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POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

Czarna dziura w NGC 4261? 
W ielebinski o galaktykach

Supernowa w M 81-
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PRESUPERNOWA 
w Atlasie Hubble’a



f f  zelektryzowała astro no mi- 
I I  czny świat. To dopiero druga 
If supernowa w historii, dla 

której udało się zidentyfi
kować je j progenitora. Mamy nadzieję, że nam też! Na sąsiedniej stronie 
prezentujemy, pochodzący z Atlasu Galaktyk Hubble'a Allana Sandage'a (1961), 
obraz galaktyki M81 z zaznaczonym progenitorem supernowej. Ten wybuch, to 
ważne wydarzenie, zwłaszcza, że gdy wybuchała pierwsza -  słynna SN1987A 
w Wielkim Obłoku Magellana -  „nowych” Postępów jeszcze nie było. Pod winietą -  
na pierwszej stronie okładki -  również supernowa, a raczej fragment tego co po niej, 
po tysiącach lat, pozostało. Mgławicę Cirrusową w całości można obejrzeć wewnątrz 
numeru.

Słynny radioastronom, Ryszard Wielebiński, występuje w podwójnej roli: wraz z 
Royem Boothem, jako doktor honorowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu i, jako autor. Czytelnicy, którym za trudny wydawał się artykuł Kasi Otmia- 
nowskiej w poprzednim zeszycie, mają teraz szansę łatwiejszego zrozumienia tru
dnych zagadnień pól magnetycznych w galaktykach. Oba teksty znakomicie się uzu
pełniają. Do tego -  malownicze mapy pól magnetycznych w galaktykach. Niektóre, 
warto było powtórzyć! Przy okazji doktoratów honorowych, coraz śmielej i głośniej 
o toruńskiej radioastronomii, zwłaszcza, że po drugiej stronie płotu -  „Sajgon” (patrz 
felieton). Profesor Wielebiński z sympatią wspomina rodzinną aptekę Suchockich w 
Pleszewie, ale żebyśmy nie byli posądzeni o prowadzenie kampanii wyborczej, pani 
premier „obrywa się” od sprowokowanego przez nas astronoma-posła, Edmunda 
Krasowskiego. To i tak za dużo polityki, jak na Postępy Astronomii.

Mieliśmy numer krakowski, wileński; ten tak jakby trochę toruński. Najwyższa 
pora sięgnąć do Wrocławia i Warszawy. Stamtąd mamy teksty o soczewkach gra
witacyjnych: słynnym podwójnym kwazarze i o soczewkujących się same, gwiazdach 
neutronowych. Przy okazji pofolgował sobie Jacek Drążkowski -  nie odważylibyśmy 
się zilustrować jego rysunkami artykułu Krzysztofa Stanka i samego Bohdana 
Paczyńskiego, którym będziemy kontynuować temat w następnym numerze.

W donosie Jacka Krełowskiego poszukujemy identyfikacji substancji, które 
najprawdopodobniej oblepiają ziarna pyłu międzygwiazdowego. Nie mówimy, że rów
no, bo zrobiłby się ... rym. To tylko nasza, redakcyjna hipoteza, rozwiązująca od razu 
problem pochodzenia życia we Wszechświecie. Czytelnikom, którzy szukają lektury 
do poduszki, polecamy barwny opis wyprawy Edith Pilskiej do Ensisheim.

Za to w korespondencji -  awantura! Awantura o Gas(pr)ię, jak u Makuszyń
skiego! Z Listów Czytelników, robi się nam Forum Autorów; z Galicji nas poklepują, z 
Wielkopolski -  ganią. Młody autor napisał ciekawy tekst, obłożył wspaniałymi, 
legalnie zdobytymi ilustracjami... Jego starsi koledzy, sugerują że jest ukrywającym 
się pod pseudonimem, literatem. Nie przejmuj się Tomku! W Postępach najwspa
nialsi są Czytelnicy, doskonali -  Autorzy, „literatura” (str. 23 poprzedniego zeszytu) -  
to my! A swoją drogą, to od poklepywania -  miód z apteki Suchockich w sercu (albo 
wazelina z drugiej strony) i garby na plecach; od łajania -  nakład rośnie! Co wybrać? 
Najlepiej, nową redakcję!

A za kwartał, specjalnie dla Ani Jakubowskiej, najmilszej czytelniczki PA (ile ich 
Naczelny ma?): Poradnik Miłośnicy Astronoma! Pilna sprawa, bo piękniejsze dwie 
trzecie Redakcji, za granicą...

REDAKTOR -  (m)
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PRENUMERATORZY

O a t-A S Z A J Ą .

‘Wfll'k j %ąh@ęii%5
na największą ilość prenumeratorów w roku 1994. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prenu
merata POSTĘPÓW ASTRONOMII w roku 1993. 
Rozstrzygnięcie konkursu w zeszycie 2/94.

Szczegóły w następnym numerze.

OGŁOSZENIA I REKLAMY
Z a p ra sza m y  d o  o g ła s z a n ia  s ię  w  P O ST Ę P A C H  A ST R O 
NOM II, w  szc z e g ó ln o śc i:

□  firm y kom puterow e □  firm y produkujące profesjonalny 
sp rzęt naukow y □  firm y produkujące sp rzę t d la m iłośników  
astronom ii □  w ydaw nictw a o tem atyce astronom icznej

CENNIK:
★ J e d n a  s tro n a  czarno -b ia ła  w ew ną trz  n u m e ru  — 1.5 m in  z ł ★ J e d n a  s tro n a  kolorow a n a  
w ew nętrzne j s tro n ie  ok ładk i i  w kładce -  5 m in  zł ★ J e d n a  s tro n a  kolorow a n a  czw artej 
s tro n ie  ok ładk i — 8 m in  zł ★ 1 cm 2 — 8 tys. zł ★ O pracow anie  g raficzne  czarno -b ia łe  — 
150-200 tys. za  s tro n ę  ★ Stosu jem y znaczne  ulg i p rzy  p o w tó rzen iach  i  w  p rzy p a d k u  akcji 
rek lam ow ych  pop ieranych  p rzez  R edakcję  ★ R edakcja  n ie  odpow iada za  tre ść  p ła tn y ch  
ogłoszeń

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA...
...mały fragm ent M gławicy Cirrusowej w gwiazdozbiorze Łabędzia (zwanej równieś Pętlą Łabędzia) -  
słynnej pozostałości po  wybuchu supernowej (więcej na ten temat wewnątrz numeru). Zdjęcie to jest 
złożeniem niezależnych obrazów uzyskanych przy pom ocy szerokokątnej kamery (WFC) Teleskopu 
Kosmicznego, w trzech różnych barwach -  filtrach, w kwietniu 1991 r. Kolor niebieski odpowiada 
zjonizowanym atomom tlenu emitującym promieniowanie w przedziale temperatur od 30000 do 60000 
K; zielony -  emisji atomów wodoru w obszarze ogrzewanym przez fa lę  uderzeniową; czerwony zaś  -  

emisji atomów siarki, powstającej w tych obszarach, gdzie gaz chłodzi się do m niej więcej 10000 K  
(zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości dr-a F. Ducio Maccheto i Space Telescope Scientific Institute, 
Baltimore, USA).



W NUMERZE:

56 Gwiazdy neutronowe jako soczewki grawitacyjne
Janusz Osarczuk
Nie możemy zobaczyć drugiej strony Księżyca bez wysłania tam rakiety. Gwiazda neutronowa poka
zuje nam jednak także swoją drugą stronę. Tym kosmicznym peryskopem jest je j własne pole 
grawitacyjne.

Międzygwiazdowe linie rozmyte (54), Grawitacyjna linijka (74)

65 Pola magnetyczne, rotacja galaktyk i teoria dynamo
Ryszard Wielebiński
Bardzo często, interpretując zjawiska astrofizyczne zaniedbujemy pole magnetyczne. Tymczasem, 
ponieważ pole magnetyczne wyróżnia kierunek, jego wpływ na różne zjawiska dynamiczne może być 
decydujący.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A o b s e r w u j e
Teleskop Kosmiczny „robi” remanent po supernowej sprzed 15000 lat (72), 
Galaktyki w stadium embrionalnym (wkładka), Dysk akrecyjny wokół czarnej dziury 
w centrum NGC 4261? (73), Podwójne jądro galaktyki Markarian 315 (73)

83 Supernowa 1993J w galaktyce M81
Joanna Mikołajewska & Maciej Mikołajewski
Tym razem nam się udało! Wiadomość o supernowej w poprzednim zeszycie podaliśmy jednocześnie 
ze Sky & Telescope. Przesadziliśmy jednak chyba zachęcając do obserwacji. Supernowa ewoluowała 
niezmiernie szybko. Już po 20 dniach osiągnęła wtórne maksimum -  zaledwie ok. I V  - i  teraz powoli 
gaśnie. A jednak, będzie to -  obok słynnej SN1987A z Wielkiego Obłoku Magellana -je d n a  z najwa
żniejszych supernowych.

52 WYWIADY: Astrolustracja posła KRASOWSKIEGO
76 SYLWETKI: Roy §. Booth & Ryszard Wielebińshi

86 Esej, felieton: S(U)PERNOWO W  PIWNICACH

89 P od róże:Veni, v id i... Ensisheim 1992
93 Gdzie i ja k  kupić POSTĘPY ASTRONOMII

94 d-xijteJjiiHouT

krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii:
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Spotykaliśm y Ediego -  tak 
go wówczas nazywaliśm y  -  

najpierw na O lim piadzie  
Astronomicznej, później na 
studiach. Część z nas trafi
ła  do instytu tów  nauko
wych, do planetariów , do 
biznesu, po części słuch za 
ginął... Wielu astronomów  
brało udział w działalności 
opozycyjnej, ale chyba tylko 
on zaw ędrow ał do p a r la 
mentu. Z adaw aliśm y sobie 
pytanie: ja k  to je s t  m ożliw e?
Potem, ze wzruszeniem  słu 
chaliśm y relacji z  dziewicze- ~  ™  

go rejsu posła, z  E lbląga do Gdyni przez Zalew Wiślany. Wreszcie, dzięki Robertowi Szajo- 
wi dotarliśm y do Edm unda Krasowskiego i próbujem y zlustrować jego astronom iczną  
przeszłość. D ziś przynajm niej wiemy dlaczego Sejm został rozwiązany: posłowie nie czytają  
Postępów Astronomii!

w y w ia d y  Astrolustracja

posła
KRASOWSKIEGO

Specjalnie dla Postępów Astronomii 
z Edmundem Krasowskim rozmawia Robert Szaj

Edmund KRASOWSKI urodził się 30 VIH 
1955 w Elblągu. Absolwent I  LO w Elblągu. 
Astronom, absolwent Wydziału Fizyki Uni
wersytetu Warszawskiego. Od 1987 roku żo
naty. Wybrany do Sejmu 4 VI 1989 roku ja
ko członek Komitetu Obywatelskiego. Poseł 
ostatniej kadencji. Przewodniczący Komisji 
Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Go
spodarki Morskiej. Autor książki „Czarna 
dziura”, w której opisuje aferę wykrytą przez 
siebie, a dotyczącą rubli transferowych prze
lewanych na konta w Polsce.

-  C zyta  Pan Postępy Astronomii?
-  N ie czytam . K iedyś, gdy zajm ow ałem  

się astronom ią, czytałem  w szelkie czasopi
sm a  astronom iczne ukazu jące  się  w Polsce. 
A stronom ia b y ła  m oją m iłością i n ie  chcę 
te ra z  do tego powracać. N ie chcę powracać 
do tego, co kiedyś kochałem . N ie chcę roz
dzierać s ta rych  ran .

-  Jak zainteresował się Pan astrono
mią?

-  To by ła  chyba szósta  k la sa  p o d sta 
wówki. Zacząłem  czytać wiele książek  o 
tem aty ce  astronom icznej W bibliotekach 
było n iew iele k siążek  pośw ięconych astro 

nom ii i d latego w iele sam  kupow ałem . 
Sam  też  budow ałem  lu n e ty  z soczewek 
okularow ych.

-  Ale ja kie  były same początki? Co  
Pana skłoniło do zajm owania się nie
bem?

-  M oja m am a opow iadała m i, że  gdy 
m iałem  4 la ta  zauw ażyła, że  p rzez o tw arte  
okno w p a tru ję  się w niebo. M yślę, że  był to 
dzień, w  k tó rym  niebo m nie  zafascynow a
ło. Fascynacja t a  p rz e trw a ła  do la t  szkol
nych i ta m  w ybuchła ze zw ielokrotnioną 
mocą.

-  A  co było potem?

Postępy Astronomii 2/1993
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-  A stronom ii uczyłem  się z książk i prof. 
E . R ybki „A stronom ia ogólna”. Po szkole 
podstaw ow ej poszedłem  do I Liceum  Ogól
nokształcącego w E lblągu. Pociągała  m nie  
astronom ia  obserw acyjna.

-  C zy  brał Pan udział w jakiś kon
kursach lub olim piadach tem atycznie  
zw iązanych z astronomią lub fizyką?

-  W trzeciej k las ie  liceum  b ra łem  udział 
w olim piadzie astronom icznej. P ierw szy 
i d rug i e tap  p rzeszed łem  bez problem ów 
i dosta łem  się do finałów  cen tralnych  
w Chorzowie. N ieste ty , n ie  udało  m i się 
wygrać.

-  A  kto w tedy w ygrał?
-  N ajpraw dopodobniej Maciej M ikołaje

w sk i... J a  n ie  lubię  rywalizować, ścigać się. 
C enię s ta łą , system atyczną  pracę. N a  olim 
p iadzie  popełn iłem  bardzo p ro ste  błędy. 
Ale i ta k  byłem  p ierw szym  uczniem  z E l
bląga, k tó ry  zakw alifikow ał się do zawo
dów cen tralnych  jak ie jko lw iek  olim piady 
przedm io tow ej.

-  K iedy Pan postanowił, że będzie  
studiow ał astronomię?

-  W iedziałem  to  od sam ego początku. Po 
m atu rze  dosta łem  propozycję stud iow ania  
astronom ii w  T oruniu , bez zd aw an ia  egza
m inów . J e d n a k  pojechałem  do W arszawy, 
gdzie m usiałem  zdaw ać egzam iny.

-  Dlaczego pojechał w ięc Pan do 
W arszawy zdaw ać egzaminy. Przecież  
nie lubił Pan ryw alizacji?

-  M iałem  ko leżankę w k lasie , k tó ra  była 
m oją  n ieodw zajem nioną m iłością i  k tó ra  
po jechała  do W arszaw y studiow ać socjolo
gię. A  ia  pojechałem  za  nią.

-  Który to był rok?
-1 9 7 4 .
-  W tym r o k u ją  się urodziłem... Jak  

wspomina Pan czasy studenckie?
-  E gzam iny  zdałem  bez problem ów. Ju ż  

te ra z  m ogę powiedzieć, że  to  w łaśn ie  dzię
k i astronom ii je s te m  tym , kim  jes tem . To 
w łaśn ie  podczas studiów  zacząłem  pozna
wać środow isko opozycji dem okratycznej. 
W roku 1977, jak o  je d e n  z pierw szych, 
podpisałem  lis t p ro tes tacy jn y  dotyczący 
zap isu  w K onsty tucji o p rzy jaźn i p o lsk o - 
radzieckiej. N ie  podpisało go w ted y  w ielu. 
A le najw ięcej z n a s  , lis t te n  podpisali s tu 
denci W ydziału Fizyki, pod k tó ry  podlega
ła  astronom ia. Ju ż  od 1976 roku zajm ow a
łem  się ko lpo rtażem  p ra sy  podziem nej.

-  C zy  na studiach nie miał Pan  
z tego pow odu jakiś nieprzyjem noś
ci?

-  N ie, nigdy. M ieszkałem  w  akadem iku, 
a  tam  tru d n ie j było prow adzić inwigilację 
osób działających w opozycji. W 1978 roku 
z kolegam i założyłem  w ydaw nictw o. Dzię
k i pan u , k tó ry  n a  ksero  odbijał m i książk i 
astronom iczne, uda ło  m i się w sześćdzie
s ią tą  rocznicę odzyskania  niepodległości 
w ydrukow ać p lak a t p rzedstaw iający  J .  P ił
sudskiego. C ała  W arszaw a by ła  w tedy  ob
lep iona  ty m i p lak a tam i. U  tego w sp an ia łe 
go człowieka odbijaliśm y k siążk i i w ydaw 
nictw a z ak azan e  p rzez  cenzurę.

-  Na ja k i tem at pisał Pan sw ą pracę 
m agisterską?

-  O bserw atorium  A stronom iczne U n i
w ersy te tu  W arszaw skiego zajm ow ało się 
głów nie p racam i teoretycznym i. J a  pozo
sta łem  p rzy  obserw acjach. D zięki sześć- 
dziesięciocentym etrow em u teleskopow i 
w  O strow iku i spek trografow i zam onto
w anem u p rzy  ty m  te leskop ie  prow adziłem , 
jak o  je d e n  z p ierw szych w  ty m  obserw a
torium , obserw acje fo tograficzne widm  
gw iazd. O bserw acje te  nauczy ły  m nie  og
rom nej cierpliwości i w ytrw ałości. Zdjęcia 
wykonyw ało się n iek iedy  p rzy  strasznym  
m rozie, a  czas n aśw ie tlan ia  błony wynosił 
n iekiedy p raw ie  10 godzin. Nauczyło to 
m nie  w ew nętrzne j dyscypliny. O bserw acje 
w ykonyw ałem  tak że  w Piwnicach. I w łaś
n ie  kata logow an ie  oraz an a liza  ty ch  obser
wacji było tem a te m  m ojej p racy  m ag iste r
skiej.

-  C zy  po studiach pow rócił Pan do 
Elbląga?

-  P racę  m ag iste rsk ą  obroniłem  jako  
p ierw szy n a  naszym  roku i ju ż  następnego  
d n ia  w szedłem  n a  s ta te k  do Anglii. Chcia
łem  ta m  zarobić n a  w yjazd do A u stra lii lub 
Nowej Zelandii, gdzie chciałem  pracować 
jako  astronom . Przez 4 m iesiące pracow a
łem  w p ra ln i i  udało  m i się zarobić ponad 
1000 funtów  n a  czysto. To był mój cały 
m ają tek . N apisałem  do am basady  Nowej 
Zelandii py ta jąc  się o możliwość pracy  w 
jak im ś obserw atorium  astronom icznym . 
Ku m ojem u zaskoczeniu o trzym ałem  odpo
wiedź pozytyw ną. C iągnęło m nie  jed n a k  
do Polski i w grudn iu  powróciłem  do E lblą
ga-

-  Potem był Frombork?
-  Tak, 1 lutego za trudn iłem  się w P la 

n e ta riu m  we From borku. M iałem  wielkie 
p lany. C hciałem  kontynuow ać swe wcześ
niejsze prace obserwacyjne. Obiecano m i 
tak że  w yjazdy do O strow ika. Były to  je d 
n a k  p u s te  obietnice i w iedziałem , że nie 
będę m ógł tam  zrealizować swych planów. 
D usiłem  się w M uzeum  M ikołaja K oper
n ika, pod k tó re  podlega P lan e ta riu m  i 7 
k w ie tn ia  zw olniłem  się.

-  C zy znowu zatrudnił się Pan jako  
astronom?

-  M iałem  z tym  ogrom ny kłopot i p o sta 
nowiłem  wrócić do W arszaw y. Prow adzi
łem  jeszcze działalność w O strow iku. Ale 
trze b a  było zarabiać n a  życie. Zająłem  się 
działalnością gospodarczą i sp rzedaw ałem  
n a  „Zieleniaku” n a  Św ierczewskiego. Po 
czterech m iesiącach w zięto m nie  do w ojska 
(...) Po wyjściu z w ojska poszedłem  do 
prof. S tęp n ia  — prom otora  m ojej pracy 
m agistersk iej — z prośbą o lis t rekom en
dujący m oją  osobę. Postanow iłem  wyjechać 
z Polski. Był to  okres najw iększej popu lar
ności Solidarności ( ...) W róciłem do E lblą
ga  skąd  przez Szwecję d o tarłem  do H am 
burga.

-  C zy zdaw ał Pan sobie sprawę  
z sytuacji w kraju  w tym czasie? Czy  
spodziew ał się Pan wprowadzenia  
stanu woj ennego?

-  W iedziałem , że s ta n  w ojenny w  Polsce 
zostan ie  w prow adzony. U pew niłem  się je 
szcze w tym , gdy dow iedziałem  się o pacy
fikacji Wyższej Szkoły Pożarn ic tw a w W ar
szawie. W H am burgu  postanow iłem  zaro
bić n a  w yjazd do Nowej Zelandii. Coś je d 
n ak  ciągnęło m nie  do Polski. Stojąc n a  ro
ga tk ach  H am burga  m iałem  ogrom nego pe
cha, bo n ik t n ie  chciał się zatrzym ać. T ak 
więc z ciężkim plecakiem  zacząłem  iść w 
stronę  granicy z NRD. I n ik t n ie chciał się 
zatrzym ać. Tak, jak b y  los m ówił m i „nie

w racaj, jeszcze m asz szansę  zostać”. J e d 
n a k  wróciłem , przez B erlin  Zachodni, do 
E lbląga. Za k ilk a  dn i w prow adzono s ta n  
wojenny. Ju ż  w tedy  w iedziałem , że  nigdy 
n ie  u d a  m i się zrealizow ać swoich planów , 
m arzeń .

— W czasie stanu wojennego prow a
dził Pan działalność w  podziemiu?

— Przekonałem  się w tedy, że  większość 
działaczy Solidarności to  tchórze. Byli to 
ludzie  o słabej psychice, ug inający  się pod 
każdym  naciskiem . W styczniu  1983 a resz 
tow ano m nie. Po lipcowej am n estii w ysze
dłem  n a  wolność i  od ra zu  zacząłem  działać 
w  podziem iu. W październ iku  1985 roku 
aresztow ano m nie  po raz  drugi. W areszcie 
rozpocząłem  p ro tes t głodowy, k tó ry  trw ał 
5 m iesięcy. D zięki apelacji b iskupa  D ąbro
wskiego, w sie rpn iu  1986 roku, zostałem  
zwolniony. I znow u prow adziłem  dzia łal
ność opozycyjną. W roku 1987 ożeniłem  się 
i sprow adziłem  do G dańska. Z E lblągiem  
pozostaw ałem  je d n a k  w ścisłych k o n tak 
tach . D w ukrotnie  zostałem  w ybierany  na 
posła  ziem i elbląskiej (1989 i 1991).

— Jako poseł, ja k  Pan w idzi naukę 
w państw ie prawicowo-kościelnym ?

— Jak im  państw ie?
— Praw icow o-kościelnym .
— A stronom ia nauczy ła  m n ie  w iele, m ię

dzy innym i przyjm ow ania i  analizow ania 
sam ych faktów . Obecnie Po lską  rządz i le
wica. R ząd P an i Suchockiej to  rząd  lewico
wy, a  lew ica je s t  najw iększym  przeciw ni
k iem  kościoła...

— Dobrze, w ięc niezależnie od tego, 
ja k  nazwiem y nasze państwo, ja k  
powinna w nim w yglądać nauka 
i oświata?

— To, co dzieje się  w  polskiej n auce  i  oś
wiacie to je s t  trag ed ia . S tra jk i w oświacie 
czy nauce są  w cywilizowanych k ra jach  nie 
do pom yślenia. S y tuacja  w  nauce  i  ośw ia
cie je s t  dram atyczna. Pow oduje to niedou- 
czenie społeczeństw a i jego degradację. 
B yłem  nauczycielem  i w iem , ja k  dużo za
leży od pracy  z uczniem . A  gdy doprow adzi 
się do degradacji nauczyciela, naukow ca to 
do degradacji doprow adzi się również ucz
n ia  czy s tu d e n ta ...

— Jako jeszcze nie zdegradowany  
uczeń dziękiflę panu za rozmowę i je 
szcze raz namawiam do czytania Po
stępów Astronomii.

— To, co było n ie  wróci. J a  cenię w szy
stk ich  tych, k tó rzy  zajm ują  się astronom ią, 
ale  j a  już  ty m  n ie  będę się zajm ow ał.

— Jeszcze raz dzięktyę za rozmowę.

*

Poseł Krasowski (na rufie) na Zalewie Wiślanym, 
w dziewiczym rejsie z Elbląga do Gdyni.
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Historia rozmytych linii między- 
gwiazdowych ciągnie się od 1922 
roku, kiedy to po raz pierwszy 
dwie takie struktury widmowe zo
stały opisane w literaturze (wtedy 
zresztą bez przymiotnika „między- 
gwiazdowe” -  ten doszedł dopiero 
w połowie lat trzydziestych). Po 
dziś dzień pozostają one wszakże 
zagadką -  najdłużej niezidentyfi
kowanymi tworami widmowymi w 
dziejach spektroskopii. Próbowano 
je już kojarzyć ze wszelkimi for
mami materii, jakie tylko zdołano 
sobie wyobrazić w przestrzeni mię-

Wzdłuż Unii widzenia do takich 
obiektów spotkać można zwykle 
po kilka obłoków, co zdradza roz
szczepienie dopplerowskie wido
czne w liniach atomów np. sodu. 
Dopóki nie zdawano sobie sprawy 
z poważnych różnic pomiędzy 
widmami poszczególnych obło
ków, skupienie uwagi na gwiaz
dach silnie poczerwienionych wy
dawało się to być całkiem dobrym 
sposobem rejestracji linii rozmy
tych. Obserwacje dwu gwiazd: HD 
147165 i HD 149757 wykonane 
przez Bengta Westerlunda i niżej

Identyfikacji ja k  nie było, tak nie ma! Być może badania bardzo 
słabych struktur pozwolą wyróżnić, niezbędne w tym celu 

grupy podobnie zachowujących się linii.

M iędzygwiazdowe 
linie rozmyte
Jacek Krełowski

dzygwiezdnej: ziarnami pyłu róż
nych rozmiarów i konstrukcji, roz
maitymi molekułami, a nawet uje
mnym jonem wodoru. Wszystko 
na nic. Identyfikacji jak nie było, 
tak i nie ma.

Przed równo 10 laty coś jednak 
„drgnęło”. Zdarzyło mi się być 
jednym z pierwszych obserwato
rów, którzy widzieli linie rozmyte 
w widmach gwiazd zarejestrowa
nych na ścieżce diod krzemowych. 
Wtedy też po raz pierwszy okazało 
się, że stosunki natężeń silnych 
linii rozmytych o długościach fal 
ok. 5780 i 5797 A mogą różnić się 
znacznie od obiektu do obiektu. 
Tego zjawiska nie było widać na 
kliszach fotograficznych. Znaczny 
szum owych tradycyjnych odbior
ników pozwalał na rejestrację wy
łącznie silnych struktur widmo
wych. W przypadku ciemnej mate
rii międzygwiazdowej wymusza to 
obserwacje wyłącznie odległych, 
silnie poczerwienionych gwiazd.

podpisanego wykazały niewłaści
wość takiego podejścia. Henk van 
de Hulst skomentował to krótko: 
„Musimy radykalnie porzucić idee 
jednorodnego ośrodka między- 
gwiazdowego”.

Naturalną konsekwencją do
strzeżenia zmiennych stosunków 
natężeń była konstatacja niejedna- 
kiego pochodzenia całego widma, 
jakie tworzą linie rozmyte. Pow
stało pytanie: jak wiele substancji 
musimy zidentyfikować aby wyjaś
nić pochodzenie tajemniczych 
struktur międzygwiazdowych? Po
ciągnęło to za sobą próby podziału 
linii rozmytych na „rodziny”, wew
nątrz których stosunki natężeń po
zostają stałe. Wyniki są wszakże 
mało zachęcające. Prawie każde 
kolejne obserwacje przynosiły coś 
nieoczekiwanego, co zmuszało do 
rewizji dotychczasowych ustaleń. 
Wśród w miarę silnych linii roz
mytych, skatalogowanych przez 
Herbiga w 1975 roku, trudno do

szukać się dwóch takich, których 
stosunek natężeń pozostaje zawsze 
stały. Prawie dla każdej możliwej 
pary istnieje już jakiś wyjątek...

Tak więc, poprawa stosunku sy
gnału do szumu umożliwiła odkry
cie nowych zjawisk, co oznacza 
niewątpliwy przełom w fizyce 
ośrodka między gwiazdowego, ale 
nie rozwiązanie zagadki pochodze
nia linii rozmytych. Spektroskopia 
nie zezwala na identyfikację poje
dynczych linii. Zawsze musi to być 
pewien system struktur o różnych 
długościach fal. Skąd zatem dobrać 
towarzystwo dla znanych, w miarę 
silnych struktur?

