
3 /93

lipiec-wrzesień 
tom 41

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

Soczewkowanie grawitacyjne 
Komety atakują





-  jest to niezwy
kłe centrum gro
mady galaktyk, 
którego obraz

otrzymaliśmy od Rogera Lyndsa. Zdobi sąsiednią stronę. Podobne zdjęcie in
nej gromady -  uzyskane przez tego samego autora w Obserwatorium Kitt 
Peak -  znajduje się na trzeciej stronie okładki. Takie obrazy od lat bulwersują 
część „astronomów-botaników”, doszukujących się w nich wypustek i „nibynó- 
żek” łączących galaktyki o skrajnie różnych przesunięciach ku czerwieni. 
Miałoby to niby dowodzić niekosmologicznego pochodzenia poczerwienienia 
i zaprzeczać ekspansji Wszechświata. Nic z tego -  to tylko (aż?) fizyka! 
Przepiękne łuki i pierścienie obserwowane na zdjęciach są efektami soczewko- 
wania grawitacyjnego. Oto, światło odległej galaktyki lub kwazara, napotykając 
po drodze inną galaktykę (a nalepiej gromadę), dzięki grawitacyjnemu zakrzy
wieniu przestrzeni dociera do nas „chyłkiem”, tworząc tak fantazyjne kształty. 
Pisze o tym Krzysztof Stanek z Bohdanem Paczyńskim -  najznakomitszym ast
rofizykiem polskim ostatnich dekad.

Czytelnikom, którzy nie chcą aż tak daleko sięgać w Wszechświat, a raczej 
obawiają się czy im coś nie spadnie na głowę, polecamy bogaty materiał o ko
metach. Tym, którzy chcieliby je  obserwować, polecamy Konkurs. Jacek 
Uniwersał rozpoczyna produkcję teleskopów z prawdziwego zdarzenia: 25 cm 
Cassegrain! Pierwszy egzemplarz dla Czytelników Postępów!

Za autorem artykułu z cyklu obserwacji Teleskopem Hubble'a, promujemy 
nową nazwę obiektów astronomicznych. Proplydy -  protoplanetarne dyski 
wokół młodych gwiazd -  okazują się nie tak rzadkie, a być może nieuniknione 
w ewolucji młodej, pojedynczej gwiazdy.

Po zeszycie krakowskim, od dwóch numerów nie możemy uciec z Torunia. 
Bez zbędnych fanfar typu „najlepsi radioastronomowie w gminie”, relacjonuje
my podniesienie osi nowego radioteleskopu: na obrazkach. Niedługo zaczną 
się liczyć ludzie, a nie tony żelastwa -  wówczas zapytamy o wyniki.

Wolny kraj -  wolna prasa! No to i w Postępach pojawiają się ... ladacznice. 
Na razie niebieskie! Miłośników innych kolorów odsyłamy do pism bogaciej 
ilustrowanych. Problemy natury bardziej ogólnej podejmują: fizyk, Andrzej Kra
siński w „Sprawie Galileusza” i matematyk, Adam Jakubowski, w eseju „Układ 
Odniesienia” . Przy okazji matematyczna sensacja -  właśnie udowodniono 
Ostatnie Twierdzenie Fermata, na 200 stronach papieru! Jak to porównać z 
odkryciami astrofizyków publikowanymi na 1-2 stronach NATURE? To może 
być temat następnego tekstu -  autorów zapraszamy.

No i nasz największy sukces. Jeśli tylko Państwo Neumanowie dopiszą z 
drukiem, będziesz nasz Drogi Czytelniku trzymał ten zeszyt jeszcze we wrze
śniu. Czyli, opóźnienie nadrobione! Może więc wreszcie złapiemy chwilę odde
chu.
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150-200 tys. za stronę ★ Stosujemy znaczne ulgi przy powtórzeniach i w przypadku akcji 
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ogłoszeń

ZDJĘCIE NA OKŁADCE...
...wykonane przy pomocy Teleskopu Kosmicznego Hubble’a, to słynna soczewka grawitacyjna 
G2237+0305, zwana krzyżem Einsteina (na cześć twórcy teorii względności, która efekt 
soczewkowania opisuje) lub soczewką Huchry (od nazwiska je j odkrywcy). Fotografia 
pokazuje cztery obrazy kwazara odległego o 400 milionów lat świetlnych, ogniskowane przez 
położoną centralnie i znajdującą się dwudziestokrotnie bliżej galaktykę. Odległość kątowa 
górnego i dolnego obrazu to zaledwie 1.6 sekundy łuku. Więcej o soczewkach grawitacyjnych 
wewnątrz numeru.

