadnicze zarzuty: niechlujstwo 
językowe i -  na szczęście nieliczne -  nieścisłości (raczej, 
po prostu: błędy) merytoryczne. Druga grupa problemów 
z Postępami wynika ze zmiany ich profilu. Aktualni P.T. 
Czytelnicy są zapewne z tego zadowoleni, ale niektórzy 
dyskutanci na Zebraniu ubolewali, że w Postępach nie ma 
już miejsca na bardziej fachowe publikacje, np. przed
stawiające jakieś astronomiczne zagadnienia na poziomie 
wykładu dla studentów.

O ile dyskusja o Postępach była gorąca, o tyle wybory 
Władz Towarzystwa, a więc prezesa, wiceprezesa, Zarzą
du Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
nie wywołały silniejszych emocji. Prezesem Towarzystwa 
na lata 1991 -  1993 został ponownie Robert Głębocki, a 
wiceprezesem -  również ponownie -  Kazimierz Stępień. 
Nie chcąc zanudzić do reszty naszych Czytelników, na 
tym zakończę wymienianie „prominentów” PTA. Niech 
mi tylko jeszcze będzie wolno wyrazić żal, że nie zechciała 
kandydować do Zarządu, pełniąca po wyjeździe Marka 
Sarny obowiązki Sekretarza Towarzystwa, Magdalena 
Kożuchowska. Jestem  przekonany, że w wyborach 
„przeszłaby” ogromną większością głosów, a Towarzystwo 
korzystałoby nadal z Jej ofiarności i zaangażowania.

Oprócz Walnego Zebrania, pobyt w Przegorzałach wy
pełniły niemal w 100% referaty przeglądowe i sesje pla
katowe. Mimo, że udział w Zjeździe PTA nie miał wiele 
wspólnego z odpoczynkiem, miła atmosfera skutecznie

Polskie
Towarzystwo
Astronomiczne

łagodziła zmęczenie. Słowo „atmosfera” należy rozumieć 
w przenośni. Ziemskiej atmosfery w okolicy Krakowa, 
niestety, na pewno nie można uznać za „miłą”. Być może 
zanieczyszczenie środowiska, w tym powietrza, zostanie 
w rejonie Krakowa w przyszłości ograniczone. Obecnie 
jednak pod tym względem niewiele się zmienia. Pewną 
nostalgią napawa wspomniany przez Macieja Mazura w 
referacie przeglądowym fakt, że jeszcze parę la t po wojnie 
z podkrakowskich wzgórz można było oglądać Tatry, 
a -  przy pomocy astronomicznej lunety umieszczonej na 
Stacji Obserwacyjnej w Przegorzałach -  stację kolei 
linowej na Łomnicy.

Organizatorzy Zjazdu dołożyli starań, aby możliwie 
maksymalnie uatrakcyjnić nasz pobyt w Krakowie. 
W środę, 11 września zwiedzaliśmy Obserwatorium 
Astronomiczne Krakowskiej WSP, zbudowane na górze 
Suhora (1000 m npm) niedaleko Turbacza. Nie musieli
śmy jednak wspinać się pod górę tak wysoko na własnych 
nogach: mimo, że do obserwatorium prowadzi droga jez
dna, można tam też wjechać wyciągiem krzesełkowym. 
Podstawowym instrumentem jest teleskop o średnicy 
zwierciadła 60 cm. Obecnie przechodzi próby techniczne 
nowoczesny detektor typu CCD i wkrótce zacznie się tam 
prowadzić obserwacje „pełną parą”. Obserwatorium, 
kierowane przez Jerzego Kreinera, zajmuje się głównie 
badaniami fotometrycznymi gwiazd zmiennych i w przy
szłości zapewne też ta  dziedzina będzie dominować w 
programie naukowym placówki. Mam nadzieję, że to naj
nowsze polskie obserwatorium zostanie wkrótce obszer
nie przedstawione w Postępach Astronomii. Na pewno na 
to zasługuje.