Już od czasów wspomnianej pra
cy Herbiga, pojawiają się w litera
turze wzmianki o możliwych, bar
dzo słabych liniach międzygwia
zdowych, być może do skojarzenia 
ze znanymi liniami rozmytymi. 
Szerszym badaniom tego rodzaju 
tworów stawały jednak na prze
szkodzie... rozmiary odbiorników. 
Odbiorniki typu „silicon diode 
array” lub CCD są po prostu bar
dzo krótkie i tylko niewielki frag
ment widma w dużej dyspersji daje 
się zarejestrować. Lekarstwem na 
tę bolączkę okazują się spektro
grafy typu echelle. Pozwalają one 
„poszatkować” widmo na kilkanaś
cie do kilkudziesięciu fragmentów 
i zapisać je, jeden pod drugim, na 
jednym CCD co daje pokrycie od 
500 do ponad 2000 A w jednej 
ekspozycji, bez poświęcania ani 
zdolności rozdzielczej, ani też sto
sunku sygnału do szumu.

Spektrografy tego typu zainsta
lowano w drugiej połowie ubiegłe
go roku na obydwu dużych tele
skopach (2.7 m i 2.1 m) Obserw
atorium McDonald w Teksasie. 
Oferują one, jak już wspomniałem, 
ogromne „przyspieszenie” procesu 
zbierania danych. Poza tym, przy 
pokryciu szerokiego zakresu dłu
gości fal, można rozpocząć poszu
kiwania licznych słabych struktur 
przy okazji badania linii dobrze 
znanych. Obserwacje nierozpozna
nych odcinków widma przy po
mocy „zwykłych” spektrografów 
są zbyt ryzykowne: nikt nie lubi 
programów, których wynik może 
być w szczególności żaden: jakiś 
odcinek widma może nie zawierać 
w ogóle tworów spektralnych po
chodzenia międzygwiazdowego.
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Obserwacje spektrografem typu 
echelle są w tym względzie „bez
pieczne”. Trudno się zatem dziwić, 
że kiedy, dzięki Fundacji Fulbrigh
ta, trafiła mi się okazja pobytu w 
USA, wybrałem ten właśnie ośro
dek.

Widma uzyskane spektrografem 
-  nazwanym imieniem zmarłego 
konstruktora Sandiforda — okazują 
się być bardzo dobrej jakości. 
Zamieszczony rysunek zawiera fra
gmenty widm o zdolności rozdziel
czej A./AA, ~ 60000 i stosunku syg
nału do szumu od 500 do 700. Op
rócz dobrze znanych linii rozmy
tych 5780 i 5797 widać w nich 
szereg słabych struktur oznaczo
nych pionowymi, kropkowanymi 
liniami. Głębokości centralne tych 
linii nie przekraczają na ogół 1%

wartości kontinuum! Jak widać z 
rysunku, struktury te (podobnie jak 
znane, silne linie rozmyte) nie 
biorą udziału w dopplerowskim 
„tańcu”, który tu, w widmie cia
snego układu podwójnego 
(HD23180) wykonuje linia zjoni- 
zowanego krzemu ok. 5740 A. 
Duża prędkość rotacji HD 24912 
(widoczna w silnie poszerzonych 
liniach C IV poniżej 5800 A) też 
najwyraźniej pozostaje bez wpły
wu na wygląd owych struktur. Po
nadto (czego już na rysunku nie 
widać) struktur tych nie obserwuje 
się ani w gwiazdach niepoczerwie- 
nionych, ani w wymodelowanych 
teoretycznie widmach. Widać je 
natomiast na kilku spektrogramach 
uzyskanych innymi instrumentami, 
co wyklucza ich aparaturowe po

chodzenie. Tak więc diagnoza jest 
jednoznaczna: obserwowane Unie, 
czy też pasma są pochodzenia 
międzygwiazdowego.

Inne ciekawe zjawisko, to fakt 
(widoczny na rysunku) zmienności 
obrazu słabych struktur wraz ze 
zmianą stosunku natężeń struktur 
silnych. Stwarza to nadzieje na 
powiązanie silnych linii rozmytych 
ze słabymi, których mnóstwo „wy
chyla” się obecnie z krótko przy
ciętej „trawki” szumów... Jeśli to 
się powiedzie, to być może uda się 
skonstruować widma poszczegól
nych substancji, obecnych w cie
mnych obłokach międzygwiazdo- 
wych i nareszcie zidentyfikować 
tajemnicze linie między gwiazdo
we.

HD 23180(Feb 6, 1993)

HD 20041

5740 5760 5780 5800 5820
Długość fali (A)

Cztery opisywane w tekście widma ze słabymi (oznaczone pionowymi, przerywanymi kreskami) 
i silnymi (5780 i 5797 A) liniami rozmytymi. Widma zostały znormalizowane do poziomu widma 
ciągłego (kontinuum) i dla uwypuklenia omawianych struktur, poprzesuwane o ok. 0.05 wzdłuż 
osi strumienia.

HD 23180 (Feb 5, 1993)

_  HD 24912 
---

E(B-V) = 0.26

E(B-V) = 0.26

E(B-V)= 0.73

E(B-V) = 0.29 _
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9\(te możemy zoba
czyć drugiej stro
ny księżyca Bez 
zaysłania tam 
ratąety. Cjzvia- 
zda neutronowa 
pokazuje nam jed
n a j także swoją 
drugą stronę. Tym 
kosmicznym pery-
s tropem jest jej własne poCe grazvitacyjne.

Gwiazdy neutronowe
jako

soczewki grawitacyjne
Janusz Osarczuk

a l,9ł  a.
Odłayte ćwierć wieku temu 
gwiazdy neutronowe wciąż zaj
mują jedną z czołowych pozycji 
w rankingu zainteresowań astro
nomów. Bogactwo zjawisk 
związanych z tymi obiektami 
zostało niedawno powiększone 
o soczewkowanie grawitacyjne. 
W przeciwieństwie jednak do 
galaktyk, które ogniskują świa
tło dalekich gwiazd, gwiazdy 
neutronowe -  ze względu na 
znikome rozmiary -  stanowią 
soczewki głównie dla promie
niowania pochodzącego z ich 
własnych powierzchni.

Gwiazdy neutronowe należą 
do klasy obiektów zwartych. 
Obiekty te, do których zalicza 
się także białe karły i czarne 
dziury, są bardzo gęste; gęstość 
białego karła jest rzędu 107 
g/cm3, a gwiazdy neutronowej 
rzędu 1015 g/cm3. Ta własność 
powoduje, że przestrzeń (a wła
ściwie czasoprzestrzeń) w pobli
żu tych ciał nie jest płaska, lecz 
zakrzywiona. Efekty tego zjawi
ska można zaobserwować prze
de wszystkim w postaci zmian 
kształtu krzywych jasności.

Poprawną interpretację zja
wisk zachodzących we wnę
trzach i w pobliżu takich gwiazd 
można otrzymać jedynie w 
oparciu o relatywistyczną teorię

grawitacji. O ile w przypadku 
białych karłów wyniki uzyski
wane dzięki zastosowaniu OTW 
są bardzo zbliżone do wyników 
klasycznej teorii Newtona, o ty
le dla gwiazd neutronowych, a 
tym bardziej czarnych dziur, 
poprawki wynikające z efektów 
relatywistycznych są już nie do 
zaniedbania. Ponieważ czarne 
dziury są zasłonięte horyzontem 
zdarzeń i ich bezpośrednie bada
nie jest niemożliwe, dlatego też 
gwiazdy neutronowe, będące 
najbardziej relatywistycznymi 
obiektami dostępnymi jeszcze 
bezpośrednim obserwacjom as

tronomicznym, skupiają duże 
zainteresowanie uczonych. Nie
spotykana na taką skalę przed 
odkryciem gwiazd neutrono
wych możliwość konfrontacji 
OTW z obserwacjami powodu
je, iż obecnie trudno jest znaleźć 
poważne czasopismo astrono
miczne, które nie zamieszcza na 
swych łamach częstych artyku
łów poświęconych tym obiek
tom.

Siły grawitacyjne, których 
źródłem jest gwiazda neutrono
wa są tak wielkie, że determi
nują dynamikę procesów zacho
dzących w otaczającej ją prze-
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strzeni i powodują powstanie 
jakościowo nowych zjawisk (nie 
obserwowanych w przestrzeni 
płaskiej). Jednym z nich jest 
zakrzywienie torów fotonów po
ruszających się w pobliżu gwia
zdy neutronowej sprawiające, że 
działa ona jak soczewka ognis
kująca je pod wpływem własnej 
grawitacji.

Istnieje wiele relatywistycz
nych teorii opisujących oddzia
ływania grawitacyjne, lecz pow
szechnie akceptowana i najczę
ściej używana jest Ogólna Teo
ria Względności (OTW) Alberta 
Einsteina. Czytelników odsyła
my do artykułu T. Jarzębow
skiego (PA 3/91).

Implikacje obserwacyjne tego 
zjawiska przejawiają się m.in. w 
modyfikacji kształtów krzywych 
jasności.

Zewnętrzne pole grawitacyjne

gwiazdy neutronowej należy za
wsze opisać jakąś metryką. Ze 
względu na własności typowej 
gwiazdy neutronowej (duża gęs
tość i szybka rotacja) wydaje 
się, że najlepszym przybliże
niem jej rzeczywistego pola jest 
metryka Kerra. Niestety, wyzna
czenie krzywych jasności w 
takiej czasoprzestrzeni jest kło
potliwe matematycznie (np. 
brak symetrii sferycznej pola 
grawitacyjnego). Z tego powodu 
najczęściej prowadzi się obli
czenia w czasoprzestrzeni 
Schwarzschilda (istnieje tu sy
metria sferyczna pola), która 
(pomimo pewnych upraszczają
cych założeń) zadowalająco opi
suje rzeczywistość fizyczną wo
kół gwiazdy neutronowej, a 
uzyskane w ten sposób wyniki 
można z powodzeniem konfron
tować z obserwacjami.

Dziesięć lat temu grupa as
trofizyków z Pensylwanii (Kay 
Pechenick, Chris Ftaclas i Jef
frey Cohen) zapoczątkowała 
program badań wpływu efektów 
grawitacyjnych na krzywe jas
ności gwiazdy neutronowej. W 
pierwszej pracy z tego cyklu, 
zamieszczonej w Astrophysical 
Journal (1983; 274, 846), roz
ważyli to zagadnienie właśnie w 
czasoprzestrzeni Schwarzschil
da. Przed przystąpieniem do ob
liczeń przyjęli następujące zało
żenia:
1. Gwiazda neutronowa rotuje 
powoli;
2. Jej wnętrze jest całkowicie 
nieprzezroczyste, a obszar po
nad powierzchnią jest przezro
czysty dla promieniowania;
3. Emisja fotonów nie odbywa 
się z całej powierzchni gwiazdy, 
lecz tylko z małych obszarów w 
okolicach biegunów magnetycz
nych, tzw. czap polarnych;
4. Emisja fotonów ma charakter 
termiczny lub prawie termiczny 
(powierzchnia świeci w przy
bliżeniu jak ciało doskonale 
czarne);
5. Emisja fotonów ma charakter 
stacjonarny (natężenie promie
niowania jest stałe w czasie);
6. Emisja fotonów ma charakter 
izotropowy lub nieizotropowy, 
np. „ołówkowy” lub „wachla
rzowy” (patrz ramka);
7. Promień gwiazdy jest więk
szy od promienia odpowiada
jącej jej sfery fotonowej;
8. Propagacja fotonów jest wy
nikiem tylko oddziaływania gra
witacyjnego pomiędzy nimi a 
gwiazdą.
Metryka, a właściwie tensor me
tryczny, jest to macierz prze
kątniowa czwartego rzędu, któ
rej składowe zawierają infor
macje o obecności i rozkładzie 
pola grawitacyjnego (a także o 
wybranym w danym przypadku

Charakterystyki promieniowania

5

1. izotropowa: f(3) = 1
2. „ołówkowa”: f(5) = cos(5), czyli wzmocnienie 

promieniowania w kierunku radialnym
3. „wachlarzowa”: f{5) = sin(5), czyli stłumienie 

promieniowania w kierunku radialnym
/ jest wektorem natężenia promieniowania.
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układzie współrzędnych). Me
tryka Kerra opisuje pole gra
witacyjne rotującej czarnej dziu
ry, a metryka Schwarzschilda 
opisuje pole grawitacyjne nie- 
rotującej czarnej dziury oraz 
pole grawitacyjne na zewnątrz 
każdej nierotującej gwiazdy. 
Powyższe założenia są w róż
nym stopniu zgodne z fizyczną 
rzeczywistością gwiazdy neutro
nowej, np. poważne zastrzeże
nia może budzić zwłaszcza za
łożenie pierwsze, za to założe
nie trzecie jest bardzo dobrze 
poparte obserwacjami.

Soczewkowanie grawitacyjne 
sprawia, że więcej niż połowa 
powierzchni gwiazdy neutrono
wej jest dostępna do obserwacji 
(w czasoprzestrzeni płaskiej tyl
ko połowa). Aby ocenić jej 
wielkość należy wyznaczyć ma
ksymalny kąt odchylenia foto
nów (AcJ))max. W tym celu trzeba 
rozwiązać równania ruchu foto
nów. Pozwala to na wyznacze

nie ich orbit. Ze względu na sy
metrię sferyczną czasoprzes
trzeni Schwarzschilda, nie tracąc 
ogólności rozważań, obliczenia 
można ograniczyć do dowolnej 
płaszczyzny (zazwyczaj wybiera 
się tzw. płaszczyznę równiko
wą, dla której 0 = n/2, gdzie 0 
jest jedną z kątowych współ
rzędnych sferycznych opisują
cych powierzchnię gwiazdy). 
Kąt (A<f>)max, liczony więc w do
wolnej płaszczyźnie, zawarty 
jest pomiędzy linią widzenia i 
linią łączącą środek gwiazdy z 
punktem na jej powierzchni, z 
którego wylatuje foton. Foton 
ten jest emitowany stycznie do 
powierzchni i może jeszcze 
dotrzeć do obserwatora (rys. 1).

Ponieważ nie jest wykluczone 
istnienie bardzo gęstych gwiazd 
neutronowych (choćby o gęsto
ści 1017 g/cm3 !), dlatego też kąt 
( A <t) ) m a x  m°że przybierać warto
ści większe od 180°, a to ozna
cza, że niektóre części powierz

chni gwiazdy można zobaczyć 
więcej niż raz! Na niebie obser
watora tworzą się obrazy wielo
krotne. Na rys. 2 zaznaczony 
jest maksymalny kąt odchylenia 
określony nierównością 360° < 
(A<t>)max < 540°. Obserwator wi
dzi całą powierzchnię gwiazdy 
dwukrotnie, a obszar ACBSA 
trzykrotnie. Punktowi D odpo
wiadają trzy różne kąty AcJ), dla 
których prawdziwy jest zespół 
nierówności 0° <  AcJ), <  180° <  
A c J ) 2 < 360° < Acj)3 < (Ac|))max.

Kąty odchylenia AcJ),, A(j)2 i A<t>3 

są zdefiniowane podobnie jak 
( A ( t O m a x  z ^  różnicą, że foton 
emitowany z punktu określane
go przez te kąty nie wylatuje 
stycznie do powierzchni, lecz 
jest odchylony o kąt 5 od nor
malnej do powierzchni wysta
wionej w tym punkcie. Jeśli 
więc z punktu D zostanie wye
mitowany foton, to może do
trzeć do obserwatora po trzech 
różnych, niezależnych orbitach 
(wynika to z równań ruchu). 
Inaczej mówiąc, obserwator 
odbiera z punktu D nie jeden, 
ale trzy (!) fotony i te dwa 
pozostałe tworzą właśnie do
datkowe obrazy. Trzy fotony 
opuszczają powierzchnię gwia
zdy pod różnymi kątami, które 
łączy związek równoważny za
pisanemu nieco wyżej zespoło
wi nierówności 0° < 8j < 82 < S3 
<90°.

Tak więc w zależności od 
wielkości kąta odchylenia (ugię
cia) istnieją uprzywilejowane, z 
punktu widzenia obserwatora,
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SFERfl FOTONOWA
Z równań ruchu cząstek o masie spoczynkowej równej zero wynika, że powyżej pewnej 
odległości R od centrum gwiazdy neutronowej fotony mogą poruszać się tylko po orbitach 
niezwiązanych. Silna grawitacja sprawia jednak, że istnieje także orbita kołowa fotonów 
(nie istnieje ona w czasoprzestrzeni płaskiej). Jest ona niestabilna. Ponieważ w prze
strzeni wokół gwiazdy jest wiele takich orbit różnie nachylonych względem jej płaszczyzny 
równikowej, toteż tworzą one pewną sferę. Promień takiej sfery, zwanej sferą fotonową, 
można oznaczyć Rsf, jest on równy

Rsf= 1.5/W [1+(1-f|r)1/2]
dla gwiazdy typu Reissnera -  Nordstróma lub

ąf=3M
dla gwiazdy typu Schwarzschilda, gdzie M jest masą, a Q ładunkiem elektrycznym (ogól
nie także magnetycznym) gwiazdy neutronowej. Obowiązuje również związek 0 < Q < M 
(w przypadku granicznym, gdy nie ma ładunku, czyli Q = 0, gwiazda typu Reissnera -  
Nordstróma staje się gwiazdą typu Schwarzschilda). Powyższe wzory są słuszne w 
przypadku użycia tzw. jednostek zgeometryzowanych, tzn. G = c = 1, gdzie G jest stałą 
grawitacji, a c prędkością światła. Fizyczna interpretacja znaczenia sfery fotonowej dla 
odległego obserwatora może być następująca: foton emitowany z gwiazdy neutronowej o 
promieniu R = Rsf stycznie do jej powierzchni, okrążałby ją nieskończenie wiele razy zanim 
dotarłby do obserwatora. Dużo ciekawego materiału na temat konsekwencji istnienia sfery 
fotonowej można było znaleźć w artykule Marka Abramowicza w majowym numerze 
„Świata Nauki” .

kierunki emisji. Tylko te fotony, 
których kierunki wektorów 
prędkości początkowej są z nimi 
zgodne, dotrą do obserwatora, 
ponieważ jednak emisja zacho
dzi w całym lub prawie całym 
(emisja „ołówkowa” lub „wach
larzowa”) przedziale kąta 8 (0° < 
8 < 90°), toteż zawsze znajdą się 
fotony posiadające odpowiedni 
kierunek prędkości począt
kowej. Nie może istnieć sytua
cja, w której dla 360° < (Act>)m;ix < 
540° tworzą się tylko dwa obra
zy (lub jeden).

Poznawszy mechanizm gene
racji obrazów wielokrotnych, 
można wreszcie wyjaśnić w jaki 
sposób określić widoczną część 
powierzchni gwiazdy neutrono
wej. Otóż, oblicza się to poprzez 
porównanie wielkości odpowie
dnich części powierzchni nie
widocznej (dla (A(|>)max <  180°) 
lub widzianej więcej niż raz (dla 
(A(J>)max > 180° ) z wielkością ca
łej powierzchni gwiazdy. Oto

kilka przykładowych wyników: 
dla (A cj))raax = 180° widać cała po
wierzchnię gwiazdy (100%), dla
( A 'tO m a x  =  2 2 5 °  w i d a ć  o k - 1 1 5 % > 

dla (A<f>)niax =  270° widać ok. 
150% powierzchni. Z obliczeń 
wynika również, że dla typowej 
gwiazdy neutronowej (masa 
M=1M0, promień R = 10-15 
km) widoczne jest ok. 70-80% 
jej powierzchni.

W rozumowaniu 
przedstawionym po
wyżej zakłada się, że 
cała powierzchnia 
gwiazdy emituje pro
mieniowanie. Teraz 
należy sprawdzić jakie 
zmiany pojawią się w 
przypadku emisji 
tylko z czap polarnych 
(założenie 3). Aby te
go dokonać trzeba 
najpierw przybliżyć 
Czytelnikowi ich 
model. Czapy polarne 
są charakterystyczne

dla pulsarów rentgenowskich. 
Gwiazdy te to gwiazdy neutro
nowe obdarzone silnym polem 
magnetycznym i posiadające 
bliskiego towarzysza. Materia z 
towarzysza, który nie jest obiek
tem zwartym, zasysana jest 
przez pole grawitacyjne gwia
zdy neutronowej, pole magnety
czne gwiazdy neutronowej ste-

Rys. 3. Położenie czap polarnych na powierz
chni gwiazdy neutronowej.
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a)

O' ,0- 20* 30* 40* Rys.4. Obraz tej
samej samej 
gwiazdy neutro
nowej, posiada
jącej czapy pola
rne o promieniu 
a = 10°, w róż
nych fazach na 
niebie obserwa
tora:
a) czasoprzest

rzeń płaska 
(gwiazda nie- 
latywistyczna) 
czasoprzest
rzeń zakrzy- 

„  —  wioną (gwia-
t ł ) zda relatywi

styczna). 
Pełne koło ozna
cza powierzch

nię gwiazdy, plamy są obrazem czap, a zewnętrzny okrąg (pierścień) jest 
obrazem zaćmionej czapy, która leży na osi optycznej układu (Rysunek 
wykonany na podstawie Fig. 5. z pracy C. Ftaclasa, M. W. Kearney'a i K. 
Pechenicka (Astrophysical Journal, 1986; 300, 203)).

O o o o o
50*  60 '  70*  80*  90*

O o o o o
0*  10* 20"  30 '  40*

© © (O)'O1'O1
50* 60* 70'  80* 90’

■O'O'O'O'■O'
b)

ruje spadkiem materii na jej po
wierzchnię. Gaz zatem osiada 
wzdłuż linii sił pola w okolicach 
biegunów, a uderzając o po
wierzchnię gwiazdy ogrzewa się 
i świeci. M ogą istnieć dwie 
czapy polarne (lub jedna), każda
0 promieniu kątowym  a  (rys. 
3.). [i jest kątem pomiędzy osią 
rotacji i prostą łączącą środki 
antypolamych czap, y  -  kątem 
pomiędzy osią rotacji i linią 
widzenia, 6 -  kątem  pomiędzy 
linią widzenia i prostą łączącą 
środki czap. Dla rotującej 
gwiazdy 0 jest funkcją czasu
1 fakt ten daje możliwość 
uzyskania krzywych jasności. 
Bez straty ogólności (i i y m oż
na ograniczyć od 0° do 90°. 
Krzywe przedstawione w dal
szej części artykułu będą odpo
wiadały jeszcze bardziej ograni
czonemu przypadkowi, gdy (i = 
y  = 90° (czapy poruszają się po 
równiku), ale jest on o tyle re
prezentatywny, że daje najwięk
szy możliwy zakres jasności. 0 
można wówczas przedstawić 
w postaci 0 =  (£>t, gdzie co jest 
prędkością kątową gwiazdy. 
Zakres zmienności a>t można 
przyjąć następująco: 0U < cot < 
90° w przypadku istnienia tylko 
jednej czapy i 0° < co? < 180u 
w przypadku istnienia dwóch 
czap. Nałożenie takiego ograni
czenia nie powoduje straty żad
nej informacji i całkowicie w y
starcza do narysowania krzy
wych jasności, gdyż powtarzają 
się one jako cykliczne odbicia.

Pora wreszcie przedstawić 
wyniki, czyli odpowiedzieć na 
pytanie o wpływ soczewkowa- 
nia grawitacyjnego na to co zo
baczy obserwator. Otóż, jeśli 
znajduje się on bardzo daleko 
od gwiazdy neutronowej (w nie
skończoności), to będzie widział 
punktowy obraz gwiazdy, ale 
jaśniejszy (wpływ obrazów wie
lokrotnych) od obrazu tej samej
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gwiazdy w czasoprzestrzeni pła
skiej. Jeśli natomiast obserwator 
jest wystarczająco blisko gwiaz
dy, aby widzieć jej tarczę, to ob
raz gwiazdy dla poszczególnych 
faz jej obrotu przedstawia rys. 4. 
Gdy czapy znajdują się na linii 
widzenia to ta, która jest z tyłu 
gwiazdy (względem obserwato
ra) jest widoczna w postaci pier
ścienia. Czapa przednia wysyła 
promieniowanie we wszystkich

możliwych kierunkach (tak sa
mo jak tylna), ale soczewkowa- 
nie grawitacyjne sprawia, że to
ry fotonów są zakrzywione i do 
obserwatora docierają tylko te, 
których kierunki wektorów 
prędkości początkowej niewiele 
różnią się od kierunku radialne
go (wąski „stożek” promienio
wania na iys. 5a). Warto także 
zwrócić uwagę, że w fazie go t = 
90° czapy polarne są widoczne 
jako obszary świecące nad po
wierzchnią gwiazdy. Wynika to 
z faktu, że -  jak zostało wcześ

niej powiedziane -  do obserwa
tora mogą docierać fotony emi
towane pod różnymi kątami 5. 
Zanim dotrą one do obserwatora 
muszą oddalić się od czap na 
odległość s (rys. 5b), w której 
formują się ich (tzn. czap) obra- 
zy.

Jasność obserwowana (czyli 
strumień promieniowania w da
nej długości fali) jest całką z 
natężenia promieniowania po

kącie bryłowym, wyznaczonym 
na niebie obserwatora przez 
świecące obszary gwiazdy. W 
przypadku obrazów wielokrot
nych wszystkie one dają wkład 
do całki. Obliczając tę całkę dla 
różnych wartości masy, M  i 
promienia, R, gwiazdy neutro
nowej, dla różnych kątów a, (i, 
Y i dla różnych charakterystyk 
promieniowania (/(5) = l,/(8 ) = 
sin(5), /(8) = cos(8)) otrzymuje 
się cała gamę krzywych jasnoś
ci. Ponieważ rozpatrywany mo
del nie zawiera zależności od

odległości, dlatego też nie nale
ży bezpośrednio porównywać 
krzywych o różnych wartoś
ciach parametrów R/2M. Można 
jednak rozważać krzywe dla 
malejących wartości R/2M  jako 
pochodzące od gwiazd o takim 
samym promieniu, lecz coraz 
bardziej masywnych (czyli co
raz bardziej relatywistycznych).

Rys. 6 przedstawia wybrane 
przypadki krzywych jasności

wyznaczonych przez Pechenic- 
ka, Ftaclasa i Cohena. Wartości 
krzywych gwiazdy nierelatywi- 
stycznej spadają prawie do zera 
(nie całkowicie, gdyż czapy zaj
mują pewien obszar powierz
chni) w fazie co t = 90° (w fazach 
późniejszych czapa która nie 
jest widoczna, znajduje się po 
przeciwnej stronie gwiazdy niż 
obserwator). Maksimum natę
żenia promieniowania przypada 
dla 0° lub 45° w zależności od 
charakterystyki promieniowa
nia, a maksymalna różnica jas-
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Rys. 6 Teoretyczne krzywe jasności gwiazdy neutronowej typu Schwarzschilda, posiadającej dwie czapy polarne, 
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Rys. 7. Obserwacyjne krzywe jas
ności pulsarów rentgenowskich:
a) 1 1 1 8 -6 1 ;
b) Centaurus X -  3;
c) Hercules X -  1.
U góry rysunków podano okres 
rotacji pulsara oraz przedział wid
ma, w którym została wyznaczona 
krzywa (rysunek wykonany na pod
stawie Fig. 1 z pracy Y. M. Wanga 
i G. L. Weltera Astronomy and 
Astrophysics, 1981; 102 , 97).

ności wynosi „tylko” ok. 3.5 
mag.

Parametr R/2M  jest miarą 
relatywistyczności (gęstości) 
gwiazdy neutronowej. Gdy 
R/2M = oo, to gwiazda neutro
nowa jest nierelatywistyczna 
(czasoprzestrzeń płaska). Wraz 
ze spadkiem wartości R/2M  re- 
latywistyczność gwiazdy rośnie. 
Kształt krzywych jasności gwia
zdy relatywistycznej różni się 
znacznie od kształtu krzywych 
gwiazdy nierelaty wisty cznej. 
Średni poziom jasności maleje 
wraz ze spadkiem wartości 
R/2M. Następuje wypłaszczenie 
krzywych, szczególnie dobrze 
widoczne w przypadku RI2M-2 
na rys. 6a. Pojawia się gwał
towny wzrost jasności (tzw. pik; 
R/2M = 1.6 na rys. 6b) przy 0°

lub 180° (na skutek wspomnia
nego już cyklicznego odbicia 
krzywych). Jest on spowodo
wany dodatkowym wkładem 
promieniowania, pochodzącym 
od czapy znajdującej się z tyłu 
gwiazdy (pierścień wokół gwia
zdy w fazach 0° i 10u na rys. 4). 
Wkład ten jest tak duży, że 
jasność piku może dorównać 
maksymalnej jasności gwiazdy 
nierelaty wisty cznej.

Jak widać, soczewkowanie 
grawitacyjne gwiazdy neutro
nowej ma dominujący wpływ na 
kształt krzywych jasności i na 
obraz gwiazdy na niebie obser
watora. Zjawisko to może po
wodować również inne impli
kacje obserwacyjne, ale w ni
niejszym artykule zostały omó
wione tylko dwa wymienione 
powyżej, gdyż -  zdaniem autora
-  są one najbardziej reprezen
tatywne. Krzywe jasności po
dobne do niektórych krzywych 
przedstawionych na rys. 6, moż
na uzyskać na podstawie obser
wacji prowadzonych w różnych 
zakresach widma. Do porówna
nia z krzywymi teoretycznymi 
bardzo dobrze nadają się krzywe 
uzyskane na podstawie pomia
rów gwiazd neutronowych będą
cych składnikami układów po
dwójnych i emitujących promie
niowanie rentge
nowskie.