w i e l k a  szckv\sa
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98 Postępy Astronomii 3/1993

mailto:MAMIKO@VM.CC.TORUN.EDU.PL


W NUMERZE:
100 Soczewkowanie grawitacyjne

Krzysztof Z. Stanek, Bohdan Paczyński
Rozchodzenie się światła w ośrodku jest zjawiskiem złożonym. Zajmijmy się więc czymś dużo 
prostszym: rozchodzeniem się światła w pustej przestrzeni. I  tak pojawią się zaraz duchy 
i zjawy...

Andrzej Krasiński
W roku 1981, papież Jan Paweł II powołał komisję, która miała ustalić okoliczności 
skazania Galileusza i wydać współczesną opinię Kościoła o tej sprawie. Przedsięwzięcie to 
było nazywane „rehabilitacją Galileusza”, chociaż było jasne, że to nie Galileusz potrzebuje 
rehabilitacji. Jesienią 1992 roku komisja ogłosiła końcowy komunikat i rozwiązała się.

Bogdan Maciesowicz
Niektóre komety okresowe, obserwowane obecnie, byty widziane przez ludzi żyjących w 
czasach Newtona, w średniowieczu czy starożytności i ponownie przylecą, gdy nas już nie 
będzie... Można też czasem zobaczyć kometę, na którą, być może, patrzyły dinozaury, albo 
taką, która przeleci tylko jeden jedyny raz w pobliżu Słońca i przez następne setki milionów 
lat błądzić będzie w pustej przestrzeni między gwiazdami...

PSR 1718-19 (135)
N

119 F otoreportaż: Q $

136 Astronomia w szkole: XXXVII Olimpiada Astronomiczna

138 Poradnik Miłośnicy Astronoma: Ladacznice niebieskie
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115 TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A o b s e r w u j e  
Proplydy
-  dyski protoplanetarne w Orionie

i2i K o m ety  ostatnich lat

krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii:
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SOCZEWKOWANIE
GRAWITACYJNE

Rozchodzenie się światła Krzysztof Z. Stanek
w ośrodku jest zjawiskiem złożonym. Bohdan Paczyński
Zajmijmy się więc czymś dużo 
prostszym: rozchodzeniem się światła 
w pustej przestrzeni. I tak pojawią się zaraz duchy i zjawy...

Rozchodzenie się światła w ośrodku 
jest zjawiskiem złożonym. Zajmijmy 
się więc czymś dużo prostszym: roz
chodzeniem się światła w pustej prze
strzeni. I tak pojawią się zaraz duchy 
i zjawy... Są nawet ich fotografie!

Soczewkowanie grawitacyjne, obec
nie jeden z bardziej „gorących” dzia
łów astrofizyki, początek swój bierze 
w XVIII-wiecznych pracach Cavendi- 
sha i Laplace’a. Prawdziwe jednak 
podwaliny pod teorię ugięcia światła w 
polu grawitacyjnym dała dopiero 
ogólna teoria względności Einsteina, 
opublikowana w 1915 roku. Przewi
dziany przez OTW kąt ugięcia promie
nia świetlnego w polu grawitacyjnym 
(ramka na str. 101) jest dwukrotnie 
większy niż wynika to z obliczeń opar
tych na gruncie mechaniki Newto
nowskiej. Pomiar tego kąta przez eks
pedycję Eddingtona podczas zaćmienia 
Słońca w 1919 roku, mimo błędów 
sięgających około 30%, potwierdził 
przewidywania OTW, przynosząc jed
nocześnie ogromną sławę Einsteinowi. 
Współczesne pomiary potwierdzają 
przewidywania OTW z dokładnością 
sięgającą 0.1%, stanowiąc jeden z 
testów poprawności tej teorii.