Tego samego dnia mieliśmy okazję być świadkami 
jednego z bardziej „eleganckich” doświadczeń fizycznych: 
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie obserwo
waliśmy ruch długiego wahadła zawieszonego u szczytu 
kopuły. Pierwszy taki pokaz przeprowadził w 1851 r. 
Jean Bernard Foucault w Paryżu i od tego czasu ekspery
ment „wahadła Foucaulta” niezmiennie wzbudza emocje 
zarówno wśród ludzi nie specjalnie zainteresowanych 
prawami przyrody, jak i zawodowych fizyków i astrono
mów. Wahadło w oglądanym przez nas eksperymencie 
miało długość 46.5 m, okres -  13.68 s Po kilku minutach 
obserwacji nawet najbardziej zatwardziali przeciwnicy 
teorii Kopernika musieli dać za wygraną: Ziemia rzeczy
wiście się obraca!

A n d rze j So ltan .

Od Redakcji: Dyskusja, a może raczej sąd nad nami, czyli .Postępami Astrono
mii. były rzeczywiście burzliwe. Za słowa otuchy i uznania bardzo dziękujemy. Za 
krytyczne uwagi również. Pracujemy nad sobą. Mamy nadzieję, że widać? Nieme- 
rytorycznych napadów jednak, nie przyjmujemy. Za demagogię uważamy, odosob
nione zresztą, twierdzenia, że jesteśmy pismem .dla licealistów’. No cóż, czytają 
nas tacy licealiści jak Wiceprezes Stępień, a licealista Głębocki obiecuje dalsze 
wsparcie finansowe. A dzisiejsi uczniowie, ci którzy są naszynpi Czytelnikami, są 
naprawdę mądrzejsi niż studenci sprzed 30-tu, czy 15-tu lat. Świat idzie do przo
du, i nic na to się nie da poradzić! Nasze pismo rozumiemy jako niepowtarzalną 
szansę zaistnienia naszego niewielkiego środowiska w społeczeństwie. Czyta nas 
kilka tysięcy osób! Nauka to nie tylko wiedza, ale i specyficzna kulturt pojmowa
nia świata. I tę kulturę chcemy propagować! Mamy wciąż nadzieję spełnić też 
pewną rolę w naszym środowisku. Chcielibyśmy w jakiś sposob wypełnić lukę in
formacyjną między ośrodkami. Chcemy lansować to co w polskiej astronomii naj
lepsze i najciekawsze, ale też i kontrowersyjne. Utrówki, a nawet Mendy orto
graficzne, będą pewnie jeszcze się zdarzały. Ale cóż, na przykład, zrobić z auto
rem, który w każdym zdaniu stosuje po dziesięć cudzysłowów? Błędy merytorycz
ne? My naprawdę nie mamy pojęcia ile księżyców ma Saturn? I o wielu innych 
rzeczach też! Ale mamy przecież Kolegów, Astronomów. I będziemy umieszczać 
każde ich uzasadnione sprostowanie! I spójrzcie na stopkę: ilu nas jest?!
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Wszystkich zainteresowanych zawiadamiamy, że najpewniejszym i zarazem najtańszym 
sposobem zapewnienia sobie stałego dostępu do Postępów Astronomii jest

prenumerata.
Warunki prenumeraty na rok 1992 podajemy na następnej stronie. Postępy Astronomii można 
ponadto nabyć w niektórych (staramy się, żeby w tych najlepszych!) księgarniach oraz w 
większości planetariów i obserwatoriów astronomicznych na łerenie kraju. Przy okazji 
wszystkim Księgarzom oraz Kolegom Astronomom zaangażowanym w dystrybucję naszego 
pisma, pragniemy serdecznie podziękować.

®  Adresy księgarń , w których m ożna k u 
pić .P o stęp y  Astronomii":

♦  Bydgoszcz, Ksi<jg. „ WSPÓŁCZESNA", u l.

♦  C zersk, księg. „ALEKSANDRA", u l. S ta ro 
g ardzka 32

♦  Częstochow a, K sięgarnia Techniczna, ul.
W ilsona 8

♦  G dańsk , księg. „HEWELIUSZ", u l. Hewe
liu sza  1 9 /2 1 , G dańsk

♦ G dańsk , Księg. N aukow o-Techniczna, ul.
R ajska 6

♦  G dańsk , księg. „BESTSELER", Salon
Sprzed. Nr.2, ul. D ubois 2 a

♦  Grójec, u l. P iłsudskiego 6
♦  Ja stro w ie , księg. „Levi", ul. 2 Lutego 30
♦  Katowice, księg. „Nauka", ul. W ar

szaw ska 11
♦ Kraków, księg. „Ossolineum", Rynek

Główny 4
♦  Kraków, Księg. W ydaw nictw  N auko

wych „E lefan t", u l. Podwale 6
♦ Kraków, księg. „Irys", Rynek Główny

23
♦  Kraków, księg. . S karbn ica ", os. C en

tru m  C Bl. 1
♦  L idzbark W arm iński, Księg. im. J .