Rys. 7 i 8 prze
dstawiają obser
wacyjne krzywe 
następujących 
pulsarów rentge
nowskich:,
•  1118-61;
•  CentaurusX-3;
•  Hercules X—1;
•  38 sekundowy 
pulsar znajdujący 
się w pobliżu 
obiektu V861 
Sco.

Pierwszy z 
nich wydaje się

być gwiazdą nierelatywistyczną 
o gładkiej, powtarzającej się re
gularnie krzywej jasności i „wa
chlarzowej” charakterystyce 
promieniowania. Cen X—3 i Her 
X—1 posiadają mniej gładkie 
krzywe, w których można wy
różnić bardziej gwałtowny 
wzrost jasności i -  ze względu 
na to, że nie jest on zbyt szeroki
-  próbować utożsamić go z pi
kiem. Natomiast krzywa przed
stawiona na rys. 8, ze względu 
na swą płaskość, zmusza do 
porównania jej z krzywą 
R/2M-2 na rys. 6a.

Układy podwójne mają rów
nież tę zaletę, że zazwyczaj mo
żna wyznaczyć masy ich skład
ników. Rentgenowskie obserwa
cje pulsarów w takich układach 
pozwoliły na wyznaczenie mas 
(wielu) i promieni (nielicznych) 
m.in. następujących gwiazd 
neutronowych:
•  MXB 1728-34 : R/2M - 2.11;
•  4U 1608-52 :R/2M ~  2.41;
•  4U/MXB 1820-30 : R/2M- 
2.41.
Jest także ocena parametrów 
pulsara radiowego w Mgławicy 
Krab: R/2M  ~ 2.90. Podobne 
wartości relacji masa -  promień 
dla gwiazd neutronowych wy
znaczył w 1979 Holender van

1.5
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f  1.25

a 1 -0 •1

—

I  0.75

I I !
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Faza
Rys. 8. Obserwacyjna krzywa jasności 38 sekundo
wego pulsara rentgenowskiego znajdującego się w 
pobliżu obiektu V861 Sco. U góry rysunku podano 
przedział widma, w którym została wyznaczona krzy
wa (rysunek wykonano na podstawie Fig. 1 z pracy 
P. F. Byrne'a i innych autorów (Astrophysical Jour
nal, 1981; 246 , 951).
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Rys. 9. Teoretyczne krzywe jasności gwia
zdy neutronowej typu Reissnera -  Nord- 
stróma, posiadającej dwie czapy polarne 
dla RI2M = 1.6, a = 5°, f(5) = 1. Liczby 
dotyczą wartości Q2IIVP.

Paradijs w oparciu o obserwacje 
bursterów rentgenowskich. Da
ne empiryczne wskazują więc, 
że rzeczywiste gwiazdy neu
tronowe są najlepiej opisane 
modelem przedstawionym w ni
niejszej pracy, jeśli parametr 
R/2M przyjmuje wartości od 2 
do 3.

Znajomość wartości parame
tru R/2M  daje możliwość wy
znaczenia kąta (AcJ>)max, a tym sa
mym określenia stopnia wido
czności powierzchni gwiazdy. I 
tak, np. dla gwiazdy MXB 
1728-34 (Ac())max = 144° , czyli 
ok. 89% powierzchni jest wido
czne, a dla pulsara w Mgławicy 
Krab (A<j))max= 119°, czyli widać 
ok. 74% jego powierzchni.

Parametr R/2M  oraz krzywa 
jasności stanowią uzupełniające 
się podstawy do wyznaczenia 
stopnia relatywistyczności rze
czywistej gwiazdy neutronowej. 
Przy wyciąganiu wniosków na
leży jednak zachować ostroż
ność m.in. z następujących po
wodów:

1 Obserwacyjne wyznaczanie 
promieni gwiazd neutrono

wych jest zadaniem trudnym, a

otrzymywane wyniki są 
obarczone dużymi błę
dami. Wpływa to na ma
łą dokładność przy okre
ślaniu wartości parame
tru R/2M;

2 Krzywe jasności 
gwiazd nierelatywi- 

stycznych i gwiazd naj
bardziej relatywistycz
nych mogą być nie do 
odróżnienia, jeśli pik 
(którego wysokość do
równuje maksymalnej 
wartości jasności gwia
zdy niereatywistycznej) 
będzie znacznie szerszy.
Może się to zdarzyć w 
przypadku szerszych 
czap polarnych;

3 Krzywe przedstawione w 
niniejszej pracy zostały wy

znaczone, gdy czapy poruszały 
się po równiku. W rzeczywi
stości zdarza się to rzadko. Wię
kszość obserwowanych gwiazd 
neutronowych nie spełnia po
wyższego założenia. Jak wyli
czyli Pechenick, Ftaclas i Co
hen, jeśli kąt pomiędzy osią ro
tacji gwiazdy i linią widzenia 
zmniejszyć o ok. 10° (7 ~ 80°),

to krzywe praktycznie będą poz
bawione pików;

4 Istnienie pików w krzywych 
jasności nie musi być zwią

zane wyłącznie z relatywistycz- 
nością gwiazdy; np. w berste- 
rach rentgenowskich (które też 
są gwiazdami . neutronowymi) 
mogą być spowodowane głów
nie wybuchami helu na ich po
wierzchniach;

5 Kształt krzywych jasności 
zależy od przedziału wid

ma, w którym są one wyznacza
ne. Ustalenie wartości pola gra
witacyjnego wytwarzanego 
przez gwiazdy neutronowe oraz 
ich gęstości pozwala na budo
wanie coraz lepszych modeli 
tych obiektów. Uzyskane na tej 
podstawie dane stanowią cenne 
poprawki potrzebne do prawi
dłowego modelowania zarówno 
ich wnętrz jak też atmosfer. Mo
gą stanowić także pomoc dla 
lepszego zrozumienia pewnych 
zagadnień dotyczących pulsa- 
rów rentgenowskich i ber sterów.

Problem soczewkowania gra
witacyjnego gwiazdy neutrono
wej został rozważony również 
przy zastosowaniu metryki Reis
snera -  Nordstróma. Dokonał te
go w zeszłym roku autor tego 
artykułu, zbadawszy jaki wpływ

Miara relatywistyczności obiektu

Miarą relatywistyczności obiektu (czyli tego, czy efekty ogólnej teorii 
względności są ważne) jest stosunek masy M do promienia R, 
pomnożony przez stałą grawitacji G, a podzielony przez kwadrat 
prędkości światła: |o. = GMIRc2. Czasami jest też wygodnie posłu
giwać się wielkością R/RSch. Oczywiste czynniki G/c2 pomija się i pi
sze R/2M mając na myśli stosunek promienia do promienia

*/*Sch

Ziemia 10-1° 10+io

Słońce 10'6 10+6
biały karzeł 104 itr4

gwiazda neutronowa 1 /4 -  1/6 2 - 3
nierotująca czarna dziura 1

rotująca czarna dziura 1 1/2
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na krzywe jasności ma ładunek 
elektryczny, który mogłaby po
siadać gwiazda. Okazało się, że 
gwiazda neutronowa typu Reis- 
snera-Nordstróma stanowi przy
padek pośredni pomiędzy 
gwiazdą nierelatywistyczną, a 
gwiazdą typu Schwarzschilda. 
Krzywe jasności zawierają 
wszystkie cechy typowe dla 
gwiazdy relatywistycznej, lecz 
przy ustalonym parametrze 
R/2M i zmieniających się war
tościach ładunku Q (ta sama 
gwiazda w różnym stopniu nała
dowana elektrycznie) widać 
zmniejszenie lub całkowity za
nik pików (rys. 9). W stosunku 
do gwiazdy schwarzschildow- 
skiej krzywe są mniej płaskie, a 
średni poziom jasności trochę 
wyższy. Również o kilka pro
cent zmniejsza się wielkość wi
docznej powierzchni. Warto tak
że zwrócić uwagę na fakt, że w 
najbardziej relatywistycznym

przypadku (R/2M = 1.01, Q = 
M) różnica jasności wynosi aż 
4.9 mag! (ok. 100 razy!), czyli 
przewyższa maksymalną jasność 
gwiazdy nierelatywistycznej.

Na koniec chciałbym zasta
nowić się krótko nad zakresem 
stosowalności modelu czap po
larnych. Pomimo, że zawiera on 
wiele upraszczających założeń, 
to uzyskane w oparciu o niego 
wyniki można z powodzeniem 
konfrontować z obserwacjami. 
Dalsze badania idące w tym kie
runku mogłyby się opierać np. 
na użyciu metryki Kerra, poz
walającej na rozpatrywanie gę
stych, szybko rotujących obiek
tów, lub na nowych założeniach 
dotyczących emisji. W szcze
gólności dla pulsarów rentge
nowskich istnieje już konku
rencyjny model obszarów emisji 
-  model kolumn. Który z nich 
najlepiej opisuje akreującą mag
netyczną gwiazdę neutronową?

Należy mieć nadzieję, że zapo
wiadający się coraz bardziej w 
latach dziewięćdziesiątych dy
namiczny rozwój praktycznie 
wszystkich dziedzin astronomii 
pozwoli uzyskać odpowiedź 
także i na to pytanie. A może, 
choć nie to jest ich głównym 
celem, będą mieli w tym swój 
udział także warszawscy astro
nomowie skupieni wokół pro
jektu obserwacji mikrosoczew- 
kowania grawitacyjnego, opisa
nego w zeszycie 4/91 „Postę
pów Astronomii”?...

Artykuły do Postępów Astronomii pi
szą nie tylko ludzie zatrudnieni w 
kilku najlepszych polskich placów
kach... Wysoki profesjonalizm jest 
jednak niezbędny. Janusz Osarczuk 
jest obecnie nauczycielem w jednej 
z wrocławskich szkół podstawo
wych. Ukończył jednak niedawno stu
dia i właśnie soczewkowanie grawita
cyjne było przedmiotem jego pracy 
magisterskiej. Wyniki jego pracy 
zostały częściowo opublikowane 
w ramach serii „Lectures Notes in 
Physics”.

64 Postępy Astronomii 2/1993



Bardzo często, interpretując zjawiska 
astrofizyczne, zaniedbujemy pole 
magnetyczne. Tymczasem, ponieważ pole 
magnetyczne wyróżnia kierunek, jego  
wpływ na różne zjawiska dynamiczne może 
być decydujący.

POLA MAGNETYCZNE, 
ROTACJA GALAKTYK 
I TEORIA DYNAMO

Ryszard Wielebiński

Wprowadzenie
Pola magnetyczne zostały od
kryte już w starożytności. Fakt, 
że Ziemia jest dwubiegunowym 
magnesem, który wpływa na 
orientację igły magnetycznej, 
doprowadził do zbudowania 
kompasu, który umożliwił żeg
larzom pływać po morzach. Ek
sperymenty z magnesami pro
wadzono już w średniowieczu, a 
pierwszy traktat o magnetyzmie 
został napisany przez Williama 
Gilberta (1540-1603). Zjawisko 
elektromagnetyczne polegające 
na generacji pola magnetycz
nego przez prąd elektryczny zo
stało odkryte przez Hansa Oer- 
steda (1777-1851). To nadzwy
czajne odkrycie zapoczątkowało 
rozwój epoki nowoczesnej tech
nologii. Wynalezienie dynamo 
przez Wernera von Siemensa 
(1816-1892) było bezpośrednią 
konsekwencją fundamentalnego 
odkrycia Oersteda. Pomiar pola 
magnetycznego wykorzystuje 
odwrotne zjawisko elektroma
gnetyczne: przewód w kształcie 
pętli jest podłączony do mier
nika elektrycznego, tworząc w

Prof. Richard Wielebiński wybitny astrofizyk 
i radioastronom, dyrektor Instytutu Radio
astronomii Maxa Plancka w Bonn, dysponu
jącego największym na świecie w pełni ste
rowalnym radioteleskopem (patrz 4 str. okła
dki), członek zagraniczny Polskiej Akademii 
Nauk. Sylwetkę Profesora przedstawiamy w 
relacji z nadania Mu tytułu Doctor honoris 
causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

ten sposób magnetometr.
Pola magnetyczne w obiek

tach niebieskich mierzy się po
średnio. Nie możemy umieścić 
pętli z drutu przewodzącego w 
odległej galaktyce. Przez wiele 
lat, podstawowa metoda pomia
rów polegała na wykorzystaniu 
efektu Zeemana - rozszczepienia 
linii widmowej w polu magne
tycznym na dwie składowe o 
przeciwnych polaryzacjach ko
łowych. Pozwoliło to odkryć 
pola magnetyczne w Słońcu i 
niektórych gwiazdach. Radiowe 
obserwacje efektu Zeemana 
umożliwiły pomiary pól magne
tycznych w galaktycznych ob
łokach molekularnych. Infor
macji o takich polach mogą nam 
również dostarczyć obserwacje 
optycznej polaryzacji światła 
gwiazd. Jednakże to właśnie 
radioastronomia oferuje nam 
zupełnie wyjątkowe możliwości 
badania pól magnetycznych. Ba
dając stan polaryzacji nieter- 
micznej synchrotronowej emisji 
z Drogi Mlecznej, bliskich ga
laktyk i odległych galaktyk ra
diowych, uzyskujemy o tych

polach jedyną w swoim rodzaju 
informację.

Próby wyjaśnienia przyczyn 
wywołujących pola magnetycz
ne w obiektach astronomicz
nych podążają w dwóch kierun
kach. Jedną z możliwości jest 
generacja takiego pola w wyni
ku rotacji (Ziemi, Słońca oraz 
gwiazd) w procesie „dynamo”. 
Inną możliwością (mającą lep
sze zastosowanie w przypadku 
obiektów rozciągłych) jest kom
presja pierwotnego pola. Obyd
wie teorie mają swoje uroki i 
zajmują poczesne miejsce w ba
daniach astrofizycznych.

Podstawowym punktem wyj
ściowym jakiejkolwiek teorii 
magnetyzmu kosmicznego jest 
znajomość ruchów ciał niebies
kich. Klasyczne metody pomia
ru takich ruchów polegają na 
obserwacjach przesunięcia dop- 
plerowskiego optycznych linii 
emisyjnych (np. linii Ha lub C 
III). Radioastronomia dostarczy
ła ogromnej bazy danych na 
temat rotacji galaktycznej dzięki 
obserwacjom linii H I 21 cm 
(neutralnego wodoru)"0. Linie
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Rys. 1. Zjawisko Zeemana. Linia wid
mowa zostaje rozszczepiona przez rów
noległe pole magnetyczne na dwie skła
dowe o przeciwnych polaryzacjach koło
wych. Różnica daje charakterystyczny 
znak „S”.

H I zarówno optyczne (seria 
Balmera) jak i radiowe (21 cm) 
dostarczają nam jednak niewiele 
informacji na temat rotacji w 
wewnętrznych obszarach galak
tyk. Ostatnio tę lukę udało się 
wypełnić dzięki obserwacjom 
linii emisyjnych CO na falach 
milimetrowych.

W ostatniej dekadzie nasza 
wiedza o polach magnetycznych 
w galaktykach uległa radykalnej 
zmianie. W ogólności, w galak
tykach mamy do czynienia z 
wielkoskalowym uporządkowa-

Szczegółowe informacje na temat powstawa
nia tej linii można znaleźć w artykule S. Bąjtlika 
w PA 1/92. (red.)

niem pól, odzwierciedlającym 
strukturę spiralną (tzn. pola rów
noległe do dysku galaktyczne
go). W jądrach galaktyk obser
wujemy wertykalne pola mag
netyczne. W połączeniu z infor
macją o rotacji galaktyk dostar
czaną przez linie H I i CO, poz
wala to na badanie mechaniz
mów generacji pola magnetycz
nego.

Metody pomiaru pól 
magnetycznych

Pole magnetyczne Ziemi było 
gruntownie analizowane przy 
pomocy różnych, coraz bardziej 
wyszukanych magnetometrów. 
Podobnie, za pomocą magne
tometrów umieszczonych na 
pokładzie statków kosmicznych, 
były badane pola magnetyczne 
planet. Badanie pól magnetycz
nych na Słońcu wymaga zdal
nych metod sondowania. Już w 
1908 r., Hale wykorzystał zja
wisko Zeemana do odkrycia sil
nych (~1.0 tesla = 104 gausów) 
pól magnetycznych w plamach 
słonecznych. Rozwój czulszych 
technik pomiarowych, umożli
wił Babcokowi, w 1946r., dete
kcję pól magnetycznych w 
gwiazdach osobliwych Ap. Dol
na granica detekcji, za pomocą 
efektu Zeemana, pól magnetycz
nych w gwiazdach została obec
nie obniżona do ~100 |igausów.

Zjawisko Zeemana, zilustro
wane na rys. 1, można również

Rys. 2. Emisję synchrotronową możemy 
wykryć dzięki bezpośrednim pomiarom 
polaryzacji. Kierunek polaryzacji takiego 
promieniowania (czyli „wektora E") jest 
prostopadły do kierunku pola magnety
cznego.

obserwować na falach radio
wych. Udało się je wykryć w 
obłokach molekularnych H I 
i CO w naszej Galaktyce. Moż
na w ten sposób badać pola ma
gnetyczne rzędu 10 mikrogau- 
sów i większe. Wykorzystując 
efekt Zeemana zaobserwowano 
również pola rzędu 10 miligau- 
sów w obszarach maserów H20 . 
Niestety, liczba obserwowanych 
obiektów jest raczej niewielka, 
nie wystarczająca dla jakich
kolwiek uogólnień.

Optyczna polaryzacja jest 
wynikiem rozpraszania światła 
w obłokach pyłowych (zjawisko 
Rayleigha). Jeżeli ziarna pyłu 
znajdą się w ośrodku z polem 
magnetycznym, ustawiają się 
wówczas dłuższą osią w kie
runku linii sił pola, co powoduje

Rys. 3. Efekt Faradaya polega na zmia
nie kierunku (rotacji) wektora polaryzacji. 
Kierunek polaryzacji (czyli kierunku „we
ktora E") promieniowania, wywołanej skła
dową pola magnetycznego równoległą do 
linii widzenia.

Rys. 4. Model pól magnetycznych w naszej Galaktyce. W  dysku orientacja pól jest 
równoległa do płaszczyzny galaktyki. W  centrum, gdzie obserwuje się rotujący pierścień 
gazu molekularnego, pola magnetyczne są prostopadle do płaszczyzny galaktyki.
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Rys. 7 (poniżej). Pola magnetyczne w 
NGC 4631 wyznaczone z obserwacji 
na długości fali 2.8 cm. Pola są 
wertykalne w obszarze centralnym 
i niemal równoległe w dysku (dzięki 
uprzejmości Goetz Golla).

Rys. 5 (z lewej). Orientacja wielko- 
skalowych pól magnetycznych w 
M51. (Neininger 1992)

Rys. 6 (poniżej). Wielkoskalowe pola 
magnetyczne w M83 (Neininger i inni 
1991).

Rys. 8 (z prawej). Pola magnetyczne w 
M82 w oparciu o obserwacje VLA 
(Reuter i inni 1993).
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Rys. 9. Dane obserwacyjne dla 12CO (2-1) uzyskane dla galaktyki M82, przez Loiseau 
i współpracowników, przy pmomcy teleskopu w Pico Veleta.

jeszcze wyraźniejszą polaryza
cję. Zjawisko to nosi nazwę efe
ktu Davisa-Greensteina. Ponie
waż w ośrodku międzygwiazdo- 
wym obydwa mechanizmy mo
gą działać równocześnie, ich 
separacja jest trudna. Niemniej 
jednak, jedne z najwcześniej
szych obserwacji pola magne
tycznego w naszej Galaktyce 
zostały wykonane przez astrono
mów optycznych.

Radioastronomia oferuje sze
reg metod detekcji pól magne
tycznych:

1. W polu magnetycznym 
jest generowana nietermiczna 
synchrotronowa emisja. Proces 
ten (zobrazowany na rys. 2) jest 
odpowiedzialny za przeważają
cą część emisji radiowej na nis
kich częstościach. Właśnie tę 
emisję radiową odkrył Karl Jan
sky w 1934 r. Na niskich często
ściach radiowych zazwyczaj nie 
obserwujemy polaryzacji, ponie
waż promieniowanie pochodzi z 
różnych obszarów i wskutek ro
tacji Faradaya (rys. 3) ulega de
polaryzacji. Mapy radiowe cał
kowitej emisji radiowej na czę
stościach c|) < 1 GHz, dostarczają 
nam informacji o średnim polu 
magnetycznym <B>.

2. Pomiary liniowo spolary-
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zowanej emisji radiowej na śre
dnich częstościach (1 GHz < <(> < 
30 GHz), pozwalają nam wy
znaczyć rotację Faradaya, i stąd 
oryginalną składową pola mag
netycznego, prostopadłą do linii 
widzenia B±.

3. Pomiar rotacji Faradaya, w 
szczególności dla pozagalakty- 
cznych źródeł punktowych, 
umożliwia wyznaczenie skła
dowej pola równoległej do linii 
widzenia B|(, pod warunkiem, że 
znamy własności ośrodka mię- 
dzygwiazdowego (patrz rys. 3).

4. Pomiar efektu Faradaya w 
pulsarach, w połączeniu z ob
serwacją dyspersji -  czyli opóź
nienia w pojawianiu się pulsu na 
różnych częstościach, pozwala 
jednoznacznie wyznaczyć pole 
magnetyczne.

Pola magnetyczne 
a  w Drodze Mlecznej

Pierwszej informacji o polach 
magnetycznych w Drodze Mle
cznej dostarczyły, rozpoczęte w 
latach czterdziestych, obserwa
cje optycznej polaryzacji światła 
gwiazd. Ogólnie rzecz biorąc, 
wynikało z nich, że lokalne pole 
magnetyczne jest równoległe do 
dysku Galaktyki. Zaobserwowa
no również pewne lokalne stru
ktury, które przypisano poblis
kim pozostałościom po wybu
chach supernowych. Jednakże, 
tak jak w wielu podobnych 
przedsięwzięciach, nie było mo
żliwe uzyskanie całościowego 
rozkładu pola magnetycznego — 
fakt, że oglądamy naszą własną 
Galaktykę jedynie od wewnątrz, 
stanął na przeszkodzie w uzy
skaniu takiego ogólnego obrazu.

Obserwacje kontinuum ra
diowego (emisji synchrotrono
wej) zostały uwieńczone nieco 
większym powodzeniem w wy
znaczaniu pól magnetycznych w 
Drodze Mlecznej. Radiowa ma
pa nieba dla emisji na częstości
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408 MHz (zdjęcie na rozkła
dówce) wskazuje obszary wy
stępowania procesu synchrotro
nowego i tym samym pól mag
netycznych. Na zdjęciu widzi
my silną emisję wzdłuż płasz
czyzny galaktycznej, jak rów
nież liczne pętle. Emisja płasz
czyzny galaktycznej pochodzi 
częściowo od pozostałości po 
supernowych, dyskretnych ob
szarów H II (zjonizowanego wo
doru), a także rozmytej nieter- 
micznej „emisji tła”. Pętle uwa
ża się za bardzo bliskie pozo
stałości po supernowych, w któ
rych jesteśmy zanurzeni.

Liniowo spolaryzowana emi
sja radiowa jest bezpośrednim 
indykatorem pól magnetycz
nych. Obserwacje takiej emisji, 
w których brał udział również 
autor tego artykułu, w Cam
bridge w 1962 r. potwierdziły 
ogólny obraz uzyskany w opar
ciu o badania optyczne. Pola 
magnetyczne w pobliskich ra
mionach spiralnych Drogi Mle
cznej były w ogólności równo
ległe do dysku galaktycznego. 
Najnowsze obserwacje na wyso
kich częstościach radiowych 
(10.6 GHz) ujawniły również 
wertykalne pola magnetyczne w 
centrum galaktycznym. Model

pól magnetycznych naszej Ga
laktyki, uzyskany na podstawie 
wszystkich zebranych danych 
obserwacyjnych jest przedsta
wiony na rys. 4.

Pola magnetyczne 
|V w sąsiednich 

' galaktykach
Wszystkie bliskie galaktyki, 
które były pod tym kątem obser
wowane, wykazują obecność 
pola magnetycznego. Sąsiadują
ce z Drogą Mleczną Obłoki Ma
gellana mają zdumiewająco je
dnorodne pola magnetyczne. 
Ponieważ obydwa są sklasyfi
kowane jako „galaktyki niere

gularne”, długie linie pól mag
netycznych są rzeczywiście 
zadziwiające. Bardzo regularne 
pole magnetyczne ma też Mgła
wica Andromedy (galaktyka 
M31). Pola magnetyczne od
zwierciedlają kształt głównych 
ramion spiralnych, dając wraże
nie struktury w kształcie pętli.

Klasyczny obraz pól magne
tycznych prezentuje galaktyka 
spiralna M51 (rys. 5). Pola mag
netyczne wydają się przenikać 
ciemne pasma pyłu wewnątrz 
jasnych ramion spiralnych. Po
dobnie, galaktyka spiralna z po
przeczką M83 (rys. 6), pokazuje 
pola magnetyczne układające 
się zarówno wzdłuż poprzeczki 
jak i ramion spiralnych. Na 
końcu poprzeczki widoczna jest 
bardzo gwałtowna zmiana, nie
mal dokładnie o 90°, kierunku 
linii pola. Linie sił pól magne
tycznych w galaktykach wido
cznych „z góry” wydają się nie 
zamykać. Ponieważ z fizyczne
go punktu widzenia jest to nie
możliwe, spodziewamy się zam
knięcia linii pola poprzez halo 
galaktyczne. Dlatego też bardzo 
pożądane są badania galaktyk 
widzianych „z boku”. Kilka ta
kich obiektów zbadano ostatnio. 
W umiarkowanie aktywnej gala
ktyce NGC 4631 zaobserwowa
no wertykalne pola magnetycz
ne w pobliżu jądra i skierowane 
zgodnie z płaszczyzną dysku
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M82 12C 0 ( 2 - 1 )

Krzywa rotacji

Odległość od centrum wzdłuż osi głównej (min. łuku)

Rys. 12. Krzywa rotacji wzdłuż osi głównej galaktyki M82, uzyskana w oparciu o obser
wacje CO.
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Rys. 13. Model dynamo dla obiektu kos
micznego, zbudowanego z elektrycznie 
przewodzącej cieczy, ratującego wokół osi 
z prędkością kątową Q . Ciecz zawarta jest 
wewnątrz obszaru otoczonego przestrzenią 
o własnościach izolacyjnych (próżnia). Op
rócz ogólnej rotacji, w cieczy występują 
ruchy wewnętrzne. Wszelkie własności 
modelu nie związane z polem magnetycz
nym wykazują symetrię względem osi 
rotacji i płaszczyzny równikowej.

pola w pozostałych obszarach 
(patrz rys. 7). Podobny wynik 
uzyskano dla M82 (rys. 8), 
galaktyki, w której zachodzą 
bardzo aktywne procesy powsta
wania gwiazd. W galaktykach, 
w których procesy powstawania 
gwiazd są mało intensywne (np. 
NGC 891 i NGC 4565), pola 
magnetyczne są równoległe do 
płaszczyzny dysku.

Rotacja 
galaktyk

Od czasu jak Hubble ogłosił 
słynne prawo, według którego 
prędkość recesji galaktyk jest 
proporcjonalna do odległości, 
wiadomo, że wszystkie galak
tyki się poruszają. Ruch ga
laktyk można wyznaczyć przy 
pomocy obserwacji spektrosko
powych. Przede wszystkim po
kazują one dopplerowskie prze
sunięcie linii odpowiadające 
prędkości układu, a dopiero na 
to nałożone są przesunięcia linii 
spowodowane rotacją galaktyki. 
Z takich danych można wyzna
czyć krzywą rotacji galaktyki.

W optycznym zakresie wid
ma występuje wiele linii przyda
tnych do wyznaczania przesu
nięcia ku czerwieni (tzw. red- 
shiftu) danej galaktyki. Radioas
tronomia i tu oferuje dodatkowe 
możliwości. Przez wiele lat 
bardzo intensywnie wykorzysty
wano w tym celu obserwacje 
linii neutralnego wodoru (H I) o 
długości fali 21 cm. Linia H I 
21 cm ma tę zaletę, że można ją

wykryć nawet z bardzo dużej 
odległości. W rzeczy samej ob
serwacje tej linii stały się isto
tnym źródłem danych o rotacji 
setek galaktyk. Niestety, zarów
no wyniki dla linii H I 21 cm, 
jak i dane optyczne dla linii Ha i 
C III, niewiele mówią o rotacji 
wewnętrznych obszarów galak
tyk. Dopiero niedawno, dzięki 
obserwacjom molekuły CO, 
uzyskaliśmy nowy rodzaj infor
macji o rotacji wewnętrznych 
części galaktyk.

Typowa obserwacja prowa
dząca do wyznaczenia rotacji 
galaktyki została przedstawiona 
na rys. 9. Są to widma linii 12CO 
(2-1) wspomnianej już galaktyki 
M82, zaobserwowane przy po
mocy 30-metrowego teleskopu 
(rys. 10) pracującego w zakre
sie fal milimetrowych (IRAM) 
w Pico Veleta w Hiszpanii. Wy
raźnie widać przesunięcie dop
plerowskie widm świadczące o 
rotacji galaktyki wokół jądra. 
Całkowite natężenie linii CO, 
pokazane w postaci poziomic na 
rys. 11, sugeruje rotujący pierś
cień. Krzywa rotacji wzdłuż 
głównej (wielkiej) osi (rys. 12) 
uzupełnia tego typu badania. Jak

pokażemy w następnym roz
dziale, taka krzywa rotacji jest 
jednym z podstawowych para
metrów wejściowych niezbęd
nych dla interpretacji pól mag
netycznych.

Interpretacja pól 
magnetycznych

Pochodzenie pól magnetycz
nych Ziemi, Słońca i planet jest 
chyba najlepiej wyjaśnione w 
ramach teorii dynamo. Pionier
skie prace Eugene Parkera w 
USA oraz Maxa Steenbecka i 
Fritza Krause w Niemczech po
kazały, że przy zadanej turbu
lencji wewnątrz rotującego ciała 
niebieskiego, początkowe zaląż
kowe pole magnetyczne ulega 
wzmocnieniu. Natężenie pola 
magnetycznego większości pla
net (w tym również Ziemi) jest 
skorelowane z okresem rotacji. 
Oczekujemy (w zgodzie z po
miarami), że Wenus, której ok
res rotacji wynosi 244 dni, jest 
pozbawiona pola magnetycz
nego. Pole magnetyczne Marsa 
jest również bardzo słabe, po
nieważ nie posiada on ciekłego 
(a więc przewodzącego) jądra.

Alternatywna interpretacja 
pól magnetycznych opiera się na

Rys. 14 Reprezentacja modów dynamo AO, SO i S1, w modelu, który pod względem 
swoich cech nie związanych z magnetyzmem, jest symetryczny względem osi rotacji 
i płaszczyzny centralnej. W  przypadku osiowo symetrycznych pól AO i S0, cienkie 
i pogrubione linie odpowiadają odpowiednio poloidalnym i toroidalnym częściom pola. 
W  przypadku modu S1, pole jest po prostu wyrażone przez pole przypominające dipolowe 
z osią w płaszczyźnie centralnej. Ogólnie, pole tego typu jest dużo bardziej skompli
kowane, przede wszystkim zdeformowane wskutek rotacji różnicowej.
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założeniu, że obserwowane obe
cnie pola magnetyczne są wyni
kiem kompresji, spowodowanej 
ruchami ośrodka międzygwiaz- 
dowego, pierwotnego pola mag
netycznego pochodzenia kos
mologicznego. Wiadomo, że po
la magnetyczne są wmrożone w 
obłoki molekularne, a więc 
kompresja jest prawdopodobna. 
Niewątpliwie, w niektórych spe
cyficznych obiektach kosmicz
nych, takich jak pozostałości po 
supernowych, taka kompresja 
zachodzi na naszych oczach. Z 
kolei w radiogalaktykach, dżety 
z ich skomplikowaną strukturą 
pola magnetycznego, są wyni
kiem oddziaływań energetycz
nych z ośrodkiem międzygwia- 
zdowym.

Teoria dynamo jest oparta na 
rozwiązaniu równań Maxwella. 
Przy zadanych wyidealizowa
nych warunkach brzegowych, 
można uzyskać rozwiązania dla 
szeregu modelowych przypad
ków. Mamy więc rozwiązania 
dla cienkiego dysku oraz ro- 
tującej sfery. W przypadku ratu
jącego dysku (dynamo a-co) 
założono spiralną turbulencję. 
W przypadku rotującej sfery 
mamy do czynienia z dynamo 
typu a2. Najbardziej udane było 
zastosowanie teorii dynamo do

interpretacji galaktyk, zwłaszcza 
po tym jak zauważono, że mogą 
występować różnorakie mody.

Model dynamo przedstawia 
rys. 13, a rys. 14a, b i c pokazu
ją rozwiązania dla podstawo
wych modów AO, SO i SI. Kiedy 
porównamy te wyidealizowane 
wyniki z pięknymi obserwa
cjami pokazanymi na rys. 5-8, 
liczne podobieństwa stają się 
oczywiste. Właściwie każdy 
mod pokazuje pola magnetycz
ne równoległe do płaszczyzny 
rotacji. W rozwiązaniach dla 
niektórych modów widzimy 
również wertykalne pola w cen
trum. Złożenie odpowiednich 
modów można dopasować wła
ściwie do każdego wyniku ob
serwacji. Z tego właśnie powo
du uważa się, że rozszerzona 
(wielomodalna) teoria dynamo 
jest w stanie wytłumaczyć glo
balną morfologię pól magnety
cznych w galaktykach. Wyja
śnienie poszczególnych (mało- 
skalowych) zjawisk wymaga 
szczegółowych badań lokalnego 
ośrodka międzygwiazdowego.

Interpretując zjawiska astro
fizyczne, bardzo często zanie
dbuje się pola magnetyczne. 
Tłumaczy się to tym, że energia 
pola magnetycznego jest znacz
nie mniejsza (stanowiąc może 
tylko 1%) niż energia grawita

cyjna. Ponieważ jednak pole 
magnetyczne wyróżnia kieru
nek, jego wpływ na różne dyna
miczne zjawiska może być dość 
znaczny. Najnowsze wyniki do
tyczące galaktycznych pól ma
gnetycznych dały nam nowe 
spojrzenie na otaczający nas 
Wszechświat, ale zarazem sta
wiają szereg nowych pytań.

^  Podziękowanie
Prezentowane wyniki na temat 
pól magnetycznych w, galak
tykach są rezultatem wysiłków 
wspaniałego zespołu astrono
mów, gości i studentów w 
Instytucie Radioastronomii Ma- 
xa Plancka w Bonn. Uzyskano 
je przy pomocy 100-metrowego 
radioteleskopu w Effelsbergu 
(koło Bonn), VLA w Soccoro, 
Nowy Meksyk oraz 30-metro- 
wego teleskopu w Pico Veleta 
(obserwacje w liniach CO). 
Ostatnio, 64-metrowa antena w 
Parkes oraz Teleskop Austra
lijski (AT), dostarczyły nowych 
danych na temat pól magne
tycznych w galaktykach na po
łudniowej półkuli, a 15-metro- 
wy teleskop SEST w La Silla, 
Chile, pracujący w zakresie fal 
milimetrowych dostarczył odpo
wiednich danych dla linii CO.

(z języka angielskiego 
tłumaczyła J. Mikołajewska)

ZDJĘCIE NA ROZKŁADÓWCE PRZEDSTAWIA...
...Mapę całego nieba (we współrzę
dnych galaktycznych) na częstotli
wości 408 MHz, uzyskaną przy po
mocy radioteleskopów w Jordell 
Bank, Effelsberg i Parkes. Obróbkę 
obrazu wykonano w Instytucie 
Radioastronomii Maxa Plancka 
w Bonn. Intensywność emisji ra
diowej wzrasta od barwy niebieskiej 
do czerwonej. Centrum galaktyki 
zajmuje środek obrazu, natomiast jej 
płaszczyzna -  widoczna na niebie 

4 jako Droga Mleczna -  pokrywa się
z horyzontalną osią rysunku. Emisja 
w całości pochodzi od relaty
wistycznych elektronów promieniu
jących w polu magnetycznym.

Obszar emisji prostopadły do płaszczyzny Galaktyki, ciągnący się w kierunku północnego bieguna galaktycznego jest 
pozostałością po wybuchu pobliskiej supernowej. Widać również parę najsilniejszych źródeł pozagalaktycznych: (1) 
Cenaturus A  -  związane z galaktyką NGC 5128, (2) Virgo A -  galaktyka M87 i gromada galaktyk w gwiazdozbiorze 
Panny, (3) kwazar 3C 273 oraz (4) i (5) Duży i Mały Obłok Magellana -  identyfikacja na fotografii czarnobiałej obok. 
(zdjęcie prezentowane dzięki uprzejmości Glyn Haslam).
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Teleskop Kosmiczny „robi” 
remanent^ po supernowej 
sprzed 15000 lat

W 1784 r. Sir William Herschel odkrył bardzo m a
lowniczą mgławicę Welon w gwiazdozbiorze Łabę
dzia. Mgławica znana jest również jako Cirrusowa, 
dzięki zadziwiającemu podobieństwu do warstwo- 
wo-pierzastych chmur zwanych cirrostratusami, na 
które zwrócił uwagę już Herschel. Początkowo są
dzono, że obiekt składa się z wielu mgławic (NGC 
6960, 6979 oraz 6992 do 6995). Całość nazwano 
Pętlą Łabędzia, ponieważ przypomina gigantyczną 
pętlę o średnicy 3°. Lord Rossę pierwszy zauważył 
duże podobieństwo poszczególnych fragmentów 
mgławicy, a doskonałe zdjęcie uzyskane przez 
R. Minkowskiego przy pomocy 48-calowego telesko
pu Schmidta obserwatorium Palomar potwierdziło, 
że łączą się one w jedną całość (zdjęcie obok). Obser
wacje radiowe, a zwłaszcza uzyskane widma, ujaw
niły cechy charakterystyczne dla pozostałości po 
wybuchach gwiazd supernowych, co ostatecznie 
przypieczętowało pochodzenie tej mgławicy.

Pętla Łabędzia określa brzegi ekspandującej fali 
podmuchowej — przypominającej coś w rodzaju 
olbrzymiego bąbla — powstałej wskutek gigantycznej 
eksplozji supernowej. Tempo tej ekspansji, 6 sekund 
łuku na 100 lat, w połączeniu z odległością około 
2600 lat świetlnych sugeruje, że wybuch zdarzył się 
jakieś 160 tysięcy la t temu. Oczywiście, założenie, że 
pozostałość po supernowej rozszerzała się zawsze 
z tą  samą prędkością, jest z gruntu błędne. W rze
czywistości, fala podmuchowa musiała wymieść 
ogromną masę m aterii międzygwiazdowej, doświad
czając przy tym bardzo silnego hamowania. W efek
cie, obecne tempo ekspansji musi być znacznie 
niższe niż bezpośrednio po wybuchu. Najnowsze 
oszacowania, uwzględniające hamowanie w otacza
jącym ośrodku międzygwiazdowym, sugerują, że 
wybuch supernowej miał miejsce mniej więcej 15000 
lat temu.

Obrazy Pętli Łabędzia, uzyskane przy pomocy 
Teleskopu Kosmicznego (patrz zdjęcie na okładce), 
pokazują szczegóły struktury gazu za frontem fali 
uderzeniowej z niespotykaną dotąd zdolnością 
rozdzielczą. To pozwala astrofizykom, na bezpośre
dnie porównanie rzeczywistej struktury szoku z 
wyrafinowanymi rachunkami modelowymi. Tego 
typu modelowanie jest ważne nie tylko dla inter
pretacji pozostałości po supernowych, ale również 
dla zrozumienia znacznie szerszej klasy zjawisk 
astrofizycznych, praktycznie wszędzie tam gdzie 
spotykamy się z oddziaływaniami mniej lub bardziej

*’ A u to rkę  niedaw no bardzo rozbaw ił ty tu ł sem inarium  w  O A UW: 
Remanenty po supernowych.

Mgławica Cirrusowa z Atlasu Palomarskiego 
w świetle czerwonym

gwałtownych wiatrów gwiazdowych z otaczającą 
materią wokółgwiazdową.

Fala podmuchowa supernowej wciska się w roz
rzedzone obłoki gazu międzygwiazdowego. To powo
duje kompresję i ogrzewanie gazu, który zaczyna 
świecić. Fala uderzeniowa działa tu  jak  swego 
rodzaju reflektor, obnażając strukturę ośrodka mię
dzygwiazdowego .

Zdjęcia uzyskane za pomocą Teleskopu Kosmicz
nego pokazują falę podmuchową forsującą gęste 
obłoczki gazu i mimo potencjalnej możliwości roz
dzielenia szczegółów porównywalnych z rozmiarami 
naszego Układu Słonecznego, obłoczki te  pozostają 
nierozdzielone. Zatem muszą mieć one bardzo 
niewielkie — jak  na standard międzygwiazdowy — 
rozmiary. Niebieskawa smuga rozciągająca się od 
lewej do prawej w poprzek obrazu, może być „po
dróżującym” z prędkością ponad 5 milionów km/h 
zgęstkiem gazu wyrzuconym przez supernową, który 
właśnie jest porywany przez czoło fali uderzeniowej.

Pozostałości po supernowych odgrywają ogromną 
rolę w ewolucji gwiazd wzbogacając ośrodek między
gwiazdowy w ciężkie pierwiastki, które mogą pow
stawać tylko w gwiazdach (a bez których nie byłoby 
chociażby życia na Ziemi), a także inicjując powsta
wanie nowych gwiazd poprzez kompresję gazu mię
dzygwiazdowego

a>
Wszystkie materiały dotyczące wyników z Teleskopu Kosmi
cznego Hubble’a uzyskano dzięki uprzejmości dr-a F. Duccio 
MACHETTO, przedstawiciela Europejskiej Agencji Kosmicz
nej (ESA) w Space rTe[escope Science Institute, Baltimore, USA.
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obserwuje
Galaktyki 
w stadium  
embrionalnym

Przedstawiamy wybór 
obrazów (każdy jest zło
żeniem 2 zdjęć, wyko
nanych w świetle wi
dzialnym -  kolor żółty i w 
podczerwieni -  czer
wony) niezwykłych gala
ktyk odkrytych w trakcie 
„przypadkowego” prze
glądu nieba prowadzo
nego za pomocą sze
rokokątnej (WFC) ka
mery Teleskopu Kosmi
cznego. Poszczególne 
galaktyki leżą w odle
głości od około 3 do 10 
miliardów lat świetlnych. 
Wyraźnie widać ich bar
dzo urozmaicone, nie
regularne kształty, nie
podobne do znanych 
spiralnych i eliptycznych 
galaktyk w naszym są
siedztwie. Być może, te 
„fragmentaryczne" gala
ktyki oddziaływują ze 
sobą -  świadczą o tym 
niektóre z obrazów, na 
których widać wyraźnie 
fuzje -  budując bryły 
dzisiejszych olbrzymich 
galaktyk. Byłoby to po
twierdzeniem przewidy
wań jednego z modeli 
kosmologicznych we 
wczesnym Wszechświe- 
cie galaktyki miałyby in
tensywnie oddziaływać 
dynamicznie i powięk
szać swoje rozmiary ko
sztem mniejszych sąsia-
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TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE'A obserwuje

Ją d ro  galaktyki NGC 4261

Optyczne i radiowe
obserwacje z Ziemi........... i z teleskopu kosmicznego

380 sek. tuku 
88.000 lat świetlnych

17 sek. tuku 
400 lat świetlnych

Podwójne jądro Galaktyki Seyferta Markarian 3 1 5



TELESKOP 
i . KOSMICZNYobserwuje h u b b l e a

Dysk akrecyjny wokół 
czarnej dziury 
w centrum NGC 4261?
Niewykluczone, że astronomowie uzyskali wreszcie 
bezpośredni dowód na  istnienie czarnych dziur w 
jądrach  galaktyk*1. Obrazy centrum  jasnej galaktyki 
eliptycznej NGC 4261 w gromadzie Panny, uzyska
ne za pomocą kam ery WF/PC Teleskopu Kosmiczne
go, wykazały obecność dysku (zdjęcie obok na 
wkładce). Dysk m a średnicę 400 la t świetlnych i jest 
nachylony pod kątem  60° do linii widzenia, dzięki 
czemu m ożna zobaczyć jasny  „pępek” galaktyki. 
Zdaniem W. Jaffe, jednego ze współautorów tego 
odkrycia, jasne  jądro zawiera najprawdopodobniej 
czarną dziurę (jej m asę szacuje się na około 10 
milionów m as Słońca).

Obserwacje NGC 4261 były częścią szerokiego 
program u obserwacji centralnych obszarów galak
tyk, prowadzonych między innym i w poszukiwaniu 
dowodów n a  obecność czarnych dziur w centrach 
galaktyk (szerzej o wynikach tych poszukiwań napi
szemy w PA jeszcze w tym  roku). Wybór tej właśnie 
galaktyki nie był przypadkowy. NGC 4261 jest jedną 
z najjaśniejszych galaktyk w gromadzie, a ponadto 
wcześniejsze obserwacje radiowe wykazały obecność

symetrycznych dżetów wypływających z jąd ra  i roz
ciągających się na  odległość 88000 la t świetlnych. 
Dane spektroskopowe w skazują na  obecność w po
bliżu jąd ra  galaktyki zjonizowanego gazu, porusza
jącego się z prędkością ponad 10 milionów km/h 
(około 1% prędkości światła). Ciemny dysk pyłowy, o 
średnicy około 400 la t świetlnych, reprezentuje ze
wnętrzne, chłodne obszary, rozciągające się do wew
nątrz  aż do mniej więcej k ilkuset milionów km  od 
hipotetycznej czarnej dziury. Dysk dostarcza m ate
rię do czarnej dziury, w pobliżu której pod wpływem 
grawitacji gaz ulega kompresji i  nagrzew a się do 
tem peratur rzędu 107 K. Pew na część tego gorącego 
gazu jest wyrzucana na  zewnątrz, wzdłuż osi rotacji 
dysku, dając początek dżetom "1. Rzeczywiście, z 
obserwacji wynika (zdjęcie obok), że radiowe dżety w 
NGC 4261 są mniej więcej prostopadłe do osi dysku.

Obecność takiego dysku w centrum  galaktyki 
eliptycznej stanowi zagadkę, ponieważ z reguły 
galaktyki eliptyczne nie zawierają pyłu an i chłod
nego gazu (neutralnego wodoru). Jednym  z możli
wych wyjaśnień jes t przypuszczenie, że dysk jest 
pozostałością po spiralnej galaktyce pochłoniętej 
przez NGC 4261 w niedawnej przeszłości.
__ ___________________________________________ 0
*’ O poszukiwaniach czarnych dziur pisaliśmy w PA 1/91, str. 24.

O powstawaniu dżetów w galaktykach pisaliśmy w PA 3/91, str. 121 
oraz 1/92 str. 25.

Podwójne jądro aktywnej 
galaktyki Markarian 315
W połowie la t osiemdziesiątych, w niczym nie wyróż
niającej się galaktyce Seiferta M arkarian 315 odkry
to niezwykłą struk turę , o długości około 80 kpc (260 
la t świetlnych), przypominającą „zakręcony” dżet 
(zdjęcie obok). John  MacKenty, autor tego odkrycia, 
zasugerował, że może to być ślad oddziaływań przy
pływowych. Nie znaleziono jednak żadnych śladów 
ewentualnego towarzysza.

Niedawno „zagadkę” udało się rozwiązać — obraz 
jąd ra  M rk 315 uzyskany przy pomocy planetarnej 
kam ery (WF/PC) Teleskopu Kosmicznego ujawnił, 
w odległości około 2 sekund łuku  od jasnego cen
trum  (około 5000 la t świetlnych), obecność znacznie 
słabszego towarzysza (barwna fotografia obok na 
wkładce). Odkrycie to jest pięknym potwierdzeniem 
wcześniejszej hipotezy J. MacKenty, a co więcej, mo
że również wyjaśnić dlaczego jądro M rk 315 jest ak
tywne. Prawdopodobnie, w centrum  tej galaktyki 
Seiferta znajduje się m asywna czarna dziura, zasila
na  m aterią  z mniejszej galaktyki towarzyszącej. 
Astronomowie przypuszczają, że takie galaktyczne 
fuzje mogą być doskonałym mechanizmem dopro
wadzającym gaz do centralnych obszarów galaktyki. 
Gaz ten  zasila następnie masywne czarne dziury, 
które zdaniem  teoretyków stanowią „centralną m a
chinę” w galaktykach Seiferta i innych galaktykach 
aktywnych. (j)

Obraz Mrk 315 w linii [O III] 5007 A. Smuga zjonizowanego gazu 
przypominająca dżet rozciąga się na odległość 60 kpc w kierunku NW, 
a dalej zakręca z powrotem w kierunku SE. Całkowita długość dżetu -  
80 kpc. Dla porównania, odległość jasnej gwiazdy, w kierunku SSE od 
jądra Mrk 315, wynosi 29.5 sekund łuku -  22.5 kpc.
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Względne opóźnienia zmian jasności obrazów 
rozszczepionego przez grawitacyjną „lupę” 

kwazara, kluczem do niezależnego 
wyznaczenia stałej Hubble’a

Q 0957+561 A/B:
grawitacyjna linijka
Bożena Czerny

Udręką współczesnej kosmologii jest 
fakt, że wciąż nie znamy dokładnej 
wartości stałej Hubble’a, czyli tempa, 
w jakim rozszerza się Wszechświat. 
Różne metody stosowane do oceny od
ległości dalekich galaktyk prowadzą do 
różnych wyników, najczęściej 50 
km/s/Mps lub dwukrotnie większej.

Standardowy sposób na pomiar sta
łej Hubble’a to niezależnie wyznacze
nie kosmologicznej prędkości ucieczki 
galaktyki oraz jej odległości. Zadanie 
jest jednak trudne. Pomiar odległości 
przestrzennych zawsze był najtrudniej
szym zadaniem w astronomii, w odróż
nieniu od pomiaru odległości kąto
wych na sferze niebieskiej. Precyzyjnie 
konstruowana drabinka ocen odległo
ści pozwala sięgać poprzez gwiazdy

w naszej Galaktyce do całych galak
tyk. Im jednak dalsza galaktyka, tym 
większy błąd pomiaru. Z kolei dla bli
skich galaktyk ocena ekspansji kosmo

logicznej staje się trudna ze względu 
na lokalne (niekosmologiczne) prędko
ści galaktyk, czyli lokalne odstępstwa 
od prawa Hubble’a (patrz na przykład 
artykuł B. Tully, Postępy Astronomii 
1/91). Poszukuje się więc innych, nie
zależnych metod.

Rok temu w Nature (vol. 352, str. 
45) autorzy -  D. H. Roberts, J. Lehar, 
J. N. Hewitt i B. F. Burkę wykorzystali 
do pomiaru stałej Hubble’a podwójny 
kwazar Q 0957+0561, czyli słynną so
czewkę grawitacyjną.

Kwazar ten jest pierwszym z obec
nie liczącej kilkanaście obiektów listy 
kwazarów, dzięki którym zaobserwo
wano przewidywany przez ogólną teo
rię względności efekt uginania się pro
mieni świetlnych w polu grawitacyj
nym.

Istotę zjawiska można łatwo zrozu
mieć. Jeśli bieg fotonu od kwazara do 
nas jest niczym nie zaburzony, to fo
tony biegną prosto i na niebie widać 
jeden obraz obiektu. Jeśli jednak tak 
się zdarzy, że pomiędzy kwazarem 
a nami, praktycznie na linii widzenia, 
znajdzie się jakaś galaktyka, to fotony 
ulegają zakrzywieniu i docierają do nas 
łukiem. Kilka różnych dróg może pro
wadzić od kwazara do obserwatora, 
omijając z różnych stron centrum so- 
czewkującej galaktyki. Oznacza to, że 
fotony od kwazara docierają do nas 
z kilku różnych kierunków i widzimy 
jakby kilka kwazarów.

Kwazar Q 0957+0561 tworzy dwa 
jasne obrazy, A i B, po dwóch stro
nach ogniskującej galaktyki. Ich odle-

fłość kątowa wynosi zaledwie 6". Sam 
wazar ma przesunięcie ku czerwieni 

1.41, natomiast galaktyka — 0.36. Fakt, 
że są to dwa obrazy tego samego źró
dła, a nie po prostu dwa różne kwaza- 
ry, wynika me tylko z identyczności 
przesunięcia ku czerwieni, ale silnego 
podobieństwa widm obu tych obiek
tów. Jasności obrazów nie są jednako
we, ale jest to spowodowane efektem 
soczewkowania: tak położenie i liczba 
obrazów jak i ich względne jasności 
zależą od wzajemnego położenia kwa
zara, galaktyki i obserwatora oraz od 
potencjału grawitacyjnego ogniskującej 
galaktyki.

Gdyby ogniskująca galaktyka leżała

Stała Hubble'a
Stała Hubble’a to współczynnik proporcjonalności w związku między kosmologicz
ną prędkością ucieczki galaktyki v i jej odległości od nas r:

v - H r
Odwrotność stałej Hubble’a, to orientacyjna ocena wieku Wszechświata. Zasadniczą 
jednostką stałej Hubble’a powinna być zatem odwrotność sekundy, czyli Hz. Jednak 
zwyczajowo, właśnie ze względu na powyższy wzór, podaje się ją w km/s/Mps, tak 
aby jej wartość pomnożona przez odległość galaktyki podaną w megaparsekach 
dawała od razu wartość prędkości ucieczki w km/s.
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Idealnie centralne soczewkowanie grawitacyjne, 
czyli pierścień Einsteinawg. Dana Berry’ego z Ins
tytutu Teleskopu Kosmicznego. Wzór na średnicę 
pierścienia Czytelnik znajdzie w ramce w PA 4/91, 
str. 149.

dokładnie na osi widzenia kwazara, to 
zamiast kilku pojedynczych obrazów

się jeszcze nie zdarzyła, 
niej brakuje. Obserwowane na niebie 
jasne łuki wokół gromad galaktyk, Pa
czyński (patrz Postępy Astronomii 1/92 
str. 42) zinterpretował właśnie jako 
efekt ogniskowania grawitacyjnego. 
Wróćmy jednak do naszego obiektu.

Podwójność kwazara Q 0957+0561 
interpret!

ku 1979 przez Walsha, Carswella
. zinterpretowana w ro-

wojnosc k 
została odkryta i 

>79 przez 
iWeymanna. Od tego czasu obiekt

pomocą kompleksu radioteleskopów 
7L A  -  Very L

Tablica; je^ 
cie zdobi tylną stronę okładki'zeszytu

pod nazwą VLA -  Very Large Array 
(czyli Bardzo Duża Tablica; jego zdję-

1/92 Postępów). Obserwacje powtarza
ne były prawie co miesiąc od 1979 ro
ku, a zatem w ciągu 11 lat otrzymano 
aż 80 „ujęć” kawałka nieba obejmują
cego oba obrazy kwazara.

Następnie autorzy wykonali żmudną 
i trudną analizę. Jasności obu obrazów 
zmieniały się, niemal systematycznie 
słabnąc przez pierwsze kilka lat. Po
równując obie krzywe blasku udało się 
stwierdzić, że zmiany jasności obrazu 

A wyprzedzały zmiany jasności obrazu 
B o około 511 dni (dokładniej o 1.40 ± 
0.1 roku).

Otrzymanie tej wartości liczbowej 
jest niezwykle ważne, ponieważ opóź
nienie zmian obrazów to po prostu róż
nica w długości drogi dla obu promieni

Dalsza analiza jest zasadniczo pro
sta, choć oczywiście wymaga znajo
mości procesu soczewkowania grawi
tacyjnego oraz pewnych informacji na 
temat ogniskującej galaktyki. Znajo
mość położeń i względnej jasności 
obrazów pozwala określić kształt to
rów promieni i wszystkie względne 
odległości w układzie: kwazar, socze- 
wkująca galaktyka i obserwator. Zna
jomość jakiejkolwiek odległości 
w wartościach bezwzględnych oczy
wiście pozwala na wyznaczenie wszy
stkich innych odległości. Różnica dłu
gości drogi obu promieni jest dokła
dnie tym. Na jej podstawie możemy 
określić odległość do kwazara i gala
ktyki, a mając odległość i przesunięcie 
ku czerwieni możemy policzyć stałą 
Hubble’a. Potencjalne zastosowanie 
soczewkowania grawitacyjnego do te
go celu było proponowane przez Refs- 
dala już w 1966 roku, a zatem jeszcze 
przed odkryciem podwójnego kwaza
ra.

Otrzymana przez autorów wartość 
stałej Hubble’a wynosi 46 ± 14 
km/s/Mps. Oznacza ona stosunkowo 
duże wartości wszystkich odległości i 
wiek Wszechświata raczej bliższy 20 
mld lat niż 10 mld. Jest to korzystne z 
punktu widzenia kosmologii. Oceny 
wieku Wszechświata oparte o znajo
mość ewolucji gwiazd i wyznaczanie 
wieku gromad kulistych, wskazują na

był obserwowany wielokrotnie, także 
przez Teleskop Kosmiczny Hubble’a.