Krasickiego, ul. Pow st. W arsza
wy 14

♦  Lublin, u l. K rakow skie Przedm . 62

Lódź, księg. „Pegaz", u l. P iotrkow ska 
4 7 /4 9

O lkusz, u l. Kościuszki 14
O lsztyn, Księg. N aukow a  „LOGOS’, ul.

K ołobrzeska 5 
Piła, u l. 14 Lutego 2 
Piotrków  T tyb., ul. Słowackiego 1 
Poznań, Księg. N aukow a  „BOOK SERVI

CE", ul.' Podgórna 8 
Puław y, KMI'iK, u l. L ubelska 25 
Radom , księg. naukow o-techn iczna , B is ", 

u l. 25  czerw ca 2 6 /3 2  
Rzeszów, Salon W ydaw niczy  KAW, ul.

3-go M aja 8 
Sopot, u l. Bon. M onte C assino  26 
W arszaw a, G łów na Księg. N aukow a  im  B.

Prusa, u l. Krakowskie Przedm . 7 
W arszaw a, ORWN PAN, Pałac K ultury  

i Nauki
W arszaw a, księg. .MDM", ul. P iękna 

3 1 /3 7
W arszaw a, Głoiuna Księg. Techniczna, u l.

Św iętokrzyska 14 
T oruń , księg. . BOOKINISTA", u l. K onsty

tucji 3 M aja 10 
T oruń , K sięgarnia U niw ersytecka, ul. G a

g arin a  11
T oruń , W ojew ódzka Księg. N aukow a, Ry

nek S tarom iejski 30 
W rocław, Księg. „Akadem icka", u l. 

Curie-Skfodow skiej 39

♦  Zawiercie, u l. 3  M aja 11
♦  Złotów, księg. „DOLORES", u l. Dworza-

czka  4,

®  Ponadto  „Postępy Astronom ii" m ożna nabyć 
w p lan e ta riach  i obserw atoriach:

♦  Ś ląskim  P lanetarium  i O bserw atorium
A stronom icznym  w P arku  K ultury 
i W ypoczynku w Chorzowie

♦  O lsztyńskim  P lanetarium  i O bserw ato
rium  A stronom icznym , al. J .  
P iłsudskiego 38

♦  P lanetarium  i O bserw atorium  we F rom 
borku , M uzeum  K opernika,
W zgórze K atedralne

♦  P lanetarium  G rudziądzkim , u l. K rasickie
go 1 /7 , Zespół Szkół Chem iczno- 
E lektrycznych

♦  P lanetarium  W arszaw skim , M uzeum
T echniki w P a łacu  K ultury  i N auki

♦  O bserw atorium  A stronom icznym  Uniwer
sy te tu  M ikołaja K opernika, Piwnice 
pod Toruniem

♦  O bserw atorium  A stronom icznym  Uniwer
sy te tu  W arszaw skiego, Al. Ujaz
dow skie 4

0  o raz osobiście w Redakcji: B artycka  18, 
0 0 -7 1 6  W arszaw a u  B. Czerny, 
w torki 12-14 tel. 41-00-41 w .48
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Prenumerata 
na rof^l992

Najtańszym i zarazem najpewniejszym sposobem zapewnienia sobie stałego dostępu do „Postępów 
Astronomii” jest prenumerata. Z przykrością zawiadamiamy, że musimy zwiększyć cenę naszego pisma. Cena ta 
i tak będzie w dalszym ciągu znacznie niższa (ok. 30%) od kosztów produkcji, dzięki finansowej pomocy Polskiej 
Akademii Nauk oraz pomocy zaprzyjaźnionych instytycji astronomicznych (Centrum Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), 
pokrywających część wydatków związanych z korespondencją, telefonami i udostępniających sprzęt i materiały 
do składania pisma. Nakłaniamy do prenumeraty wszystkie szkoły -  na pewno będziemy stanowili istotną pomoc 
w pracy nauczycieli i na pewno znajdą się w szkołach uczniowie, dla których możemy być wymarzoną lekturą. 
Jedynie prenumeratorzy indywidualni, na których nam najbardziej zależy, mogą nam zapewnić nakład 
wystarczający do utrzymania proponowanej ceny.
•  Postępy Astronomii są kwartalnikiem i można wykupić prenumeratę całoroczną, lub na dowolny okres