Szczególnie staranne obserwacje 
przeprowadzili autorzy wymienionej 
na początku pracy. Są to obserwacje 
nie optyczne, a radiowe, wykonane za

I Ursa Major 

•

- _____

>* *

•

• •

O
*+

O 0957+561 A/B(p. I 
•  I 1 

•
» — 1 

•  •

;  3079 •  
IGC 3073

•
• •

•
«

O
inm
+

10h08m 10h00m 9^52^

świetlnych zmierzona w latach świetl
nych. To prawie tak, jakbyśmy wysłali 
do kwazara linijkę!

wartości raczej większe niż 12 — 14 
mld lat.

Podanie wartości stałej Hubble’a 
wraz z błędem jej określenia nie wy
czerpuje jednak dyskusji. Diabeł, jak 
zwykle, tkwi w szczegółach. Choćby 
samo wyznaczanie opóźnienia obra
zów A i B naprawdę nie jest proste. 
Wcześniej wyznaczona wartość na 
podstawie obserwacji optycznych (i to 
przez dwie grupy niezależnie) wynosi
ła około 415 dni... Dlatego wartość 
stałej Hubble’a podana przez- G. Rhee 
kilka miesięcy wcześniej była nieco 
większa, jako że zachodzi odwrotna 
proporcjonalność między tymi wielko
ściami. Powtórna analiza optycznych 
krzywych blasku sugeruje, że to jed
nak autorzy obserwacji radiowych 
mieli rację.

Jak jednak ostrzegają nas autorzy, 
nie jest to koniec problemów. Kształt 
toru promieni świetlnych zależy od 
własności ogniskującej galaktyki, czyli 
soczewki. Jeżeli założymy, że galakty
ka ogniskująca jest zanurzona w masy
wnym obłoku ciemnej materii, to ot
rzymana wartość stałej Hubble’a zmie
ni się i wyniesie 69 ± 21 km/s/Mps.

Kontrowersja co do wartości stałej 
Hubble’a zatem do końca nie znikła, 
ale pocieszającym jest fakt, że nasza 
niepewność znajomości odległości ko
smologicznych jest rzeczywiście nie 
większa niż czynnik 2!

Twin-Quasar
• X

NGC 3079

Kolejne zbliżenia do podwójnego kwazara: frag
ment atlasu Uranometria 2000.0 i dwa zdjęcia wy
konane 30 cm teleskopem w ognisku Newtona 

(obejmuje galaktykę NGC 3079) i w ognisku Casse- 
graina (Sterne und Weltraum 6/93, str. 475). Obraz 
podwójnego kwazara wraz z widoczną galaktyką 
soczewkującą pokazaliśmy w PA 4/91, str. 148.
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Doktoraty ^Honoris Causa
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
19 lutego 1993 roku, w rocznicę urodzin Patrona Uczelni, na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się bardzo miła dla nas uroczystość: 
nadanie, pierwszych od dwudziestu lat, astronomicznych Doktoratów Honoro
wych. Swoją najwyższą godność Uczelnia przyznała słynnym profesorom, 
Royowi S. Boothowi i Ryszardowi Wielebińskiemu. Obydwaj uczeni są radio
astronomami i uroczystość zdaje się sygnalizować, ze o toruńskiej radioastro
nomii juz wkrótce będzie coraz głośniej -  oto coraz bliższa jest ukończenia bu
dowa nowego, 32-metrowego radioteleskopu w Piwnicach. Uhonorowani pro
fesorowie wnieśli ogromną pomoc merytoryczną, organizacyjną i materialną 
w urzeczywistnienie tej inwestycji. Gratulujemy obydwu Doktorom z tym większą 
satysfakcją, że podczas lego samego Święta Uczelni swoje dyplomy (na razie 
zwykłe, nie honorowe, doktorski i habilitacyjny) odbierały ... 2/3 Redakcji 
Właściwie to miały odebrać, ale nie zdążyły—, z powodu obowiązków dzienni
karskich, których rezultatem jest niniejsza relacja.

Profesor Roy S. BOOTH
(fot. Stanisław W. Reszkiewicz)

Profesor Roy S. BOOTH urodzony 30.06.1938 roku w północnej Walii, studia fizy
czne ukończ\4 na Uniwersytecie Walijskim w Cardiff. Pracowat naukowo początkowo 
w Associated Electrical Industries w Manchesterze, a następnie w Queens 
University w Belfaście. Studia doktoranckie odbyt w jednym z najlepszych w świecie 
ośrodków radioastronomicznych -  Naffield Radio Astronomy Laboratories w Jordell 
Bank na Uniwersytecie w Manchester (Ph. D. w 1962 roku).

Podczas swojej pracy w NRAL Jordell Bank dwukrotnie otrzyma) i przyjął propo
zycję współpracy jako Visiting Scientist. Pierwszą w NRAO (National Radio Astrono
my Observatory) w USA, drugą Max-Planck-lnstitut fur Radioastronomie w RFN.

Od roku 1982 jest dyrektorem, do niedawna jedynego w Skandynawii ośrodka 
radioastronomicznego -  Onsala Space Observatory w Szwecji. Pozycję swoją uzy
skał w wyniku przeprowadzonego przez Szwedów międzynarodowego konkursu. 
Uzyskanie stanowiska dyrektora Onsala Space Observatory, obecnie jednego z naj
bardziej prestiżowych w świecie ośrodków radioastronomicznych jest najlepszym 
wyrazem uznania wkładu prof. R. S. Booth’a w rozwój nowych technik i zastosowań 
w naukowych badaniach radioastronomicznych w bardzo szerokim zakresie fal 
radiowych -  od fal decymetrowych do fal submilimetrowych.

Prof. Roy S. Booth jest autorem ponad 130 prac opublikowanych w czasopis
mach naukowych o zasięgu międzynarodowym. O znaczeniu tych prac dla nauki 
światowej najwymowniej może świadczyć bardzo duża liczba ich cytowań. Prof. Roy 
S. Booth jest również autorem bardzo licznych artykułów popularyzujących najnow
sze osiągnięcia obserwacyjne i teoretyczne astronomii i radioastronomii [...]

Ponadto prof. Roy. S. Booth jest jednym z głównych inicjatorów powstania Euro
pejskiej Sieci VLBI tzw. European VLBI Network (EVN). Jest również budowniczym 
oraz osobą odpowiedzialną za program badawczy (obserwacyjny) jednego z naj
lepszych i pierwszego submilimetrowego tzw. radioteleskopu SEST (Swedish Sub- 
milimeter Telescope), usytuowanego w Andach, przeznaczonego do badań materii 
międzygwiezdnej na niebie południowym.

To dzięki Niemu i właściwie dobranemu przez prof. Roya S. Booth’a zespołowi, 
Szwedzki Ośrodek Radioastronomiczny (OSO) zajmuje obecnie pozycję jedną 
z najbardziej wiodących w świecie. Wyrazem uznania osiągnięć prof. Roya S. 
Booth’a jest członkostwo w Swedish Royal Academy of Sciences [...]

Z UZASADNIENIA wniosku o nadanie godności 
Doktora Honoris Causa UMK 

profesorowi Royowi S. Boothowi 
(odczytane przez Dziekana Wydziału Mat-Fiz-Chem, 

Michała Rozwadowskiego)

SYLWETKI

Roy S. 
Booth
&
Ryszard 
Wielebińshi

RADIOASTRONOMIA BEZ GRANIC
Przemówienie Profesora Roya S. Bootha z okazji nadania Jemu tytułu 

Doktora Honoris Causa przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magnificencjo Rektorze, Czcigo
dni Goście, Panie i Panowie! Na
danie Doktoratu Honorowego 
przez Uniwersytet Mikołaja Koper

nika jest dla mnie wielkim zasz
czytem. Jako astronom, a w tym 
radioastronom, jestem szczególnie 
zachwycony tym, że zostałem tak

uhonorowany w miejscu urodzin 
tak wielkiego Astronoma, jak 
Mikołaj Kopernik. Pragnąłbym 
mieć takie zdolności jak On, aby 
wnieść tak wielki wkład do nauki, 
jak On to uczynił.

W waszym uzasadnieniu moich 
zasług wymieniliście VLBI (Very 
Long Baseline Interferometry),
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czyli Interferometrię na Bardzo 
Długich Bazach. Być może powi
nienem powiedzieć coś na ten 
temat i opisać zna
czenie VLBI jako 
narzędzia badań as
tronomicznych oraz 
jako wysiłek inte
lektualny i kultu
ralny wychodzący 
poza granice mię
dzynarodowe i czer
piący z ekspertyzy 
kultur znacznie róż
niących się od siebie.

Być może Państwo 
nie wiecie o tym, że 
rodzimy Polak zaj
muje poczesne miej
sce w historii VLBI, 
a przynajmniej jako 
wynalazca pierwsze
go interferometru 
tego rodzaju, jaki 
używany jest
w VLBI. Był nim 
Albert Michelson 
urodzony w Polsce 
w 1852 roku, zabra
ny potem przez ro
dziców do Ameryki.
W latach 1880-tych 
Michelson wynalazł 
system pozwalający 
uzyskać wyższą 
zdolność rozdzielczą 
w obserwacjach as
tronomicznych po
sługując się dwoma 
oddalonymi od siebie 
lustrami lub tele
skopami i użył ich do 
pomiaru średnic 
gwiazd. Wykazał On, 
że dla danej częstości 
obserwacyjnej, zdol
ność rozdzielcza ro
śnie ze wzrostem 
odległości między 
teleskopami; jest to 
zasada na której opiera się VLBI. 
Wynalazek Michelsona użyty był 
w eksperymencie przeprowadzo
nym wspólnie z Edwardem Mor- 
ley’em w 1887 roku, aby zmierzyć 
ruch Ziemi poprzez hipotetyczny 
eter, który zakończył się fiaskiem. 
Ten negatywny wynik miał jed
nak zasadnicze znaczenie dla

rozwoju nowoczesnej fizyki po
nieważ zasugerował nową zasadę 
fizyki: szybkość światła w próżni

jest wszędzie taka sama, nieza
leżnie od dowolnego ruchu źródła 
światła lub obserwatora. Ale jest to 
tylko dygresja!

Zawsze, jak i obecnie, astrono
mowie starają się osiągnąć wzrost 
zdolności rozdzielczej aby zmie
rzyć strukturę odległych obiektów 
kosmicznych w celu zrozumienia

ich natury. Tak więc po drugiej 
wojnie światowej, kiedy radio
astronomia stała się już faktem, 

Martin Ryle i jego 
Koledzy z Cambridge 
nie potrzebowali wiele 
czasu aby zrealizować 
pierwszy interferometr 
Michelsona na falach 
radiowych. Zasada 
działania polegała te
raz na elektronicznym 
mnożeniu sygnału 
z dwóch' oddalonych 
od siebie teleskopów, 
które śledziły na nie
bie obserwowane ra
dioźródło. Kształt wy
nikającego stąd syg
nału i jego zmiany 
w czasie wraz ze 
zmieniającym się rzu
tem bazy dawały in
formację o rozmiarach 
i strukturze radioźró
dła.

Z czasem stało się 
technicznie możliwe 
uzyskanie interferencji 
na coraz dłuższych 
bazach, a obecnie re
gularnie mierzymy 
struktury radioźródeł 
na bazach transkon- 
tynentalnych ze zdol
nością rozdzielczą 
lepszą od 0.1 milise
kundy łuku. Jest to co 
najmniej tysiąc razu 
dokładniej niż roz
dzielczość orbitalnego 
teleskopu Hubble’a. 
W najbliższych kilku 
latach powiększymy 
nasze bazy aż do prze
strzeni kosmicznej 
i obejmą one wtedy 
nie tylko nasze ra
dioteleskopy naziemne 
ale i radioteleskopy 

satelitarne zawieszone na orbitach 
przy pomocy potężnych rakiet.

Ja osobiście, włączyłem się do 
interferometrii radiowej w 1965 
roku, jeszcze jako student w Jor- 
dell Bank w Anglii, zainteresowa
ny maserami międzygwiazdowymi 
i ich intensywną emisją w liniach 
emitowanych przez molekuły

Wielką zasługą prof. Bootha jest rozwinięcie metod 
interferometrii międzykontynentalnej VLBI. Przeprowa
dzone przez prof. Bootha techniką VLBI obserwacje kwaza- 
ra 0947+561 stanowiły pierwszy dowód na występowanie so- 
czewkowania grawitacyjnego. Kwazar 0947+561 to pierwsza 
znana soczewka grawitacyjna. Obecnie odkryto kilkanaście 
obiektów, w których występuje soczewkowanie grawitacyj
ne. Badania tych obiektów pozwoliły na uzyskanie dokła
dniejszych informacji o rozmieszczeniu materii we Wszech- 
świecie. Wykorzystanie przez prof. Bootha technik VLBI na 
falach milimetrowych pozwoliło na osiągnięcie najwyższej w 
historii badań astronomicznych, kątowej zdolności rozdziel
czej sięgającej 50 mikrosekund łuku. Ta fantastyczna zdol
ność rozdzielcza umożliwiła szczegółowe badania struktury 
centralnych części aktywnych jąder galaktyk. Te badania 
pozwoliły na uzyskanie unikalnych danych obserwacyjnych 
o obszarach, w których następuje przyspieszanie cząstek do 
prędkości bliskich prędkości światła i formowanie się wą
skich wiązek strumieni relatywistycznych cząstek oraz od
krycie w kilku kwazarach pozornych ruchów z prędko
ściami przekraczającymi prędkość światła. Powszechnie 
przypuszcza się, że procesy te zachodzą w bezpośrednim 
otoczeniu obracającej się czarnej dziury o bardzo dużej 
masie. Obserwacje prof. Bootha doprowadziły m.in. do pow
stania tzw. jednolitego modelu aktywnych jąder galaktyk 
różnych typów i kwazarów. Obserwacyjne potwierdzenie 
poprawności tego modelu wymaga dokonywania jednocze
snych obserwacji tych źródeł w całym zakresie promienio
wania elektromagnetycznego. Profesor Booth aktywnie 
uczestniczy w przygotowaniu i realizacji kilku ważnych pro
gramów kosmicznych (QUASAD, RADIOASTRON, IVS, 
etc.), które pozwolą na uzyskanie jeszcze dokładniejszych 
danych obserwacyjnych o aktywnych jądrach galaktyk.

Prof. Booth prowadził też pionierskie badania w dzie
dzinie spektroskopii radiowej. Badanie maserów OH w obło
kach materii iniędzygwiazdowej stowarzyszonych z obszara
mi H II i obszarach formowania się gwiazd pozwoliły na 
określenie panujących tam warunków fizycznych. Radio
astronomiczne obserwacje emisji CO w galaktykach, w któ
rych zachodzi gwałtowny proces powstawania gwiazd, 
doprowadziły do wykrycia występującej tam w dużej ilości 
materii nieobserwowalnej innymi metodami. Okazało się, że 
galaktyki te zawierają znacznie więcej materii niż przypu
szczano. Dzięki tym badaniom trzeba było zmodyfikować 
oszacowania całkowitej ilości materii we Wszechświecie.

Z OPINII prof. Marka Demiańskiego o dorobku naukowym 
profesora Roya S. Bootha (w postępowaniu o nadanie tytułu 

Doktora Honoris Causa UMK).
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Tematyka badań naukowych prof. R. S. Bootha po
krywa bardzo szerokie spektrum zagadnień współ
czesnej radioastronomii, a pełne wyszczególnienie 
Jego osiągnięć badawczych zajęłoby zbyt wiele miej
sca aby je tu przytoczyć. Uwypuklę jedynie te z nich, 
które weszły na stałe do literatury światowej i wy
warły bezcenny wpływ na rozwój współczesnej ra
dioastronomii i astrofizyki. W szczególności chciał
bym wymienić Jego badania dotyczące:
•  spektroskopowych obserwacji w radiowym za

kresie fal submilimetrowych i ich astrofizycznej 
interpretacji, które dotyczą molekuł wieloatomo- 
wych związków chemicznych w obłokach mole
kularnych naszej Galaktyki i w innych bliskich 
galaktykach;

•  badań nad mechanizmami maserowymi molekuł 
OH, H20  i innych w obłokach materii między- 
gwiazdowej oraz własności fizycznych obszarów, 
w których dochodzi do formowania się nowych 
gwiazd;

•  warunków procesów maserowych molekuł OH 
i SiO w otoczkach gwiazd późnego typu i gwiazd 
podczerwonych;

•  badań obserwacyjno-teoretycznych emisji pro
mieniowania CO w galaktykach o dużej zawar
tości pyłu i odkrycie istnienia dużych ilości tzw. 
ciemnej materii, dotychczas nie obserwowanej, 
zmieniającej tym samym istniejące oszacowania 
mas galaktyk;

•  badań techniką VLBI (Very Long Baseline In
terferometry) jąder kwazarów oraz niektórych 
radiogalaktyk i odkrycie tzw. „pozornie nad- 
świetlnych” prędkości ruchu plazmonów w odle
głościach kiloparsekowych od jądra kwazara;

•  rozwoju nowych metod techniki VLBI na falach 
milimetrowych, prowadzących do uzyskania naj
wyższych zdolności rozdzielczych, rzędu kilku
dziesięciu mikrosekund łuku w skali kątowej, 
a więc danych obserwacyjnych dotyczących fi
zycznych mechanizmów kolimacji dżetów w bez
pośrednim nieomal otoczeniu jądra kwazara.
Z OPINII prof. Józefa Masłowskiego o dorobku naukowym 

Profesora Roya S. Bootha (w postępowaniu o nadanie 
tytułu Doktora Honoris Causa UMK).

stopniowo udo
skonalane w 
USA. W poło
wie lat 1970- 
tych prowadzono 
regularne obser
wacje YLBI w 
USA i okazjo
nalnie poprzez 
Atlantyk. Jedy
nymi europej
skimi obserwato
riami, uczestni
czącymi na tym 
etapie, były On- 
sala Space Ob
servatory, któ
rego obecnie je
stem dyrektorem 
i Max-Planck 
Institut fur
Radioastronomie 
w Bonn, Obser
watorium Pro
fesora Wielebiń- 
skiego.

Było to w 
czasie mojego 
urlopu naukowe
go w Jordell 
Bank, gdy pra
cowałem w In
stytucie Maxa- 
Plancka w 1975 
roku, wtedy to 
zdałem sobie 
sprawę z po

tencjalnych możliwości Europy 
w VLBI. Zwołałem zebranie zain
teresowanych reprezentantów ze 
wszystkich Europejskich Ob
serwatoriów Radiowych we wrze
śniu 1975 roku. Pomysł współ
pracy VLBI został przyjęty en
tuzjastycznie. Przystąpiliśmy po
tem do gromadzenia potrzebnego 
sprzętu i przeprowadziliśmy pier
wszy eksperyment w 1978 roku 
z udziałem Jordell Bank (Zj. 
Królestwo), Onsala (Szwecja), 
Dwingeloo (Holandia) i Instytutu 
Maxa Plancka w Effelsbergu 
(RFN). Europejska Sieć VLBI 
utworzona została w 1980 roku 
w wyniku porozumienia dyre
ktorów następujących obserwato
riów radiowych: Jordell Bank (Zj. 
Królestwo), Westerbork (Holan
dia), Effelsberg (RFN), Bologna 
(Włochy), Onsala (Szwecja), 
Meudon (Francja), Toruń (Polska), 
Simeis (ZSRR), Wetzell (RFN).

Od tego czasu prowadzimy 
regularne obserwacje VLBI w 
Europie oraz we współpracy z 
siecią VLBI w USA.

Obserwacje VLBI prowadzone 
są w szczególny sposób. Jest nie
możliwością połączenie uczestni
czących w obserwacjach teles
kopów w czasie rzeczywistym. 
W zamian za to, rejestrujemy dane 
obserwacyjne na taśmach ma
gnetowidów, łącznie z precyzyjną

w obszarach międzygwiazdowych. 
Nasze pierwsze pomiary, przy 
pomocy teleskopów oddalonych od 
siebie o 100 km wykazały, że były 
one punktowymi latarniami ra
diowymi, wskazującymi miejsca 
narodzin gwiazd w naszej Gala
ktyce, w takich mgławicach jak 
w Orionie. Dwa lata później próbo
waliśmy rozdzielić te masery przy 
pomocy -  wówczas jeszcze pry
mitywnych -  obserwacji VLBI, na 
bazie Jordell Bank i obserwato
rium Haystack w USA, ale bez 
powodzenia. Czułość naszej apara
tury była wtedy za mała.

Było to w 1967 roku, kiedy 
astronomowie kanadyjscy wyko
nali pierwsze udane pomiary 
VLBI, a techniki pomiarowe były

W najbardziej podniosłej części uroczystości, dyplom uzyskania tytułu Doktora Honoris 
Causa odczytuje promotor, Andrzej Kus. W  głębi: rektorzy, dziekani, znakomite władze 
Uniwersytetu, w odświętnych szatach. (fot. Stanisław W. Reszkiewicz)
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ASTRONOMOWIE - DOKTORZY HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wśród 45 przyznanych Doktoratów Honorowych, aż 12 razy nadał tę najwyższą 
godność, astronomom. Patron Uczelni może chyba być spokojny o swoje imię.

1. Bertil LINDBLAD - Szwecja (1959)
2. Władysław DZIEWULSKI - Polska 

(1961)
3. Wiktor A. AMBARCUMIAN - Armenia 

(1973)
4. Georgij N. DUBOSZIN - Rosja (1973)
5. Martin RYLE - Wlk. Brytania (1973)
6. Harlan J. SMITH - USA (1973)

7. Pol SWINGS - Belgia (1973)
8. Kenneth O. WRIGHT - Kanada (1973)
9. Wilhelmina IWANOWSKA - Polska

(1973)
10. Jan Hendrik OORT - Holandia (1973)
11. Roy S. BOOTH - Szwecja (1993)
12. Ryszard WIELEBIŃSKI - Niemcy 

(1993)

informacją o czasie, a potem 
odtwarzamy dane z taśm i kore
lujemy je w ośrodku z centralnym 
procesorem. W Europie, mieliśmy 
szczęście, mogąc korzystać z pro
cesora VLBI w Instytucie Radio
astronomicznym Maxa Plancka 
w Bonn. VLBI jest techniką ob
serwacyjną opartą na współpracy, 
każde obserwatorium niezależnie 
od tego jak jest małe, jest istotną 
częścią całości. Im więcej te
leskopów mamy do dyspozycji, 
tym bardziej szczegółową infor
mację możemy zebrać o naszych 
radioźródłach. Obecnie jesteśmy 
zdolni do tworzenia obrazu 
kwazarów i radiogalaktyk o bardzo 
wysokiej jakości. Wewnątrz sieci 
miejscowi astronomowie obser
wują na swych teleskopach, dla 
potrzeb swych kolegów, znajdu
jących się gdzie indziej i na 
odwrót.

Biorąc pod uwagę, że dzisiejsza 
nauka ma tendencje stawać się 
bardzo konkurencyjną, jest rzeczą 
zdumiewającą i krańcowo zado
walającą, że konflikty są rzadkie 
w naszej specjalności. Wobec tego 
VLBI jest, socjologicznie rzecz 
biorąc, wzorowym przykładem 
współpracy w skali międzyna
rodowej. Poza tym VLBI nie 
uznaje granic politycznych, a 
nawet w czasie ciemnych dni zi
mnej wojny, współpraca wschód- 
zachód w VLBI była prawdopo
dobnie najlepszą wśród wszy
stkich współpracy naukowych.

Tak więc dzięki VLBI, miałem 
przywilej spotkania Andrzeja Ku

sa, obecnie Profesora, i Profesora 
Stana Gorgolewskiego z Torunia. 
Nasza zawodowa współpraca 
zakwitła wkrótce przekształcając 
się w silne więzy przyjaźni trwa
jącej już blisko 20 lat. Moja 
rodzina, wraz ze mną, złożyła po 
raz pierwszy wizytę w Toruniu 12 
lat temu, w Boże Narodzenie 1980 
roku. W tym czasie kraj wasz był 
praktycznie w stanie oblężenia, 
z radzieckimi czołgami na granicy. 
Prasa brytyjska donosiła, że ży
wność jest trudna do nabycia 
i zastanawialiśmy się czy możemy 
narażać naszych gospodarzy na tru
dności organizowania naszej wi
zyty. Nie trzeba było się martwić. 
Taka była gościnność Andrzeja 
i Stana oraz ich rodzin, że mieliś
my rzeczywiście cudowny pobyt -  
traktowali nas po królewsku, prze
karmiano nas i zabrano do Zakopa
nego abyśmy poznali polskie góry. 
Gościnność taka jest rzadkością -  
było to w czasie, gdy Polska znaj
dowała się w stanie kryzysu.

Cieszy mnie to, że ta wizyta w 
Toruniu ma miejsce w szczę
śliwszych czasach. W Europie roz
kwita obecnie współpraca naukowa 
i kulturalna, a w dziedzinie astro
nomii utworzenie Europejskiego 
Towarzystwa Astronomicznego 
jednoczy rutynowo wszystkich 
astronomów do wspólnego grona 
i to nie tylko tych z VLBI. 
Następne spotkanie Towarzystwa 
nastąpi w Toruniu ") i mamy na
dzieję, że będzie to podczas ot-

*’ Informacja na ten temat znajduje się na trzeciej 
stronie okładki (red.).

warci a w tym Obserwatorium 
32-metrowego radioteleskopu.

Jesteśmy dumni z naszych 
Polskich Kolegów za ich pełną 
poświęcenia pracę i ogromny 
wysiłek jakim zdobywali fundusze 
na projekt ich radioteleskopu 
i osiągnięty tak duży postęp. Nowy 
radioteleskop będzie najwyższej 
wartości wkładem do sieci VLBI 
i do astronomii w ogóle. Kom
petencje i nadzieje wiązane z tym 
zespołem znalazły również uznanie 
Europejskiej Wspólnoty Gospo
darczej, która przyznała znaczną 
sumę pieniędzy na rozwój radio
astronomii w Toruniu. Zasługu
jecie również na gratulacje za wa
sze osiągnięcia dydaktyczne, które 
wyłaniają młodych, zdolnych 
astronomów i naukowców. Obe
cnie przebywa w Onsala Space 
Observatory młody polski astro
nom. Jego opanowanie prac na 
komputerach i w inżynierii sy
stemowej, jak również jego en
tuzjazm, przewyższa znacznie po
ziom średni.

Dziękuję wam za waszą uprzej
mość w przyznaniu mi Doktoratu 
Honorowego. Patrzę w przyszłość 
z serdecznym oczekiwaniem trwa
łej i jeszcze bardziej owocnej 
współpracy między Toruniem 
i Onsalą, zarówno w VLBI, jak 
i w innych naukach astronomi
cznych.

tłumaczyli 
Stanisław Gorgolewski 

i Andrzej Kus
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Profesor Ryszard WIELEBIŃSKI
_____ (fot. Stanisław W. Reszkiewicz)

Profesor Ryszard W IELEBIŃSKI, urodzi! się 12.02.1936 roku w Ple
szewie (Wielkopolska!. W  latach wojny wyemigrował z rodzicami do 
Australii. Tam, lako obywatel Australii, kończy studia wyższe na Uni
wersytecie w Tasmanii uzyskując w roku 1961 stopień Master of 
Engineering Sciences. W  roku 1963, na Uniwersytecie w Cambridge 
(Anglia), pod kierunkiem Sir Martina Ryle'a (laureata Nagrody Nobla z 
fizyki z 1974 roku) kończy studia doktoranckie, uzyskując stopień 
Doctor of Philosophy z zakresu radioastronomii, nowej dziedziny as
tronomii.

Dzięki nieprzeciętnym i wrodzonym zdolnościom, nadzwyczajnej 
aktywności naukowej oraz organizacyjnej, staje się w krótkim czasie 
jednym z najbardziej cenionych i uznanych w świecie naukowym, ra
dioastronomem.

Tuż po uzyskaniu stopnia doktora na Uniwersytecie w Cambridge, 
powraca do Australii i obejmuje stanowisko Senior Lecturer na Uni
wersytecie w Sydney, Departament of Electrical Engineering. W  tym 
właśnie czasie ujawniły się w całej pełni jego nieprzeciętne predy
spozycje do pracy naukowej i organizacyjnej, bez reszty ukierun
kowanej na badania radioastronomiczne i ich rozwój. Tworzy wokół 
siebie specjalistyczny zespól, którego wkład naukowy w rozwój no
wych i pionierskich technik obserwacyjnych na falach radiowych, 
a zwłaszcza nowych metod kalibracyjnych i fizycznych interpretacji, 
trudno byłoby obecnie przecenić.

Nic więc dziwnego, że w roku 1969 Max-Planck Geselschaft 
(RFN) poprosiło Go o objęcie stanowiska dyrektora powstającego 
właśnie, nowego instytutu radioastronomicznego w Bonn -  pod nazwą 
Max-Planck-lnstitut fUr Radioastronomie (MPIfR), wyposażonego, 
jak dotychczas, w największy na świecie, w pełni sterowany radio
teleskop o średnicy 100 m. Stanowisko to piastuje do chwili obecnej 
(Executive Director). Głównie dzięki prof. Wielebińskiemu i Jego pio
nierskim rozwiązaniom oraz wdrożeniom nowoczesnej instrumentacji, 
niezbędnej przy tym radioteleskopie, MPIfR stal się i jest w dalszym 
ciągu, jednym z wiodących w świecie ośrodków radioastronomicz
nych, zarówno pod względem prac obserwacyjnych, jak i teoretycz
nych.

Prof. Wielebiński jest autorem ponad 230 prac naukowych, które 
opublikowane zostały w czasopismach naukowych o zasięgu między
narodowym. O znaczeniu jego prac dla nauki światowej najlepiej 
świadczy olbrzymia liczba ich cytowań wg Citacion Index]...]

W roku 1991 prof. Wielebiński został wybrany na członka zagra
nicznego Polskiej Akademii Nauk. [...]
Z UZASADNIENIA wniosku o nadanie godności Doktora Honoris Causa 

UMK profesorowi Ryszardowi Wielebińskiemu (odczytane 
przez Dziekana Wydziału Mat-Fiz-Chem, Michała Rozwadowskiego)

Z PLESZEWA DO GALAKTYK
Przemówienie Profesora Ryszarda Wielebińskiego z okazji nadania Jemu tytułu 

Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rektor Magnificus, Szanowni Pań
stwo!

Będę mówił po polsku, ale proszę 
pamiętać, że ja  mówię po polsku 
przeważnie raz do roku, kiedy pojadę 
do Sydney odwiedzić rodzinę...

Jak każdy astronom jeżdżę po 
całym świecie. Moim światem jest nie 
tylko Instytut Maxa Plancka w Bonn, 
moim światem jest też nasz inny teles
kop w Granadzie, drugi teleskop 
w Grenoble, teleskop profesora 
Bootha w Chile etc. Cały świat jest 
otwarty dla astronomii i sam Kopernik 
też jeździł po ówczesnym świecie.

Urodziłem się w Pleszewie. Ostat
nio, kiedy byłem w Australii dowie
działem się, że mój ojciec, który hodo
wał pszczoły, dostarczał lipowy i aka
cjowy miód do... apteki Suchockich. 
Lipy rosły wokół cmentarza, akacje 
były koło szkoły.

W 1939 roku, byliśmy na drugim 
miejscu listy do wysiedlenia (widzia
łem to potem w książce o dziejach Ple

szewa) i od tego zaczęła się odyseja 
mojej rodziny. Przez Generalną Guber
nię, przez Kraków, przez Niemcy 
i przez Włochy, przez Australię, do
tarliśmy do Tasmanii. Dlaczego do Ta
smanii? Miałem wtenczas trzynaście 
i pół lat. Emigranci przyjeżdżający do 
Australii musieli -  mając lat czternaś
cie -  iść do pracy kontraktowej na dwa 
lata, z wyjątkiem tych, którym udało 
przedostać się do Tasmanii. Muszę tu 
podziękować swoim rodzicom, którym 
udało się przedostać do Tasmanii. 
Dzięki temu mogłem pójść do szkoły 
i na studia, a nie do pracy, co wów
czas było normalne dla ludzi przyjeż
dżających do Australii. Studia w Tas
manii dotyczyły raczej nie astronomii, 
a radiotechniki, no i do dziś pracuję na 
pograniczu między rozwojem technicz
nym -  elektrotechniką -  i astronomią. 
Również moja praca doktorska 
w Cambridge, polegała na tym, że ja 
wiedziałem jak się używa anteny: 
przez dwa lata pracowałem na poczcie

australijskiej, budując telewizyjne sta
cje nadawcze i umiałem mierzyć pola
ryzację fal radiowych. Jak się okazało 
polaryzacja jest potrzebna by móc ba
dać pola magnetyczne we Wszech- 
świecie. Właśnie to jest specjalnością 
radioastronomii — niewidzialny Wsze
chświat, a więc pola magnetyczne: 
miejsca w których elektrony emitują 
fale radiowe i my te fale odbieramy. 
Studia pól magnetycznych mają fun
damentalne znaczenie dla poznania 
naszego świata w innej dziedzinie ob
serwacyjnej, niż optycznej. Nasze oczy 
są detektorami optycznymi i nawet 
śliczne, kolorowe zdjęcia galaktyk, ro
bi się w tym bardzo wąskim paśmie fal 
elektromagnetycznych. Ale w innych 
dziedzinach widma, też jest widoczny 
cały Wszechświat; są inne rodzaje 
obiektów, gwiazd, chmur i obłoków 
molekularnych. I takie obserwacje, ob
serwacje Wszechświata radiowego, są 
moją specjalizacją.

To wiąże się również z tym, o czym 
tutaj była już mowa, z interferometrią 
wielkobazową -  VLBI. W bardzo od
ległych źródłach, które się w ten spo
sób obserwuje, wielka energia która 
jest przez te źródła emitowana, też jest 
formowana poprzez pola magnetyczne. 
Pola magnetyczne są bardzo ważne 
również w naszym życiu codziennym:
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Tem atyka badań naukowych prof. R. Wielebińskiego wiąże się 
ściśle z radioastronom ią zarówno obserwacyjną jak  i teoretyczną. 
Przytoczę tu może tylko najważniejsze:
•  opracowanie nowych technik obserwacyjnych i ich praktyczne 

wdrożenie;
•  pomiary rozkładu nietermicznego promieniowania radiowego 

naszej Galaktyki i jego interpretacja fizyczna;
•  obserwacje wodoru neutralnego i obłoków molekularnych;
•  obserwacje pulsarów jako gwiazd neutronowych i otaczające

go je  ośrodka galaktycznego;
•  obserwacje obiektów pozagalaktycznych -  radioźródeł, zwią

zanych głównie z bliskimi galaktykami spiralnymi i niere
gularnymi, ich pół magnetycznych oraz kwazarów.

W oparciu o uzyskane obserwacyjne wyniki, opracował i opu
blikował cykl fundamentalnych prac dotyczących morfologii pól 
magnetycznych w galaktykach, fizycznej roli pól magnetycznych 
i galaktycznego dynamo magnetycznego w strukturze i ewolucji 
tych galaktyk.

W ostatnim okresie, na szczególne podkreślenie zasługują Jego 
badania na falach milimetrowych molekuły CO, które doprowa
dziły Go do odkrycia bardzo istotnej zależności CO z rotacją gala
ktyk i ich polami magnetycznymi.

Obecnie prof. R. Wielebiński jest w skali międzynarodowej nie
kwestionowanym autorytetem w dziedzinie pól magnetycznych 
w galaktykach spiralnych.

W związku z postępowaniem o nadanie prof. R. Wielebińskie- 
mu tytułu Doktora Honoris Causa UMK w Toruniu, chciałbym, 
prócz uznania jego ważnej roli w rozwoju nauki podkreślić 
życzliwe i bardzo owocne kontakty, które mogę określić jako Jego 
nieprzeciętny wkład w rozwój radioastronomii w Polsce i to w obu 
ośrodkach radioastronomicznych, tj. toruńskim i krakowskim.

Z OPINII prof. Józefa Masłowskiego o dorobku naukowym 
pro f Ryszarda Wielebińskiego (w postępowaniu 
o nadanie tytułu Doctora Honoris Causa UMK).

pięknych obiektów, które się tak często 
widzi czy w książkach, czy nawet 
w telewizji.

Chciałbym teraz jeszcze coś powie
dzieć o moich kontaktach z Toruniem. 
Zaczęło się od tego, że po powrocie 
z Cambridge do Australii, spotkałem 
pana doktora Jana Hanasza, który wła
śnie był Sydney. Zaprzyjaźniliśmy się i 
on powiedział mi, że podczas następnej 
wizyty w Europie powinienem wstąpić 
do Torunia i poznać jego kolegę, Sta
nisława Gorgolewskiego. Tak też zro
biłem. Przywitany z ogromną przyjaź
nią, obejrzałem mały radioteleskop, 
tutaj w Piwnicach. Odbyliśmy bardzo 
wiele dyskusji jak rozwinąć radioastro
nomię w Toruniu, w tych ciężkich wa
runkach, które wówczas panowały. 
Było to dla mnie niezwykle interesują
ce, że tutaj -  w bardzo trudnych wa
runkach finansowych -  ludzie tu pra
cujący, utrzymywali w radioastronomii 
wysoki standard techniczny, który póź
niej pomógł wskoczyć na międzyna
rodowy poziom badawczy.

Sam byłem zdziwiony, kiedy mając 
zaledwie 32 lata, naraz otrzymałem list 
prezydenta Instytutu Maxa Plancka, 
pytający mnie czy chciałbym zostać 
jednym z dyrektorów. Otwierało to og
romne możliwości: 100-metrowy, naj
większy na świecie teleskop, znakomi
te wyposażenie i ogromne szanse 
współpracy. Po przeniesieniu do Bonn, 
w naturalny sposób przypomniałem 
sobie o Toruniu i od samego początku 
mieliśmy dobrą współpracę. Wielu stu
dentów pana Gorgolewskiego było u 
mnie, w Bonn. Myśmy mogli im dać 
możliwość używania nowoczesnych 
przyrządów, najnowocześniejszych

siedzimy tutaj w cieple i przy świat
łach, bo pola magnetyczne pozwalają 
wytworzyć prąd etc. Studia pól magne
tycznych są podstawą zrozumienia 
Wszechświata jako całości.

Obecnie pojawiają się bardzo intere
sujące możliwości rozwoju tej dziedzi
ny badań. Na przykład przy pomocy 
fal milimetrowych można mierzyć 
prędkość rotacji galaktyk: badać jak 
one się kręcą. A jeśli sobie ktoś przy
pomni jak działa dynamo w rowerze, 
może sobie wyobrazić jak wygląda ge
neracja pól magnetycznych w galak
tykach. Te mechanizmy mają bardzo 
podobne podstawy i bardzo bliskie po
dobieństwa. Dotyczy to teoretycznej 
części naszej pracy, gdzie próbujemy 
zrozumieć, dlaczego pola magnetyczne 
tam występują, w jaki sposób zostały 
tam wygenerowane i w jaki sposób się 
dalej rozwiną. Pola magnetyczne mają 
też moim zdaniem, bardzo bliski zwią
zek ze strukturą spiralną galaktyk, tych

Promotorem Ryszarda Wielebińskiego byl Stanisław Gorgolewski 
(fot. Stanisław W. Reszkiewicz)
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komputerów, a oni nas uczyli również, 
jak się żyje i jak się pracuje w trud
nych warunkach. Myślę, że dla stu
dentów niemieckich była też bardzo 
ważna więź kulturowa z wami. Z tej 
współpracy zyskaliśmy wiele nowych 
wiadomości i wiele nowych przyjaźni. 
Później były może mniej przyjemne, 
ale poważne dyskusje skąd wziąć pie
niądze, aby wreszcie zbudować w To
runiu instrument o światowych możli
wościach. W tej chwili to właśnie stało 
się! Myślę, że jeśli w tej chwili wszy
scy tutejsi astronomowie będą starać 
się, żeby ten instrument został ukoń
czony, żeby mógł być później włą

czony do europejskich i światowych 
sieci teleskopów, będzie w Toruniu 
centrum na poziomie światowym. Jest 
to niezwykła możliwość, że przez bu
dowę mniejszego instrumentu, który 
może jako pojedynczy instrument, nie 
mógłby robić tak ważnych prac, w tej 
sieci będzie on częścią światowej as
tronomii. Cieszę się, że rozwój astro
nomii w Toruniu idzie teraz w dobrym 
kierunku, cieszę się też, że zostałem 
tutaj zaproszony żeby dostać ten naj
wyższy dyplom. Dla mnie i dla mojej 
rodziny jest to bardzo ważny dzień. 
Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy to poparli.

kasetę z nagraniem przemówienia 
uzyskano dzięki uprzejmości 

P. B. Horbaczewskiego
(tytuły przemówień pochodzą od 

Redakcji)

(  "\ 
Zreferowanie tutaj, nawet skró
towe, całości dorobku naukowe
go Prof. Wielebińskiego jest nie
możliwe, gdyż wykaz Jego publi
kacji naukowych obejmuje 234 
pozycje. Dorobek naukowy Pro
fesora obejmuje zarówno dzie
dziny instrumentów radioastro
nomicznych jak również obser
wacje radioastronomiczne i in
terpretację ich wyników. Profe
sor Wielebiński ma poważny 
udział w budowie i opracowaniu 
najnowszej instruinentacji dla 
100-metrowego radioteleskopu 
w Effelsbergu w okolicy Bonn. 
Dzięki temu radioteleskopowi 
Instytut Radioastronomii Maxa 
Plancka wysunął się do czołówki 
ośrodków obserwacji radioastro
nomicznych na świecie. W ciągu 
ostatnich 20 lat, Prof. Wielebiń
ski odgrywał czołową rolę 
w bardzo szerokim spektrum 
wielu projektów i badań radio
astronomicznych. Szczególnie 
wiele Jego badań dotyczyło pro
blematyki pól magnetycznych 
we Wszechświecie, w Galaktyce 
i poza nią. Badania te były pro
wadzone zarówno za pomocą 
lOO-inetrowego radioteleskopu, 
jak również za pomocą interfe
rometrów. W wyniku interpre
tacji obserwacji, Profesor Wiele
biński opublikował fundamen
talne prace dotyczące morfologii 
pól magnetycznych we wszy
stkich pobliskich galaktykach. 
Bardzo duże są zasługi Profeso
ra w organizacji sieci VLBI (in
terferometria o bardzo dużych 
bazach). Między innymi profe
sor udzielił znacznej pomocy dla 
umożliwienia włączenia radio
teleskopu w Toruniu do euro
pejskiej sieci VLBI.

Z OPINII prof. Stefana Hahna o dorobku 
naukowym Profesora Ryszarda Wielebińskiego 

(w postępowaniu o nadanie tytułu Doktora 
Honoris Causa UMK)

\_______________________ J

Najpierw wylano tony betonu... Oto budowa 32-metrowego radioteleskopu, o którym tyle 
tutaj mowy, przed rokiem, podczas wizyty w Piwnicach Aleksandra Wolszczana (w połowie 
schodów). Poza tym, inne znane już Czytelnikom postaci z PA 2/92.

(fot. Michał Hałaburda)

Po roku, w maju 1993, konstrukcje stalowe sięgają już kilku pięter. Pod bacznym okiem 
szefa toruńskiej radioastronomii, Andrzeja Kusa (na zdjęciu) teleskopy widać rosną jak 
grzyby po deszczu.

(fot. Krzysztof Rumiński)
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Supernowa 1993J w M81 20 kwietnia, w okolicach wtórnego maksimum blasku. Jest to kolejne z serii zdjęć 
uzyskanych przez K. Rumińskiego 60 cm teleskopem w Piwnicach. Jeśli nasi drukarze się postarają, będzie 
widać więcej gwiazd. Supernowa ma jasność ok. 11m.

Supernow a 1993J 
w galaktyce M81

Tym razem nam się udało! 
Wiadomość o supernowej w po
przednim zeszycie podaliśmy jed
nocześnie ze Sky & Telescope. Prze
sadziliśmy jednak chyba zachęca
jąc do obserwacji. Supernowa ewo
luowała niezmiernie szybko. Już po 
20 dniach osiągnęła wtórne maksi
mum -  zaledwie ok. l l m -  i teraz 
powoli gaśnie. A jednak, będzie to -  
obok słynnej SN1987A z Wielkiego 
Obłoku Magellana -  jedna z najwa
żniejszych supernowych.

Wybach- 
pierwsze obserwacje

W ostatnich dniach marca, as
tronomów na całym świecie ze
lektryzowała wiadomość o od
kryciu 28 marca przez Francisco 
Garcię z Hiszpanii, supernowej 
o jasności 12m, w stosunkowo 
bliskiej galaktyce spiralnej M81. 
Wprawdzie w telegramach Mię
dzynarodowej Unii Astronomi-
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cznej wprost roi się od donie
sień o wybuchach supernowych 
-  zwykle odkrywa się 1-2 tygo
dniowo — jednak dotyczą one 
bardzo odległych galaktyk. 
Jasne supernowe zdarzają się, 
niestety, bardzo rzadko. Su
pernowa, o której mowa, jest 
najjaśniejszą -  po supernowej 
w Wielkim Obłoku Magellana 
w 1987 -  supernową w ciągu 
ostatnich 30 lat. Jest więc dopie-

Joanna Mikołajewska 
Maciej Mikołajewski

ro drugą supernową, którą moż
na obserwować przy pomocy 
w pełni współczesnych metod 
obserwacyjnych, w całym za
kresie widma elektromagnety
cznego, od promieni gamma, do 
fal radiowych. Niespodziewanie 
szybko dostaniemy więc mate
riał porównawczy do obserwacji 
tamtej, słynnej supernowej 
z Obłoku Magellana. Neutrin, 
które takie poruszenie wywołały
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Rys. 2. Pełna krzywa blasku w bar
wie 1/ i świetle widzialnym (vis), 
obejmująca najwcześniejsze, publi
kowane w IAU Circ. obserwacje. Se
ria najwcześniejszych danych zo
stała uzyskana przy użyciu kamery 
CCD z filtrem R i tu zoastała nanie
siona z założeniem, że V-R jest 
stałe i wynosi 0.m8. W dolnej części 
rysunku zaznaczono schematycznie 
przebieg zmian widmowych oraz 
początek obserwacji satelitarnych 
i radiowych.

J______ i______ I______ i______ I______ i______ I______ i______ L
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w przypadku SN1987A, tym ra
zem nie zarejestrowano. Odle
głość do M81, to około 10 min 
lat świetlnych, a więc ponad 
pięćdziesiąt razy dalej niż Wiel
ki Obłok Magellana (porównaj 
PA 2/91, str. 73). Zakładając, że 
obserwowały te same detektory 
neutrin co w roku 1987, powin
ny zarejestrować nie więcej niż 
jedną setną (0.01!) cząstki. Nie
stety, na neutrina to wciąż za 
daleko!

Popularność M 81 -  leżącej na 
północnej półkuli nieba (rys. 1), 
w gwiazdozbiorze Wielkiej Nie
dźwiedzicy -  wśród astrono
mów sprawiła, że dysponujemy 
jej fotografiami wykonanymi 
dosłownie parę godzin przed 
i po wybuchu! I tak na zdjęciu 
uzyskanym około północy (UT) 
27 marca przez francuskiego 
astronoma-amatora Jean-Clau- 
de Merlina nie ma śladu su
pernowej, gdy tymczasem 9 go
dzin później widać ją już jako 
13.8 mag obiekt na elektronicz
nym obrazie uzyskanym przez 
Billa Neely -  miłośnika astrono
mii z Nowego Meksyku. Zasięg 
obrazu J.-C . Merlina ocenia się 
na 16m, podobnie jak wykonane
go dwa dni wcześniej, również 
przy użyciu detektora CCD, 
w czerwonej barwie R. Regu
larne obserwacje P. Prunigela 
w Obserwatorium Haute Pro
vence pokazują, że między 16 a 
23 marca presupemowa miała 
raczej stały blask: jej jasność 
wynosiła ok. 20“ w barwie czer
wonej (Rc) i była słabsza niż 21m 
w barwie niebieskiej (B ). Nieco 
zamieszania może narobić in
formacja, podana po około mie
siącu po wybuchu, przez O. 
Schneidera z Niemiec. Otóż, na 
zdjęciu wykonanym około 
północy 26 marca (dobę przed 
obserwacją Billa Nelly) 
zauważa on najprawdopodob
niej (pre-?)supemową jako 
obiekt o jasności około 17“ . 
Rzut oka na rysunek 2, na któ
rym zaznaczono wszystkie 
wczesne obserwacje (łącznie 
z górnymi ograniczeniami) po
kazuje, że wynik ten nie jest 
sprzeczny z pozostałymi. Być 
może więc mamy do czynienia
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z obserwacją wybuchu w naj
wcześniejszej fazie, bądź też 
presupemowa doznaje jakiegoś 
„wzbudzenia” tuż przed eksplo
zją.

30 marca, ~2 godz. po półno
cy, supernowa była już obiek
tem o jasności około 11“, uzy
skano też jej pierwsze widmo, 
na którym widać bardzo niebie
skie kontinuum z nałożonymi 
wąskimi międzygwiazdowymi 
linia- mi absorpcyjnymi Ca II H 
+ K i Na I D. Takie widmo jest 
charakterystyczne dla bardzo 
wczesnych faz wybuchu super
nowej. O ósmej rano (UT), ob
serwacjami w Victorii w Kana
dzie, rozpoczyna się pozbawio
na już wątpliwości fotoelektry- 
czna (przy użyciu CCD i foto
metrów diafragmowych) historia 
gwiazdy: powstaje wielobarwna 
krzywa blasku (rys. 2 i 3).

Krzywa blasku

Fotometryczne obserwacje su
pernowej podjęło kilka obserwa- 3 
toriów na świecie, przede wszy- i  
stkim te, którym udało się „zła- ś 
pać” obiekt w pierwszych kilku
dziesięciu godzinach po odkry
ciu. Oczywiście posiadane przez 
nas dane nie są kompletne i 
opierają się wyłącznie na 
doniesieniach publikowanych w 
Telegramach Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej (IAU 
Circ.). Bardzo znaczna część 
obserwacji UBVRI to nasze 
własne dane pochodzące z ob
serwatorium Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Piwnicach. 
Szczęśliwe układy wyżów i ni
żów nad Toruniem, spowodo
wały że jest to najobszerniejszy 
zbiór jednolitych danych, któ
rymi dysponujemy. Kilka obser
wacji BV, póki supernowa była 
dostatecznie jasna, wykonał 
Bogdan Kulesza w Olsztynie, 
przy pomocy 15cm (sic!) tele
skopu na olsztyńskiej wieży 
ciśnień.

Krzywa blasku (rys. 2 i 3) po
kazuje przede wszystkim bardzo 
szybką ewolucję jasności 
SN1993J. Można na niej wyróż
nić 4 fazy oraz krótki okres 
przed osiągnięciem maksimum

(czas liczony od 28.3 marca 
UT):
(0) - ld.3(?) -s- +2d: eksplozja 

Krótki okres przed osiągnię
ciem maksimum, zarejestro
wany na przypadkowych ob
razach elektronicznych, 
zdjęciach i wizualnie przez 
odkrywców. Maksimum jas
ności (V ~ 10.7) supernowa 
osiąga ok. 30.25 (UT) marca 
i data ta oznacza też począ-
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Rys. 3. Krzywa blasku SN  1993J w 
pięciu kolorach: U -  atmosferycz
nym ultrafiolecie (~ 3600 A), 6 -  
niebieskim (~ 4400 A), żółtym -  (~ 
5500 A), R -  czerwonym (~ 7000 
A) i bliskiej podczerwieni (~ 9000 
A). Wypełnione punkty to obser
wacje pochodzące z Torunia 
(UBVRI) i Olsztyna (BV). Kółka 
pochodzą z innych obserwatoriów 
i zostały zgromadzone na podsta
wie IA U Circ.
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tek regularnych obserwacji 
fotoelektrycznych.

(1) 2d + 91: początkowy spadek 
blasku
Po początkowym rozbłysku 
ultrafioletowym, spada jTcff. 
W tej fazie wybuchu super
nowa świeci kosztem energii 
początkowej fali uderzenio
wej zdeponowanej w otocz
ce.

(2) 9d + ~21d: wzrost do maksi
mum wtórnego 
Ekspansja fotosfery kom
pensuje spadek Te{{. Wsku
tek uwolnienia energii z 
rozpadu 56Co —» 56Fe wzrasta 
ponownie moc promienio
wania L, osiągając wtórne 
maksimum około 20-21 dni 
po wybuchu. Dla porówna
nia, SN1987A w Wielkim 
Obłoku Magellana, osiągnę
ła wtórne maksimum około 
100 dni po wybuchu -  poka
zuje to jak szybka jest ewo

lucja SN1993J.
(3) 21d ~35d: szybki spadek 

blasku po wtórnym maksi
mum

(4) od ~35d: liniowy spadek bla
sku.

Wolniejszy spadek jasności 
w zakresie czerwonym (R) 
i bliskiej podczerwieni (/ -  
rys. 3) jest spowodowany spad
kiem temperatury ekspandującej 
otoczki i wzrostu emisji H II.

Ewolucja widma

Na widmach optycznych uzy
skanych 30 marca, około 7h, wi
dać już szeroki profil P Cyg** w 
H-alfa, sugerujący vcxp~13000 
km/s. Ponadto widać wąskie li
nie emisyjne o wysokim stopniu 
wzbudzenia, m.in. He II i [FeX], 
pochodzące z materii wo- 
kółgwiazdowej, najprawdopo
dobniej pozostałości po fazie 
silnego wiatru gwiazdowego

z progenitora, fotojonizowanej 
przez ultrafioletowe promienio
wanie z powierzchni supernowej 
w pierwszej fazie wybuchu. Pro
file tych linii sugerują powsta
wanie w grubej powłoce materii 
(szelu), rozszerzającej się z prę
dkością około 300 km/s. Na 
widmach IUE, uzyskanych 2 
godziny wcześniej, widać wąską 
emisję N V o takim samym 
pochodzeniu. Natężenie tych 
linii szybko maleje: na widmach 
IUE z 4 kwietnia, nie widać już 
pra- ktycznie N V, podobnie na 
wid- mach optycznych z 13 
kwietnia nie ma śladu wąskich 
wysoko wzbudzonych emisji. 
Zniknięcie tych emisji jest

"J Profilem typu P Cygni nazywa się linię emi
syjną, z nałożonym krótkofalowym składnikiem 
absorbcyjnym. Profile takie powstają w ekspan
dujących otoczkach, wskutek projekcji zbliżają
cej się do obserwatora części otoczki na powierz
chnię fotosfery gorącej gwiazdy, lub pseudofoto- 
sferę (miejsce gdzie staje się gruba optycznie) 
ekspandującej otoczki, (patrz również PA 2/91, 
str. 74)

--------------------------------------------------podstępy astronomii----------

S(U)PERNOWO W PIWNICACH
Wiadomość o supernowej dotarła do Torunia nazajutrz po wybuchu. Trzy dni niepogody 
strawiliśmy na obawach czy uda nam się zidentyfikować obiekt, czy mądrze wybieramy 
gwiazdę porównania, no i czy w ogóle warto... Wreszcie, jak na ironię losu, dokładnie 
w Prima Aprilis, skierowaliśmy w kierunku M81 nasz 60cm teleskop, dokładnie taki sam 
jak ten na Suhorze (ale i w Ostrowiku, i w Białkowie), który pokazaliśmy bez podpisu 
w podwójnym zeszycie 3-4/92 PA, czyniąc tym niezamierzoną przykrość autorowi i Czy
telnikom. Jeden rzut oka na zdjęcie z 5 metrowego (sic!) teleskopu (patrz 2 strona 
okładki), nie pozostawił żadnych wątpliwości. JEST! Wyglądało to prawie dokładnie tak jak 
na prezentowanych w tym i poprzednim zeszycie zdjęciach Krzysia Rumińskiego, po 
prostu ORGAZM! Jak astrofilia, to astrofilia! Trzeba... wprowadzić, gwiazdę w diafragmę 
oczywiście. Czyniliśmy to z niekłamanym drżeniem członków (rąk i nóg): w supernowych 
wszyscy byliśmy dziewicami. No i weszła. Chwilę potem, komputer policzył pierwsze 
fotony.

Jak się później okazało była to pierwsza, przynajmniej z tych publikowanych na 
bieżąco, w pełni pięciobarwna obserwacja UBVRI i najwcześniejszy pomiar w U. Wraz 
z danymi z IUE, można będzie się pokusić o analizę początkowego błysku w ultrafiolecie. 
Przy okazji jakby, okazało się, że niby anachroniczny już fotometr jednokanałowy, ale 
z dobrą automatyką, ma swoje zalety. Nie trzeba się martwić o gwiazdy porównania  -  

zawsze dosięgnie się jakiegoś standardu, no i ten ultafiolet -  właściciele CCD mogą tylko 
pomarzyć!

W tym momencie staliśmy się niewolnikami supernowej. Diabli wiedzą, czy i kto ją 
będzie obserwował, a uzyskanie krzywej blasku jednym instrumentem ma zawsze swoje 
znaczenie. Fantastycznie dopisywała pogoda, bywały tygodnie, że mieliśmy obserwacje 
codziennie. Aż byliśmy przerażeni: jeśli ewolucja będzie wyglądała tak jak słynnej

86 Postępy Astronomii 2/1993



najprawdopodobniej związane z 
dotarciem do tego obszaru 
materii wyrzuconej z dużą 
prędkością w czasie wybuchu 
supernowej. Oddziaływanie 
szybko ekspandującej otoczki 
supernowej z materią wokół- 
gwiazdową prowadzi do pow
stania fali uderzeniowej propa
gującej się z dużą prędkością 
oraz drugiej fali wstecznej pro
dukującej miękkie promienio
wanie X oraz radiowe. Detekcja 
w tym samym mniej więcej 
czasie emisji X i radiowej po
twierdza taką interpretację.