(zeszty 1/92 -  4/92)
• Cena jednego zeszytu w prenumeracie wynosi 12,000 zł (płatne do 31 marca 1992) lub 14,000 zł (płatne

po 31 marca 1992) i jest niższa od ceny sprzedaży w księgarniach
• Cena prenumeraty całorocznej (4 zeszyty) na rok 1992 wynosi 48,000 zł (płatne do 31 marca 1992) lub

56,000 zl (płatne po 31 marca 1992)
•  „Postępy Astronomii” dostarczne będą drogą pocztową i koszt przesyłki krajowej wliczony jest w cenę

prenumeraty
•  Prenumeratę można opłacić we wszystkich urzędach pocztowych posługując się zamieszczonym poniżej

przekazem
•  Istnieje jeszcze możliwość zamówienia zaległych zeszytów rocznika 1991 (tom 39) w cenie 9,000 zł za

egzemplarz
•  Cena prenumaraty za granicę jest zwiększona o 50% w Europie i 100% poza Europą (przesyłka zwykła) lub

75% w Europie i 150% poza Europą (przesyłka lotnicza)
•  Prosimy o bardzo czytelne wypełnienie wszystkich rubryk (zwłaszcza adresu!)

Na w szystkich częściach b lankietu  należy wpi
sać czytelnie atram entem , długopisem  lub p i
sm em  m aszynow ym  jednakow o kwotę cyfra
mi, imię i nazwisko w płacającego, jego  ad 
res, siedzibę oddziału  banku, w którym  pro
wadzony je st  rachunek oraz num er i nazwę 
tego rachunku.

Sy m b o l p lan u  
kasow ego

5-31-4020/1
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B I B L I O T E K A
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R odzaj zobow iązania:

Prenumerata na następujące numery 
.Postępów Astronomir w roku
1992  (niepotrzebne skreślić):

1 - 2 - 3 - 4

oraz zamówienie na zaległe 
numery rocznika 1991 
(niepotrzebne skreślić):

1 - 2 - 3 - 4

razem:................... zł

Bank nie odpow iada z a  treść korespondencji 
pochodzącej od osób trzecich

Z a skutki wynikłe z m ylnego wypełnienia 
b lankietu  ponosi odpow iedzialność wyłącznie 

w płacający.



♦  Zderzenia gwiazd neutronowych
♦  Teleskop Kecka
♦  Meteoryt Tunguski na poważnie
♦  Czy Wszechświat wybuchł w jednej chwili?
♦  Powstawanie mgławic planetarnych
♦  Wszystko o czasie
♦  Hercules X-1

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

Warszawa: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Bartycka 18, po
niedziałki, godz. 17.00

Toruń: Biała Sala Domu Kopernika, poniedziałki, godz. 18.00; po 
wykładzie herbatka w piwnicach domu Kopernika

Olsztyn: Planetarium Olsztyńskie, piątki, godz. 17.00; po wykładzie „kalen
darzyk astronomiczny” i krótkie informacje na temat najnowszych 
wydarzeń astronomicznych, pod kopułą planetarium.

Dokładne terminy i nazwiska wykładowców podawane są na plakatach i w prasie.

. . . kopuły Grudziądzkiego Planetarium (niższa) i Obserwatorium (wyższa) 
Astronomicznego. Te kopuły właśnie kończą 20 lat! A co się mieści pod nimi? 
Odpowiedź na to i wiele innych, dotyczących tej placówki pytań, może Czytelnik 
znaleźć wewnątrz numeru (str. 183).

i wiele innych atrakcyjnych tematów

zapraszają

ZDJĘCIE N A  OKŁADCE PRZEDSTAW IA . . .
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