Po wtórnym maksimum krzy
wej blasku, intensywność sze
rokich linii H I zaczyna spadać, 
pojawiają się linie He I 6678 
i 4921 i ich intensywność roś
nie. W końcu maja, emisje He I 
są dość silne, a ponadto poja
wiają się liczne linie wzbronio
ne^ , [Ca II], [Fe II] i [O I], 
Widmo supernowej, zaraz po

wybuchu typowe dla SN II, za
czyna coraz bardziej przypomi
nać widma SN typu Ib (lub Ic). 
Zdaniem S. E. Woosley’a 
SN1993J należy zaliczyć do su
pernowych klasy Ilb, niedawno 
przez niego wyodrębnionej. Su
pernowe typu Ilb w początko
wej fazie wybuchu charaktery
zowały się obecnością silnych 
emisji H I (czyli miały cechy 
widma SN II typu), później jed
nak emisje H I znikałyby i wid
mo przypominałoby raczej SN 
Ib i Ic, czyli takie, w których 
widmach nie ma linii H I. Pro- 
genitorami SN Ilb byłyby gwia-

**' Linie wzbronione, pisane tradycyjnie w na
wiasach kwadratowych, np. neutralnego lub 
dwukrotnie zjonizowanego tlenu (odpowiednio 
[O I] i [O III]), pochodzą z przejść zabronionych 
(!) przez kwantowe reguły wyboru. Niezmiernie 
male gęstości i ogromne objętości obłoków mię- 
dzygwiazdowych, mgławic planetarnych, czy 
otoczek wokółgwiazdowych, powodują, że linie 
takie są obserwowane. Po prostu częstość zde
rzeń jest jeszcze mniejsza niż częstość takich 
„nieprawdopodobnych” przejść, (patrz również

zdy, w których wskutek intensy
wnej utraty masy na rzecz to
warzysza w układzie podwój
nym, doszłoby do znacznej re
dukcji bogatej w wodór otoczki. 
Szybka ewolucja jasności bolo- 
metrycznej i widma SN 1993J 
przemawia na korzyść takiej 
hipotezy. Woosley, w oparciu o 
wstępne rachunki modelowe 
szacuje masę początkową pro- 
genitora, na ciągu głównym, na 
10-20 mas Słońca, a masę bo
gatej w wodór otoczki, na krót
ko przed wybuchem, kilka dzie
siątych masy Słońca. Istnienie 
takiej klasy supernowych jest 
dyskusyjne, dlatego obserwacje 
SN1993J są ogromnie ważne 
i interesujące. W tym kontek
ście interesujące jest, że również 
SN1987A można zaliczyć do tej 
klasy.

SN1993J była też obserwowa
na przez dwa satelity rentgeno
wskie: ROSATa oraz ASCA

SN1987A -  pół roku przegwizdane. Wszystkie nasze „normalne” gwiazdy poszły w od
stawkę. Właśnie poprzez analogię do tej słynnej supernowej, przewidywałem w po
przednim zeszycie maksimum po trzech miesiącach i jasność 9m. Stało się inaczej, i już 
przychodzi nam się żegnać z supernową. Oj, teraz CCD byłoby jak znalazł!

Wiele osób chciało obejrzeć supernową. Ale nic za darmo! Noce stawały się coraz 
krótsze. Kto chciał popatrzeć na supernową, musiał przy okazji zerknąć na gwiazdę 
porównania i skontemplować jasność tła nieba w ramieniu spiralnym M81 (główna 
trudność obserwacji), a więc faktycznie WYKONAĆ OBSERWACJE. Stąd na liście 
obserwatorów, poza autorem tego felietonu i jego kolegami, Bogdanem Wikierskim 
i Krzysiem Rumińskim, znaleźli się liczni studenci: Krzysztof Belczyński, Marek Staniewski, 
Marek Gołębiewski, Małgosia Redmerska i Darek Graczyk. Najwięcej zabawy było z 
dwiema czarującymi licealistkami, Dorotką Wysocką i Agnieszką Woźny. Jak przerobić 
miłośniczki astronomii na miłośnice astronomów? Po prostu schować drabinę. A gdy nie 
można sięgnąć okularu -  usłużny astronom rękę ci poda, podeprze, przytrzyma, otuchy 
doda... Oj, gdybym był tak z 20 lat młodszy! A wszystkie te zabawy w warunkach pełnej 
konspiracji, jako że obecność studentów w obserwatorium jest tępiona jeszcze bardziej 
bezwzględnie niż astronomów. Niech to będzie przestrogą dla innych uniwersyteckich 
obserwatoriów, przestrogą wołającą o pomstę do nieba na odległość 10 min lat 
świetlnych, tj. odległość do M81. Bez pomocy i zapału tych młodych ludzi nie byłoby tych 
obserwacji! Ślusarz -  chociaż niebieski -  zamki pozamienia, nie w niebie ale na ziemi, 
astronomów nie wpuści, komputery wywiezie, teleskopy sprzeda. Ale tak to już chyba 
musi być, że gdy idea sięga niebios, ideał pada na bruk. No bo po cóż teleskopy, one 
sięgną najwyżej do M81, może trochę dalej... Tylko ludzka głupota jest w  stanie 
przekroczyć granice obserwowalnego Wszechświata. Horyzont zdarzeń to dla niej fraszka 
i nie zagina się przy wielkich masach.

MaMi
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Rys. 4. Wybuch radiowy SN 1993J na długościach fal 1.3 cm (23 GHz) 
i 2 cm (15 GHz). Obserwacje wykonano teleskopem Ryle'a i VLA.

(Advanced Satellite for Cosmo
logy and Astrophysics). Zaraz 
po detekcji 3 kwietnia, SN była 
jasnym źródłem o stosunkowo 
twardym widmie, a jej jasność 
w zakresie 0.1-2.4 keV była 
około 1000 razy mniejsza niż 
Lopt, w tym samym czasie. Prze
bieg zmian spektroskopowych 
oraz momenty włączania się do 
obserwacji teleskopów sateli
tarnych, został schematycznie 
zaznaczony na rysunku 2.

Obserwacje radiowe (rys. 4) 
również pokazują bardzo szybką 
ewolucję supernowej i sugerują 
stosunkowo niską masę proge- 
nitora (nie więcej niż 15 mas 
Słońca). Jednocześnie, na razie 
trudno je pogodzić z istniejący
mi modelami radiowej emisji 
supernowych. Być może wiąże 
się to z innymi osobliwościami 
tej SN (krzywa blasku, transfor
macja widma SN II -  SN Ilb, 
etc.).

Zupełnie fantastyczne możli
wości daje radiowa interfero
metria wielkobazowa VLBI 
(patrz PA 1/91 str. 36). W nocy, 
24/25 kwietnia przeprowadzono 
sesję obserwacyjną z udziałem 
zaledwie 2 anten: 70 m radiote
leskopu NASA w Madrycie i 18 
m anteny w Westford (USA). 
Zakładając kształt kołowy źró
dła określono jego średnicę: 
0.00025 ± 0.0001 sekundy łuku.

88

Progenitor
To obco brzmiące słowo ozna
cza obiekt, z którego narodziła 
się nasza supernowa. Nie mieli
śmy lepszego pomysłu języko
wego, więc niech zostanie — 
w końcu pochodzi z łaciny.

1 kwietnia, A. V. Filipienko 
identyfikuje presupemową na 
zdjęciu Atlasu Galaktyk Hub- 
ble’a, jako wyraźną gwiazdową 
lub gwiazdopodobną kondensa
cję, w środku ramienia spiralne
go. Znaleźliśmy i my! Wykona
ne 5-metrowym teleskopem 
zdjęcie reprodukujemy na dru
giej stronie okładki, korzystając 
z pierwszego wydania tego atla
su (Sandage 1961).

Jak dotąd doniesiono o 6 po
miarach fotometrycznych presu- 
pemowej, wykonanych między 
marcem 1982 a marcem 1993. 
Jasność V waha się w granicach 
20-2l m, jasność R ~ 19-20", 
podczas gdy wskaźnik barwy 
jest -  o dziwo -  dość stabilny, 
V-R = 0.8+/-0.1. Takie założe
nie pozwoliło nam nanieść kilka 
obserwacji R tuż przed wybu
chem na krzywą blasku (rys. 2.). 
Przy poczerwienieniu E(B-V) ~ 
0.1-0.4 (IUE 2200A daje 0.07; 
gęstość kolumnowa Na I D daje 
0.1- 0.4) odpowiada to typowi 
F9- G1 la -  lab i jasności abso
lutnej Mbol~ -8m -  - T  (dla 
modułu odległości 27.5 dla

M81. Niewykluczone, że jest to 
zmienna nieregularna, stąd roz
bieżności w ocenie jasności, 
chociaż wspomniane wyżej 
obserwacje Prunigela, wyklu
czają silną zmienność w krót
kich skalach czasowych. Obser
wacje nie wykazały też śladu 
obszaru H II związanego z pre
supemową. Wprawdzie wszys
tko to sugeruje, że nadol- 
brzym, który wybuchł jako su
pernowa, nie był tak niebieski 
(i gorący) jak progenitor 
SN1987A, jednak nie był też aż 
tak czerwony jak astrofizycy by 
tego oczekiwali. Czyżby więc 
kolejna jasna supernowa była 
nietypowa, być może wskutek 
podwójności jej progenitora?

Niniejsza, pisana na gorąco 
relacja, opiera się głównie na 
doniesieniach podawanych 
w Telegramach Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej. Być 
może pewne rzeczy trzeba bę
dzie sprostować, inne udokład- 
nić, dodać nowe fakty. Czujni 
na tę wystrzałową gwiazdę na 
niebie i na Ziemi (tzn. prowa
dząc obserwacje i czytając pu
blikacje) będziemy Czytelników 
o wszystkim informować.

Biała Lista PTA:

Lista członków Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, 
którzy dobrowolnie podwyższyli 

składki członkowskie za rok 1992:

1. Biesiada Marek 195.000
2. Dobrzycka Maria 130.000
3. Dobrzycki Adam 130.000
4. Dobrzycki Jerzy 130.000
5. Dziembowski Wojciech

130.000
6. Głębocki Robert 320.000
7. Grabowski Bolesław 130.000
8. Grzędzielski Stanisław

133.000
9. Kanthak Jan 265.000

10. Madej Jerzy 130.000
11. Michałowska-Smak Anna

130.000
12. Mikołajewska Joanna

130.000
13. Mikołajewski Maciej 130.000
14. Smak Józef 130.000
15. Stawikowski Antoni 140.000
16. Ruciński Sławomir 300.000.
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Podróże

Veni, 
vidi... 
Ensisheim 1992

Rok 1992 je st  rokiem obfitującym w rocznice, 
ale dwie są  naprawdę wielkie: 500 rocznica od
krycia Ameryki przez Kolumba i 500 rocznica 
spadku meteorytu koło Ensisheim. Z racji wła
snych zainteresowań zawodowych moją uwagę 
przykuła ta druga. Myśl o odwiedzeniu miejsca 
spadku bardzo niegdyś słynnego meteorytu nie 
opuszczała mnie od dłuższego czasu; być może 
zrodziła się ona 4 lata temu, gdy w trakcie 
przygotowywania materiałów do wystawy o 
meteorytach „Kamienie spadają z nieba” natra
fiłam na cytowany niżej opis.

„Ensisheim leży na szerokim szlaku wiodą
cym ze Strasbourga przez Colmar do Bazylei. 
Otoczona żyznymi polami uprawnymi, czysta, 
miła, niemal bezludna w upalne dni letnie 
mieścina ta nie różni się od innych m iaste
czek górnej Alzacji. Automobiliście, który zbo
czywszy z głównej szosy znajdzie się na ryn
ku, rzuca się w oczy imponujący stary ratusz 
[...] Stary ratusz posiada salę obrad, której 
wysokie sklepienie spoczywa na potężnych 
kolumnach. [...] przybyły tutaj turysta [...] mo
że [...] w tymże budynku znaleźć coś nie
zwykłego: najstarszy meteoryt, którego spadek 
został zaobserwowany w czasach historycznych 
i który zachował się do dzisiaj, przynajmniej 
częściowo.”

W Sali Sprawiedliwości mieściło się muzeum. 
„Tam pośród skorup z czasów rzymskich, obok 
staroświeckiej flinty, kamieni granicznych, roż
ka na proch strzelniczy, kamiennych kul ar
matnich i różnych innych przedmiotów zna
lezionych w piwnicach i oborach na terenie 
gminy znajduje się pretensjonalna skrzynia. W 
skrzyni, za szybami przechowywany jest 
meteoryt z Ensisheim. Każdy miejscowy czło
wiek wie, że to właśnie ten meteoryt jest naj
większą lokalną osobliwością. Ale skrzynia 
ochronna m a tylko symboliczne znaczenie: za
mek i klucz dawno zaginęły, a młoda panienka 
nie czekając na prośbę zwiedzającego zdejmuje

z meteorytu szklaną osłonę. I oto meteoryt, o 
kształcie jajowatym i szarej barwie spoczywa 
tu pokryty kurzem.”

Po przeczytaniu takiego opisu, w sercu każ
dego astronoma rodzi się smutek. Zwykłe ka
mienie ziemskie (skały - powiadają geolodzy) 
znajdują swoje miejsce w kolekcjach muzeów 
geologicznych, a tu chodzi przecież o coś więcej 
-  pierwszego powitanego gościa z Kosmosu, 
którego waga dochodziła przed 500 laty do 3 i 
pół cetnara (podobno 127 kg).

W marcu tego roku, na osiem miesięcy przed 
ewentualnymi obchodami rocznicy, wyruszy
łam więc w podróż. Chciałam sprawdzić, czy 
ten tak  niezwykły gość z nieba spoczywa w 
zapomnieniu pośród innych osobliwości w sali 
ratuszowej w Ensisheim.

Ensisheim -  dom z 1609 roku
Wybrałam się więc w daleką drogę, liczącą w 

całości ok. 4 tys. km. Towarzyszyła mi moja 
mama, której pomoc w porozumieniu się z 
mówiącym tylko po francusku kustoszem mu
zeum w Ensisheim okazała się nieodzowna. 
Podróżowałyśmy polskim dużym fiatem (może 
ktoś powie -  o święta naiwności!). Było to za
ledwie w rok po uzyskaniu przeze mnie prawa 
jazdy, ale za to po przejechaniu prawie 1/2 ob-
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Widok miasta w roku 1644

wodu ku li ziem skiej, co podobno nie je s t  mało. 
W olałam  je d n a k  bardziej liczyć n a  opiekę Bos
ką, niż n a  zdobyte doświadczenie. Przygody, 
k tó re  w ydarzyły się po drodze, zw iązane z m o
im  praw ie całkowitym  b rak iem  poczucia 
orien tacji w te ren ie  (nigdy n ie chodziłam , a 
tym  bardziej nie jeździłam  „na azym ut”), były i 
zabaw ne i czasam i p rzerażające, zwłaszcza 
w tedy, gdy stw ierdzałam , że już  kolejny raz 
m ijam  te n  sam  elem ent krajobrazu! Króliczek

Gwiazdką zaznaczono miejsce spadku meteorytu

Bugs opowiada od czasu do czasu h istory jk i n a  
te m a t a u to s trad  — m ożna ta m  podobno jeździć 
w nieskończoność... Pogoda podczas podróży 
była bardzo kapryśna , wręcz bardzo zła. Od 
M agdeburga p raw ie s ta le  p adał duży deszcz, 
w iały silne w iatry . W zgórza m ozelskie koło 
starożytnego m ias ta  T h rier tonęły  we mgle. 
Nie lepiej było przed  Colm ar. W drodze do 
sam ego E nsisheim , po m inięciu Colm ar, jak b y  
się nieco przejaśniło . Sam ochód je d n a k  n a  
szczęście spraw ow ał się bez zarzu tu .

E nsisheim  przyw itało n a s  n ieśm iałym  
uśm iechem  wieczornego Słońca. Deszcz u s ta ł i 
m ożna było rozejrzeć się za noclegiem . P ierw 
szy napo tkany  hotel przy głównej ulicy E n sis
heim  mieścił się w przepięknym  budynku , ja k  
się niebaw em  okazało z 1609 roku. W spaniała , 
koronkow a a rch itek tu ra , cudow ne w n ę trza  — to 
po p rostu  H otel de la  Couronne! M iejsce, w 
którym  nocował sam  cesarz F rancuzów  N apole
on I. O tej porze roku  n ie było gości, więc stało  
się coś nadzw yczajnego -  dano nam  te n  sam  
pokój, co cesarzowi F rancji.

Vis a  vis — pałac  Regencji i ta m  w łaśn ie w 
o tw artym  w 1987 roku  M uzeum  H istorii i 
Archeologii spoczywa m eteo ry t z E nsisheim .

Sam o E nsisheim  je s t  m iastem  bardzo s ta 
rym . K urhany  w jego pobliżu k ry ją  szczątki 
ludzkie z czasów bardzo odległych, kiedy za
m ieszkiw ała n a  tych te ren ach  ludność celtycka. 
Do Alzacji dotarli, poszerzając swoje cesarstw o, 
Rzym ianie. Rozpoczęli od budow y słynnych 
dróg rzym skich, których ślady  są  do dzisiaj 
widoczne. Potem  je d n a k  przybyli G erm anow ie, 
co spowodowało wycofanie się Rzym ian. Po j a 
kim ś czasie miejscowej, pozostałej przy życiu 
ludności celtycko — rzym skiej, narzucono nowe 
obyczaje i nowy język.

Pierw sze w zm ianki o m ieście pochodzą z 765 
roku. N azw a m ias ta  pojaw ia się w form ie - 
E ngisehaim . W roku 768 ju ż  zm ieniona n a  
E ngehiseshain , a  w roku  825 — Enisgesheim .

Znawcy Średniow iecza tłu m aczą  nazw ę m ia
s ta  jako  „M iasto M iecza” lub „M iasto Spraw ie-

Postępy Astronomii 2/1993

7-lon Dem bormerltcm g efalle i: DorCnfifbem 
—

D
ł B e f u l g c c r a a n m j r c i i ,  

S c b a f t t a r m e f c r a n t .

It r lt g u  tnriqu itn rlr in ill filbMItM 
£}m *oin rinpltr.m«'ny*<cn<!de h m , 

lu r lh in im  p o ilin  /b c u fd ji*  ir iłłr*

Bjiccic ccrlo: (l«nuni/<oiona/ir«bc». 
flftm  uiutnUI*:cÓ!t’ <mOi tl It IlutiftWaldU 

jfcM idriV X  rpl>oft/r»n«u in tn » ą  p»lav) 
(tut ulu* :o  lutu/ noecurno rp* tlfurn/ 

Hidcnicaclrp<iri/iuibigrnc9  U t e . 
ahiiniibu iif t  v i ii cfii pud* lonturrnc mcmttt 

tUmoni Iilba tfrribitii). —  —
piutrc c ccto v«fiun t IWru*e * 9  

•friiii tinm [ctU tcri9/  T<*rc/|a**foiloi 
£ r  frm iu a  «li|*/oftfnu ifciipu/hbdli*'.

tp: o J iff u* Suft m v ir  limlUrc no JiO ,
VhCio s ir i Iru U nci ir o p u c priml; -  

Ł'l uniliM in f«r ri«/Iu*a <*/lol 4  in ptfl - 
Iłw if fiu(c  figmmo i ndtm o  K f c  fcxvnit 

e  « < kil I II If tflDr* I r/*b irfnib 1 c I14R t

SI «»n 4 !r*1,1 W 1"* *1 i* « i!  i w r i H i i
, -  i -  ftflcm pr^dnn^ioO/p'niill*- prgcrai *jwiop)

, L -  S j I  noiiif>ut>»łniFanJCT/«ia »u g <'. _ J  
£>tp ti t l a n  o>u iS u tfrm  a m d ile iB b ń i

Cum i c u l  boućrfu:<Kp«i jf^perarra fuln«4| ^  
■ ifciillifom r.buingratom idiiJiq iU pn. 

C u if a f te r iK  £l>/»ciff«*ln»njult ;obullu*

w ń£*/t mandjfTfrcrobcT gfffpctytt 
© tr  merefc viiM.-f oud)

Ce flni gcfcbai wunbrr vlt 
| jin lu |fr/c .TrnciTu6filratpfil.IDlituicnb frtctłrf'P«łinjfł̂  cnft kito,

Wilb hrn f vn b jir tV I vmb boi mon 
Mml) rm d .b ló t/w b  fUffll Utility JBtgaiiwdj fbm >tr ib»n eeWlot. 
© ro f  brw tj b a  tm n ria  w 6  o c  

"Elutt onb<r *tl fd łjo i g fbtrb 
STraijlfd) krlU fllaifld) jw<n b t r f /

. _  f tr iip l'u )  Hi>rndf/»n6 tpamrfd) vKr(Hl 
3rcn/n>lUlvr<6a» flabrt to in

*iC 6rt/fld fcD /w ll / von Uyio £18 *o/n 
f i l s  o Ud) anbor ber wunbri glUt)

t  I3<uin b f  * rm crftoi f r B m d ł  -------v
( T ttod jo rbfarm ^nbfinU criiiti--------- r

S ad jm d n b rlifliiu iv n b tn w H jr’ftHL * 
i 0 n b  vnoCT k r f fer f r i b m d j 
) £>o*anb<rn<f>d<inflnngTfiJlicl7

\  foin» w oo grof/cin crM<3 bar i«n 
l  .link<vtf>CT otfchrirti vnb l;ciinticJ; ffun

~~-3P yjrilb faD nnnifTftfritl}
« < jo r c j łh m  T m  W (|/Ttrty 

B « g i (« »ip (In n g «  U nbi / 
tb e r  p o n  b o  ł>ic liy i an b<i w w ib t. 

S lo in d n  tjR{5f^cnl}ttiibrrtJ|ar»

£Viiurni_<ju«trm m r t r i t .
S i l f i j r t n i  rffli:i «ipo4—.— —.

T»tu (nlUai'l/ocpopuU ia» humu«i.
<2ui licd w M r ln  fiłoicMIłruTu* v b i«  t 

oni>  aabot i*mł  bot jHBlK/t C« »ldc»- 
£ lu i *110 ell pomilf c fr jtćiU  utldifft  Oltb*ł 

B ut firn iii n u  1 o l i if o u  ̂ ń t t i  
£ 1  MCiMiafifldifMrrrwuiMittmfu-.itioUrć 

<T^urti iipidf . iw i tu  n  iftłntgcm .
h  1 ( iń »ud Itue fu  gw vłułi <9 11 itert t k c n i : ------------

BildijlHlKc U • 1 j>ji»i*«lpin)ti:
Ho.-n# v*l|i#<ó^Ouciiiy1lb<n<> ftuprfcłc

2UlobiO{tfarunt«iH:f>*nn(((:icnnnit_____
id  ̂^maffia p oiwdil(cjcdo/uiu^ ---------

1 ł& m en^ iaT c iiucon llib^ ro in ilr t.

JBon jRariimliano.
th ft ir łic łfrr il/ lc  2 ib la n ) i li .
€ rlid ) fint w apo i m him fcbi<t 

L .S  B i  lich bid) no Cl) crcii om >im l i i ib l ,
J8n bon oil irutp vnO t r r ill  bltnbt 
S i h i « 8  r<bli(t)>nl> initfroltden b u n  
X n b  T B ib ia o rJM  d h a tm ilu n .
Tlrlklni bdii|)|il(^ fftft fiut
/ l i b  fiiin bi(h nu /Ulłm nil )i|fpat 
THitToi^ fc<n Tnftf f l p i j / j j r
Wet w H hlM n fuibi flliiłińbrtii \)»r 
G iB iff tb /m b  jjr^l ło n  0 n m d >

] *ŁJff fant J lo in ih c i ilo g if l w ar 
J - I R tlm yg w  b IWO 'tinb nuaaU ae 

" » ffc S ii3 rc u i 0rUf«m bcunrrfibli 
D r y  f a m a  fd fw er  firi b ik rft< «

------------------------------  bem pclb yc i /
B r i  t t l i  ̂ 1 f J  t r  W f  l) w frtK i 

W ir  o l  3 gcftdU T n b frb t#  w

T i i lo n v  fO(l)
J .

©  u< b  id g i f t  bo i in bon  lu (ft 
_  jS Irm bc t ftrt o  £n ob<« KCuffl 
K  ld«  Oftdi fuu łwmoi Wn b*r  

w ff y i f u a t  fU II (idjft Ul «<r 
X .6 n o tn n t< terrK r t) ip l/v t\t>  B (ti

Qurttj/tlnVtj ojr boi klapff bfr Jn/1 49 fldj boaitoM Burgunbcin ra 
— y n  fo jtbtfii 6 ic f i tn jo f m  fa  &tdf(Uct) fprkb id) i <-o btfc«

4'm  bfunb<i f i  a  (J 6 (t  f t  |txn lut

B o im fc b a n k u n in g :
K t irg ti nMfct) fmM v<»n b(r nił tr td j 
i^ó tiild ) t i iv iib  nliftljfrnacton  
S n  tn r o ^  d ) f to  ku mg dan 

L - f ł j n i  w ar  b n  (Uin ill hir 0ffa* t 
- C i lt)  inODtaoUmblin(t^(nlaii< 

i> a« b iib ic lj f lr lltn fo lr jf iw tr  
IB  fitinHifl mQ( f i r  bin f>rr 
ffim g f)«w rftb « b  b a  bU <bfai » n d i  
Z rflJM  ł>tlf(ł>SI /fran>««cl) tx id j 
O iid )  mttiłjbm eioffit* 
ł^ e tt f iJ> <nnbuiutT nb56K »n»W '
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Pałac Regencji.
Widoczne schody prowadzą do muzeum.

dliwości”, bo tu  w łaśn ie było cen trum  spraw o
w an ia  sądów  n ad  ludnością. Pojaw ia się też i 
tak ie  w ytłum aczenie: Angise lub Ansige to im ię 
jakiegoś w łaściciela dom u (Heim  — po niem iec
k u  do dzisiaj znaczy dom, ale nie w sensie 
budynku).

Położenie E nsisheim  w dolinie rzeki 111 je s t  
bardzo korzystne -  są  tu  żyzne pola. M a to 
je d n a k  i swoje złe strony. M iasto i jego okolice 
naw iedzały  s tra szn e  powodzie, niszczące 
doszczętnie n a  zaw sze całe wioski. Położenie 
n a  sz laku  m iędzy S trasbourg iem  i B azyleą 
m iało tak że  swoje dobre i złe strony. W alki 
religijne, w ojna 30-letn ia, p rzem arsze wojsk, 
Rewolucja F ran cu sk a , na jazd  Szwedów, 
w reszcie I i II w ojna św iatow a (a także  epide
m ie czarnej ospy od czasu do czasu naw iedza
jące  m iasto  i okolice) — te  w szystkie w ydarze
n ia  spraw iły, że g inęła często 
p raw ie połowa ludności (obecnie 
E nsisheim  liczy ok. 6000 m iesz
kańców), a  ta kże zniszczona zos
ta ła  większość pięknych budowli.
Z ponad 250 tak ich  domów za
chowało się do dziś zaledw ie k il
ka. M uzeum  H istorii i Archeologii 
je s t  jednym  z nich.

Dopiero n aza ju trz  poznałam  
przem iłego kustosza  M uzeum  p a 
n a  G eorga M ath ieu  i dane m i było 
w reszcie ujrzeć m eteoryt. J e s t  
czarny i m a  k sz ta łt spłaszczonej 
wielkiej głowy M urzyna. U m ie
szczony w szklanym  prostopa
dłościanie, w specjalnej sali nie 
w ygląda n a  zaniedbany, porzu
cony ek sponat m uzealny.

Wokół m eteo ry tu  — w ystaw a fo
tograficzna poświęcona „Donner- 
s te in ’owi”, czyli kam ieniow i z 
n ieba, k tó ry  spadając  n a  Ziemię 7 
listopada 1492 roku, około połu
dnia, narob ił tyle h a łasu , że

podobno słychać go było n aw e t w Lucernie, o 
czym donoszą m .in. najw cześniejsze in form a
cje w ydrukow ane w postaci jednostronnych  
ulo tek  (p rap rababek  współczesnej gazety) 
przez S eb astian a  B ran ta , profesora p raw a  n a  
uniw ersytecie w Bazylei, wziętego poety.

Spadł daleko za m uram i m ia s ta  i zgodnie 
z „Protokołem  m ias ta  E nsishe im ”, którego 
oryginał zaginął i pozostała tylko ja k a ś  kopia, 
jedynym  naocznym  św iadkiem  spadku  m eteo
ry tu  był m ały  chłopiec, może pastuszek .

M eteoryt wbił się n a  głębokość pół człowieka.
Miejscowa ludność zgrom adziła się wokół k a 

m ienia i zaczęła obłupywać kaw ałk i, co trw ało  
aż do pojaw ienia się przedstaw iciela  w ładzy 
m iejskiej tzw. prevota, k tó ry  n a ty ch m iast za
kaza ł dalszego pom niejszania  m asy  m eteory tu . 
K am ień został przewieziony, podobno z w ielką 
pom pą, do m iasta .

P revo t posłał um yślnego z w iadom ością o 
w ydarzeniu  do kró la  M aksym iliana.

M aksym ilian, przyszły cesarz M aksym ilian  I, 
być może nie przybyłby tylko po to, aby obej
rzeć „coś”, co spadło z n ieba, ale ciągnął i ta k  z 
wojskiem n a  F rancuza , więc było m u  jak b y  po 
drodze. Może też pow stała  w nim  myśl, że 
kam ień  może mieć jak ieś  znaczenie w jego ży
ciu, np. jako  przychylny zn ak  Niebios?

Jakkolw iek  było, w dw a tygodnie po w yda
rzeniu , w 1200 koni przybył M aksym ilian  do 
E nsisheim .

K azał kam ień  sprowadzić n a  zam ek. M iał go 
ta m  przez dw a dni, po czym, po odłupaniu  
dwóch kaw ałków , jednego d la siebie, drugiego 
dla przyjaciela Z ygm unta von H absburg , zaka-

Meteoryt z Ensisheim
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czasie pozostawał meteoryt, 11—kilogramową 
próbkę. Pozostałość tej próbki ważąca około 9 
kg, znajduje się obecnie w M uzeum Historii 
N aturalnej w Paryżu.

Dzisiaj wiemy, że m eteoryt z Ensisheim  jest 
klasy LL6 — kam iennym  chondrytem.

Miasto Ensisheim  je s t dum ne z tego, że po
siada tak ą  osobliwość w swoim Muzeum. Z 
okazji 500—lecia spadku zorganizowało sesję 
naukową i wystawę, k tórą  otwarto 5 czerwca 
(trw ała do 8 listopada). M eteoryt podziwiają 
nie tylko naukowcy. Pięknej, fascynującej bryle 
uwagę poświęcił słynny m alarz Albrecht Diirer, 
przebywający podczas spadku w Bazylei. Także 
Wolfgang von Goethe, po drodze ze Strasbour-

Tak miał wyglądać moment spadku meteorytu.
(Ulotka Sebastiana Branta)

zał dalszego odłupywania kawałków od meteo
rytu. Kamień, z rozkazu królewskiego, znalazł 
się w parafialnym  kościele — przykuty do ściany 
łańcuchem.

Tam spoczywał aż do roku 1793, kiedy to no
we władze rewolucyjne kazały przewieźć go do 
Biblioteki municypalnej w Colmar. W tych cza
sach m asa jego jeszcze bardziej zeszczuplała — 
pobierano próbki do pierwszych badań składu 
chemicznego i mineralogicznego. Być może nie
jedna pryw atna kolekcja powiększyła się w ten 
sposób o szczególnie wartościowy okaz.

Kamień powrócił do Ensisheim  w 1803 roku 
po usilnych staran iach  jego mieszkańców. W 
tym samym roku, 26 kwietnia, spadł słynny 
deszcz meteorytowy w L’Aigle. Paryska Akade
m ia N auk wysłała na  miejsce spadku swojego 
przedstawiciela, fizyka J . B. Biota, który spo
rządził nadzwyczaj wyczerpującą relację ze 
swoich oględzin. Przełom XVIII i XIX wieku 
(także po opublikowaniu pracy Chladniego) to 
początek rozwoju nauki, k tórą dzisiaj nazywa
my m eteorytyką.

W 1854 roku wieża kościelna zawaliła się — 
kam ień powędrował do Pałacu Regencji i tam  
znajdował się w jednej sali wraz z innymi eks
ponatam i, świadczącymi o niezwykłej przeszło
ści m iasta, aż do roku 1987, kiedy otw arte zo
stało nowe Muzeum.

Pierwsze badania  składu chemicznego prze
prowadził w 1800 roku Charles Barthold, ale 
nie uznał go za obiekt pozaziemski.

W tym samym czasie analizę chemiczną wy
konał młody angielski chemik Edward C. Ho
w ard razem  z Jacques—Louis, h rabią  de Bour- 
non, wyróżniającym się mineralogiem, który 
uciekł do Anglii przed strasznym  terrorem , jak i 
wówczas panował we Francji.

B adania chemiczne próbek m eteorytu prze
prowadzono także we Francji i Niemczech w la
tach 1802 - 1803. Chemik Antoine—Francoise 
de Foucroy otrzymał z Colmar, gdzie w tym

ga, odwiedził wraz z przyjaciółmi Ensisheim  w 
1771 roku.

Początkowo nie uwierzył w pozaziemskie po
chodzenie kam ienia, a sam  pomysł wydał mu 
się zabawny. Ale po rozmowie z Chladnim  zda
nie swoje zmienił, podobnie ja k  Paryska Aka
demia Nauk, po zapoznaniu się z relacją Biota.

Od m arca 1992 roku grono osób przybywają
cych do Ensisheim  tylko po to, aby obejrzeć 
m eteoryt powiększyło się jeszcze o moją skrom 
n ą  osobę. Co widziałam — opisałam.

Edith Pilska

„Eksplozja pod Ensisheim" 
(mai. Albrecht Diirer)
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Najpewniej
szym i naj
tańszym 
sposobem 
zapewnienia 
sobie dostępu 
do

POSTĘPOW ASTRONOMII 
jest prenumerata

♦  P renum eratę  można opłacić w urzę
dach pocztowych na  umieszczonym 
obok przekazie

♦  Prosimy o czytelne wypełnienie 
wszystkich części przekazu,
a zwłaszcza adresu

♦  POSTĘPY ASTRONOMII są 
kw artalnikiem  i można 
zaprenum erować dowolne zeszyty 
danego rocznika w dowolnej ilości 
egzemplarzy

♦  Cena prenum eraty  na  rok 1993 
wynosi 120.000,- zł, a  pojedynczego 
zeszytu 30.000,- zł

♦  Można jeszcze zamawiać zeszyty 2, 3, 
4 z roku 1991 w cenie 15.000,- zł oraz 
1, 2 z roku 1992 w cenie 20.000,- zł za 
egzemplarz, a  także podwójny zeszyt 
3-4/1992 w cenie 30.000,- zł

♦  Koszt przesyłki w kra ju  je s t wliczony 
w koszt prenum eraty

♦  Cena prenum eraty  do krajów 
europejskich je s t zwiększona o 75%

ozaeu-♦  Cena prenum eraty  do krajów p o z ę  
ropejśkich je s t zwiększona o lo0%

♦  W ysyłką POSTĘPÓW ASTRONOMII 
za granicę będzie realizow ana pocztą 
lotniczą

♦  Podane ceny pozostają ak tualne aż do 
wydania zeszytu 3/93

Reklamacje
dotyczące prenumerat
prosim y kierow ać bezpo
średn io  do d y strybu to ra  
pod adresem : 
Sław om ir  
K ruczkow ski, 
ul. Królewska 3b/22, 
86-300 G rudziądz, 
te l. (0-51) 26650.

W następnych 
numerach
♦ Najsłynniejsze soczewki 

grawitacyjne
♦ Rodzina Krabów
♦ Poradnik Miłośnicy Astronoma
♦ Proplydy -  dyski protoplanetar- 

ne w Orionie
♦ 450 lat ©e Wcliulutiuiiilmt?
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-Zxdiy dzytsljnilźóo v u

D zisiaj mój kolega, Tadeusz Mi
chałowski, przyszedł do pracy 

trzymając w ręku ostatni numer .Po
stępów”. „Co za bzdury tu wypisujesz' -  
rzekł, pokazując mi mój artykuł o Ga- 
sprze i Toutatis, a konkretnie znajdu
jącą się w środku „ramkę”. Na moje 
próby tłumaczenia, że to nie ja, poka
zał ml zdanie w moim artykule, które 
wyraźnie wskazywało więź między 
moim tekstem a ramką (brzmi ono: 
„Uzyskanie tak cennych zdjęć Gaspry 
nie byłoby możliwe bez wcześniej
szych naziemnych obserwacji (patrz 
ramka na sąsiedniej stronie)'). Podpis 
pod ramką -  tajemnicze j ’  -  mógł być 
moim pseudonimem literackim...

Oczywiście Tadeusz mi uwierzył, 
lecz nie czuję się zbyt pewnie mając

świadomość, że do takich samych 
wniosków, co do mojej wiedzy o plane- 
toidach, mogą dojść inni czytelnicy.

Nie czuję się na siłach, by krytyko
wać tajemniczą „j", która w swoim tek
ście wykazała brak znajomości tematu 
-  zrobi to zapewne Tadeusz Michało
wski, który jako uczestnik wspomnia
nej kampanii jest do tego najbardziej 
predysponowany. Ja chcę tytko prosić 
o zamieszczenie informacji, że nie by
łem autorem tekstu: Jak przygotowy
wano się do spotkania Galileo z Gas- 
prą".

Tak na marginesie to mi żal, że to 
właśnie w „Postępach"... Na przy
szłość życzę wam unikania tego typu 
sytuacji.

Tomasz Kwiatkowski -  Poznań
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N iedawno otrzymałem nowy numer 
PA (tzn. 1/93). Ze zrozumiałych 

względów zacząłem lekturę od tekstu 
napisanego przez Tomka Kwiatkow
skiego. Nie widziałem tej pracy w wer
sji ostatecznej, ale dużo spędziliśmy 
czasu na omawianiu tego tekstu. Wie
dząc to wszystko i znając Tomka wie
działem, że zrobi to dobrze. Trochę 
zdziwiła mnie notka odwołująca się do 
tekstu w ramce na stronie 23 pt. „Jak 
przygotowano się do spotkania Galileo 
z Gasprą". 0  ile dobrze pamiętałem on 
nie planował niczego takiego pisać, ale 
doszedłem do wniosku, że postanowił 
to dołożyć w ostatniej chwili. Niestety 
po przeczytaniu tej strony (nr 23) mo
głem odczuć, że pisała to osoba zupeł
nie niezorientowana w tematyce. To
mek w swoim tekście napisał, że 
w kampaniach przygotowujących 
przeloty Galileo koło Gaspry i Idy bie
rze udział nasze Obserwatorium. Dlate
go tym bardziej strona 23 wydala mi się 
tak kompromitująca w tym kontekście. 
Ten tekst w ramce został umieszczony 
w środku jego pracy, bez żadnej adno
tacji o innym autorze, więc mogłem 
moje zarzuty kierować pod jego adre
sem. Na cale szczęście okazało się, że 
to nie on „stworzył" tę ramkę i cał
kowicie zgodził się z moja opinią o tym 
tekście. Mogę sądzić, że ten tekst nie
znanego mi autora powstał z iniqatywy 
Redakqi.

Chciałbym więc wykazać nieścisłość 
tego tekstu. W ramce odnotowana jest 
tylko jedna publikacja i z całego tekstu 
czytelnik mógłby wnioskować, że na jej 
podstawie przygotowano spotkanie 
sondy z planetką. Aby takie spotkanie 
zakończyło się sukcesem, przelot son
dy należało zaplanować tak aby jej 
aparatura pokładowa „widziała" w cza
sie tego krótkiego spotkania jak naj
większą część oświetlonej powierzchni 
planetki. W tym celu należało z pew
nym wyprzedzeniem określić gwiazdo
wy (a nie synodyczny) okres rotacji, 
orientację osi obrotu i kształt planetki, 
opisany trójosiową elipsoidą. Z „ramki” 
na stronie 23 wynika, że zrobiono to na 
podstawie obserwacji wykonanej w cią
gu 9 nocy, w okresie od stycznia do 
maja 1990 roku. Jest to absolutna nie
prawda. Aby wyznaczyć wspomniane 
parametry musimy dysponować obser
wacjami z trzech lub nawet czterech 
różnych opozycji. Nie spełniały tego 
warunku obserwacje wzmiankowane 
w ramce. Z drugiej strony, autorzy 
wzmiankowanej publikacji nie postawili 
sobie takiego zadania. Ich obserwacje 
miały być tylko jednym z kroków do 
osiągnięcia tego celu. Na całe szczę
ście dysponowaliśmy, jeszcze przed 
październikiem 1991 wymaganym ma
teriałem obserwacyjnym. Mogę więc tu
taj napisać, że Gaspra była obserwo
wana w ciągu 74 nocy (!) w czterech 
opozycjach: 1982 (3 noce -  jeszcze 
nieopublikowane), 1988 -  2 noce (opu
blikowane), 1989/90-33 noce (21 nie- 
opublikowanych) i 1991 -  36 nocy (25 
nieopublikowanych). Na bazie tych 
wszystkich obserwacji zostały wyzna
czone potrzebne parametry Gaspry -  
można to znaleźć w pracy Magnusson 
et al. 1992, learus 97, 124. Oczy

wiście te dane trafiły wcześniej do 
NASA niż do redakcji learusa i pozwo
liły prawidłowo zaplanować przelot son
dy koło planetki. I z grubsza na tym po
legało przygotowanie tego spotkania.

Warto jeszcze dodać, że obserwacje 
w ciągu 22 nocy wykonał nasz rodak 
Wiesław Wiśniewski (University of Ari
zona). Jego praca stanowi więc prawie 
30% materiału obserwacyjnego. I to za
pewne jest powód, że pozostałe obser
wacje dotyczące Gaspry ukażą się lada 
moment w learusie jako Wiśniewski et 
al. (22 współautorów). Mogę przypu
szczać, że prędzej czy później ten nu
mer PA trafi do jego rąk i w jego oczach 
tekst Tomka wypadnie, ze względu na 
tę 23 stronę bardzo kompromitująco. Z 
tego co jednak napisałem wyżej, opinia 
ta byłaby bardzo krzywdząca zarówno 
dla Tomka jak i dla mnie osobiście. 
Sądzę, że możemy oczekiwać ze stro
ny Redakcji jakiegoś sprostowania 
w najbliższym numerze PA.

Tadeusz Michałowski -  
Poznań

R ed . Prostujemy, prostujemy. 
Ale, co? Oczywiście, w  żadnym  
wypadku nie wstrzym ujem y  
w ysyłki PA do Arizony. Przy 
okazji, mniej domyślnym Czy
telnikom  wyjaśniam y, że  tek
sty  powstające w  Redakcji 
i noszące cechy opracowań 
pojedynczych publikacji, przez 
zwykłą skromność podpisuje
my: (b) -  Bożena, (j) -  Joanna, 
(m) — Maciej. O czywista resz
ta, w  stopce. Red. M ikołajew
ska z uśm iechem  pozdrawia 
W iesława W iśniewskiego, nie 
podejrzewając go o wielko
polską m ało—stkowość. Obse
rwacji gratulujemy, publika
cję m oże skomentujemy!

„Kompromitujące bzdury” 
na stronie 23 dedykujemy 
w szystkim  naszym  P.T. Auto
rom, którzy jeszcze nie zrozu
m ieli, że  Postępy Astronomii, 
to po prostu... propaganda. Ty
le, że propaganda czegoś na
prawdę bardzo szlachetnego. 
No bo jeśli chcecie dostawać 
pieniądze, np. z KBN, na swo
je  badania -  posyłajcie prace 
do NATURE, AJ, etc. Jeśli je 
dnak pam iętacie, że  KBN, da
je  wam  forsę podatnika — pisz
cie artykuły do Postępów. Ta
ka jest nasza rola!

P.S. We wzmiankowanej 
ramce na str. 23 pozostawiono  
angielskie opisy na Rys. 1, za
brakło opisu skali i wym ie
nionych w podpisie strzałek  
na Rys. 3. „Jasność” w  opisie 
skali Rys.2 też wygląda dziw
nie. To już wyłącznie nasza 
wina i chochlika.

Krakowski numer PA w moim od
czuciu wypadł bardzo dobrze, 

szczególnie mnie cieszy w miarę obie
ktywna ocena sytuacji jaka była w Kra
kowie w połowie lat 70-tych. Szkoda, ze 
gdzieś zagubił się podpis fotografii 
z ostatniej strony. Życzę nadrobienia 
opóźnień.

Jerzy Kreiner -  Kraków
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R ed . Dziś są  la ta  90-te, a  by
w a  podobnie... Podpis do zdję
cia z 4 stro n y  ok ładki (PA 
3-4/92) z n ik n ą ł... pod K alen 
darzem  A stronom icznym . 
Oczywiście je s t  to  zdjęcie te le 
skopu n a  Suhorze, w ykonane 
przez a u to ra  a rty k u łu  (i listu). 
Szkoda, że  m a  zas ło n ię te  lu 
stra .

Z adaję sobie pytanie, kto wpadt na 
pomysł .uzupełnienia” nazwiska 

Arenda na „Arendt" (podpis pod zdję
ciem na str. 176, PA 3-4/92). Zauwa
żyłem także „połknięcie" fragmentu 
zdania na pierwszej stronie artykułu
o krakowianach, gdzie mowa o defini
cji matematyka, podanej przez Wa- 
żewskiego. Rozumiem, że Redakcja 
sama już zauważyła przestawienie fo
tografii kopuł „Maksutowa" i „Grubba" 
(str. 114).

Moje błędy i niedoróbki to: nieodszu- 
kanie w Muzeum Historycznym M. Kra
kowa nazwiska autora oryginału rysun
ku przedstawiającego Collegium Śnia
deckiego z początkiem XIX w. (str. 
103); niepodanie nazwiska malarki, sio
stry prof. Witkowskiego (str. 107 i 109) 
- powinienem był napisać do Lozanny, 
do p. Anny Marii Witkowskiej, córki Pro
fesora; powiększenie o jeden numem 
roku ucieczki prof. Zięby z Krakowa, 
stało się to bowiem w jesieni 1978 (nie 
jest to data tak ważna, jak data hidżry - 
ucieczki Mahometa z Mekki - ale jed
nak...); i wreszcie, niepodanie nazwiska 
owego geodety, słuchacza mojego od

czytu w Olsztynie, który dał mi prze
źrocza (str. 176) - był tu wczoraj dr K. 
Schilling z Olsztyna i próbowałem wy
cisnąć tę informację z niego, gdyż on 
był przy tym, ale uzyskałem tylko tyle, 
że nie wyWuczone, iż był to p. Óziewicz.

Jan Mietelski - 
Kraków

R ed . Definicja -  to chyba my, 
zdjęcia i  A rend  vel A ren d t — 
chochlik! Dziękujem y.

Oprócz matematyczno -fizycznych 
zainteresowań jestem miłośnikiem 

astronomii. Od pewnego czasu jestem 
w posiadaniu teleskopu, lecz niestety 
mieszkam w mieście, co jest prawdziwą 
zmorą przy obserwacjach. Teleskop 
mój ma zasięg do 11m.5, a z ledwością 
dostrzegam mgławicę planetarną w Lu
tni (M57) o jasności 9m.3. Jednak nie 
można się załamywać i trzeba wytrwale 
dążyć do celu. W końcu np. Uran i Nep
tun były odkryte zanim je dostrzeżono.

„Postępy Astronomii" są w zasadzie 
jedynym czasopismem, które kupuję 
(obecnie prenumeruję). Jeśli chodzi
0 moją recenzję na ich temat, to jest 
one raczej pozytywna, choć przyznam 
szczerze, że często chętniej w miejscu 
historii jakiejś placówki astronomicznej 
widziałbym informacje bardziej ścisłe
1 teoretyczne. Poza tym myślę, że wie
lu czytelników mile zaskoczyłaby dokła
dniejsza mapka okolic ekliptyki, a głów
nie tych, którzy bliżej są zainteresowani 
szukaniem „śmieci" Układu Słoneczne
go-

Arkadiusz Piwoński - Włocławek

R ed . Z apew niam y, że są  tacy  
czytelnicy, k tó rzy  czytają  tylko 
n asże  w stępn iak i, felietony 
i ... lis ty  czytelników. O ni też 
są  d la  n a s  bardzo w ażni. 
„Ocalić od zapom nien ia” to 
część naszej m isji. O m apce, 
pom yślim y.

P anie Redaktorże, pamięta mnie 
Pan chyba z Grudziądza? Którejś 

nocy mówił Pan z nami o formie Semi
narium, głównie o jego brakach. Nie by
łam może wtedy idealnie trzeźwa, ale 
to zapamiętałam. No i piszę. Jestem 
uczennicą liceum. Interesuję się astro
nomią od dwóch lat. W  tym roku brałam 
udział w Seminarium Astronomiczno- 
Astronautycznym w Grudziądzu.

Przyjeżdża na nie kilkudziesięciu 
uczniów szkół średnich z całej Polski. 
Prezentują oni swoje referaty, a ocenia 
ich jury złożone z astronomów. Na Se
minarium można się sporo dowiedzieć, 
słuchając referatów i komentarzy jury. 
Może trochę szkoda, że kiedy już ze
brała się młodzież zainteresowana as
tronomią oraz ludzie mający z nią kon
takt na co dzień, że nie mogą oni nam 
czegoś ciekawego opowiedzieć - o 
swojej pracy, najnowszych odkryciach, 
przyszłości astronomii w Polsce itp.

Drugą ważną sprawą jest przeła
dowanie programu Seminarium. 20 re
feratów dziennie - to zbyt dużo! Nawet 
najwytiwalsi pod koniec byli znudzeni.

Bardzo interesująca była prezenta
cja nowej aparatury Planetarium, a mi

łym akcentem - kończące Seminarium 
spotkanie w kawiarni. Ogólnie rzecz 
biorąc - mile wspominam IX OMSA, 
choć marzy mi się ono w nieco innej 
formie. Myślę o Seminarium, na którym 
referaty nie są oceniane, nie przyznaje 
się miejsc, mówią tylko ci, którzy rze
czywiście pragną coś przekazać. Astro
nomowie swobodnie rozmawiają z na
mi, wyjaśniają wątpliwości, odpowiada
ją na pytania, uczą nas. To chyba jed
nak nieprawdopodobne, aby ktokolwiek 
znalazł czas, pieniądze i ochotę na zor
ganizowanie czegoś takiego.

Pozdrawiam serdecznie Redakcję
i Czytelników „Postępów Astronomii", a 
szczególnie uczestników IX OMSA.

Magdalena Bajtlik — 
Chorzele

PS. Chodzi tylko o to, żeby zmieniła się 
forma OMSA. Poza tym Seminarium 
było odlotowe!

R ed . Takich nocy i  w  ta k  cza
rującym  to w arzystw ie  w  m oim  
w ieku  ju ż  się  n ie  zapom ina! W 
końcu, od dw u d z ies tu  la t, n ie 
próbow ałem  Ciociosanu! J a k  
się okazało, n ie  przeszkodził 
m yśleć i  rozm aw iać o sp ra 
w ach  w ażnych  i  ciekawych. Do 
form y Sem inarium  p o staram y  
się  wrócić — czekam y n a  dalsze 
lis ty . Poza  tym , rzeczyw iście — 
było bosko!

Meteoryt (?) Jerzmanowieki
Około godz. 19 czasu środkowoeuropejskiego, w czwartek 14 stycznia 1993 roku „coś” uderzyło 
i znacznie zniszczyło skałę zwaną Babią, pod Jerzmanowicami, w okolicach Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Zjawisko być może poprzedził przelot bolidu (obserwowany nawet w znacznych 
odległościach) i być może był to meteoryt (patrz Wiedza i Życie 5/93, Urania 6/93). Przygotowu
jemy materiał na ten temat i poszukujemy świadków obserwowanych wówczas zjawisk. 
Dysponujemy dużą ilością zdjęć (patrz poniżej) Babiej Skałki po zderzeniu, ale szczególnie 
cenne byłyby zdjęcia SPRZED katastrofy: nawet zupełnie przypadkowe, pamiątkowe, z 
wujkiem, ciocią, a nawet (może zwłaszcza) opalającą się kuzynką Jolą. Materiały prosimy 
nadsyłać na toruński adres Redakcji.

zdjęcie i mapkę nadesłał Marcin Filipek z Jerzmanowic
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A stronom  tu 
w Krakowie

„Czarna Wdowa" 
Zderzenia gwiazd neutronow ych

CZYTAJCIE
♦
♦

♦
♦
♦
♦

<2b  nie zzinjczajne pismo popidamonaul(pwe -  to pismo „o nauce " dla (ęażdego 
iPismo dla ludzi z  wyo6raźnią, fantazją i otwartym umysłem: dla profesora 

uniwersytetu- i ośmioklasisty, ctta. humanisty i astronoma 
Rzetelna informacja, spefealądame odkrycia, esej, felieton i humor 
Astronomia polska. i polscy astronomozińe na śuńecie 
*.Telęsty najlepszych autorów polsląch i zagranicznych 
iPismo nie zastępuje podręcznifęa, ale daje wgląd w  najnowsze zoynilą badań

Zeszyt 2/1991
Kosmiczny Teleskop Hub- 
ble'a ♦ Pulsary w groma
dach kulistych ♦ Monoce- 
ros X-1: układ podwójny z 
czarną dziurą ♦ Gwiazdy 
Wolfa - Rayeta i gwiazdy 
symbiotyczne ♦ Planeta
rium w Olsztynie

cena: 15.000,-zł

Zeszyt 3/1991
Najodleglejsze kwazary ♦ 
Pulsar 1913+16 -  niezwy
kłe laboratorium grawita
cyjne ♦ Komety muskające 
Słońce ♦  Ka-  niezwykła li
nia żelaza ♦ Obserwato
rium w Alejach Ujazdow
skich ♦ Konferencjologia 
stosowana

cena: 15.000,-zł

Zeszyt 2/1992
COBE -  odkrycie anizotro
pii promieniowania relikto
wego ♦ GRO -  teleskop 
promieni gamma ♦ „Wy
wiad rzeka’ z Aleksandrem 
Wolszczanem ♦ Jak mie
rzyć czas ♦ Planetarium 
Śląskie ♦ Słoneczne neu
trina marki Philipsa

cena: 20.000,- zł

Zeszyt 4/1991
Polski teleskop w Chile ♦ 
Niezwykły nadolbrzym p 
Cassiopeiae ♦ Maksimum 
aktywności Słońca ♦ Dysk 
protoplanetarny wokół p 
Pictoris ♦ Teleskopy pro
mieniowania grawitacyjne
go ♦ Planetarium w Gru
dziądzu ♦ O Einsteinie i 
Hawkingu

cena: 15.000,- zł

Zeszyt 1/1992
Aleksander Wolszczan o 
swoich planetach ♦ Naleś
niki Zeldowicza ♦  Katastro
fa Tunguska ♦ Skąd się 
biorą mgławice planetarne 
♦ Błękitni maruderzy w 47 
Tuc ł Ewolucja obłoków 
międzygwiazdowych ♦ 10- 
metrowy Teleskop Kecka

cena: 20.000,- zł

Zeszyt 3-4/1992
Historia Obserwatorium 
Krakowskiego ♦ Zderzenia 
gwiazd neutronowych ♦ 
Księżyce Kordylewskiego ♦ 
Pole Jagiellońskie ♦ 
„Czarna Wdowa" -  pulsar 
modliszka ♦ Zasady kos
mologiczne ♦ „Duże Bum” 
-  nowa nazwa starego mo
delu ♦ Obserwatorium na 
Suhorze

cena: 30.000,- zł
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odczytówna serie w  m—m w  W w przeznaczonych dla wszystkich

miłośników astronomii. Odczyty odbywają się w semestrze jesiennym i wiosennym.
Warszawa: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Bartycka 18, poniedziałki 

godz. 17.00.

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

Olsztyn: Planetarium Olsztyńskie, piątki, godz. 17.00; po wykładzie „kalendarzyk astronomicz
ny i krótkie informacje na temat najnowszych wydarzeń astronomicznych, pod kopułą 
planetarium.

Wrocław: Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kopernika 11, piątki, godz.
17.00 (od września do marca) i 19.00 (od marca do czerwca); po wykładzie pokazy 
nieba (jeśli jest pogoda).

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

ap^zap rasza ją

W

NICHOLAS COPERNICUS UNIVERSITY 
Toruń, Poland 18-21 August 1993

EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY 
2nd G eneral Meeting

EXTRAGALACTIC ASTRONOMY AND OBSERVATIONAL COSMOLOGY
v________________________________________________________________ .

spotkanie w  450 rocznicę wydania De Revolutionibus
Orbium Celestium.
Astronomia pozagaCal̂ tyczna i fęosmoCogia obserwacyjna

TEMflTY: bliskie galaktyki □  radiogalaktyki □  aktywne galaktyki □  
pola magnetyczne we Wszechświecie □  Wszechświat w promieniach X 
i y □  promieniowanie reliktowe □  wielkie struktury we Wszechświecie

KOMITET NAUKOWY: c. Balkowski, R. S. Booth, J. Einasto, W. 
Iwanowska, M. Longair, I. B. Novikow, B. Paczyński, R. Sunayev, J. P. 
Swings, G. A. Tammann, N. Vittorio, R. Wielebiński (Chairman)

Opłata Konferencyjna: ok. 700.000 zł

Bliższe informacje i zgłoszenia: 
prof. Andrzej Kus
Toruń Radio Astronomy Observatory 
Nicholas Copernicus University 
Gagarina 11
PL -  87100 Toruń, POLAND 
tel. (48)-56  - 11651, 
teleks: 0552324 trao 
fax: (48) - 56 - 24602,
E - mail: eas@plutumkll.bitnet

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA...

... 100 - metrowy radioteleskop Instytutu Radioastronomii Maxa Plancka w Ejfelsbergu 
(artykuł Richarda Wielebinskiego, dyrektora Instytutu znajduje się wewnątrz numeru).