Lata przed wybuchem drugiej wojny 
światowej przyniosły kilka ważnych 
publikacji dotyczących soczewkowania 
grawitacyjnego, m. in. zajmowali się 
soczewkowaniem Einstein, Eddington 
czy też Zwicky. Niestety, w latach 
1938 -  1962 nie ukazała się ani jedna 
praca z tej dziedziny. Lata 1963 i 1964 
przyniosły tu pewne ożywienie, spo
wodowane między innymi odkryciem

100

kwazarów w 1963 roku, jednak socze
wkowanie grawitacyjne nadal uważane 
było za wysoce hipotetyczną część 
astrofizyki. Dopiero odkrycie pierw
szego soczewkowanego grawitacyjnie 
kwazara Q0957+561 w roku 1979 
przyniosło ogromne ożywienie zainte

resowania i wzrost ilości astrofizyków 
zajmujących się tą dziedziną'). Obe-

’’ Dobrze oddaje to ilość publikacji omówionych 
w ,,Astronomical Abstracts” pod hasłami „Gravi
tational deflection” i „Gravitational lenses” w la
tach 1975-78, 79-83 i 84-88, odpowiednio: 36, 
191 i 583.
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Doskonała zdolność rozdzielcza Teleskopu Kosmicznego Hubble'a jest niez
będna, by uzyskać tak dobre zdjęcie kwazara 1208+101 soczewkowanego 
grawitacyjnie. Dwa obrazy tego samego kwazara (jak sądzimy) są od siebie 
odległe na niebie o mniej niz pół sekundy łuku! Takie podwójne obrazy są 
widoczne typowo na co trzechsetnym zdjęciu kwazara.



Soczewkowanie przez punktowq masę
Geometrię układu obserwator (O) -  soczewka 
grawitacyjna (L -  ang. -  lens) -  źródło (S -  ang. -  
source) przedstawia rys. A. Znaczenie symboli 
występujących na rysunku zostanie wyjaśnione w 
tekście. Zgodnie z ogólną teorią względności pro
mień świetlny uginany jest w polu grawitacyjnym 
soczewki L o kąt

4 GM
S-ra = —  (1)

0± = | fp ±A/402 + P2 (2)

gdzie ySjest odległością kątową między prawdziwy- 
m położeniem źródła a osią optyczną, natomiast 0, 
wyraża się wzorem

0 * -  J 2R. £>l s
D lD s

(3)

0+ = 0_ = 0« (4)

r *  = B*Ds = J^Rs D l s D s

Dl (5)

II

A + = ^  = x-  
± ~  Fo 4

rs
rs ■±2 , (6)

gdzie M  jest masą soczewki, rmin minimalną 
odległością promienia od soczewki, G jest stałą 
grawitacyjną, c prędkością światła, zaś Rs= 2GM/c1 
jest promieniem Schwarzschilda (co wcale nie 
oznacza, że soczewka musi być czarną dziurą).

W wyniku ugięcia światła powstają dwa obrazy 
soczewkowanego źródła, jeden po każdej stronie 
soczewki, a ich odległość kątowa od osi optycznej 
OL dana jest wzorem („+” oznacza obraz leżący po 
tej samej stronie soczewki, co źródło S)

gdzie rs jest zdefiniowane jako rs = [5/0=rlr„ zaś r 
= J3DS jest fizyczną odległością źródła od osi op
tycznej (a zatem rs mówi nam jak daleko jest źródło 
od osi optycznej w jednostkach promienia pierście
nia Einsteina).

W przypadku kiedy obrazy są na tyle blisko 
siebie, że nie możemy ich rozdzielić i obserwujemy 
tylko jeden obraz (tak jest w przypadku mikro- 
soczewkowania), łączne wzmocnienie wynosi

A= A +  + A - =
r i+2

rs J r j  +4
(7)

gdzie charakterystyczne odległości układu oznaczo
ne przez Dv  Ds, Dls są zdefiniowane na rys. A. Jak 
widać ze wzoru (2) w przypadku gdy (5 = 0 (a więc 
gdy źródło leży na osi optycznej), dostajemy

Jak widać dla r —> oo wzmocnienie zmierza do 
jedynki (czyli nie ma wzmocnienia, bo i nie ma 
soczewkowania), zaś dla rs—> 0 wzmocnienie staje 
się nieskończone (tylko formalnie, bo w przyrodzie 
nie występują źródła punktowe). Jako łatwą do 
zapamiętania „regułę kciuka” można podać fakt, że, 
jak łatwo widać stosując wzór (6), różnica jasności 
pomiędzy soczewkowanymi obrazami w przypadku 
soczewkowania przez punktowe źródło równa jest 
jasności niesoczewkowanego źródła (czyli A+-A. = 
1), przy czym obraz leżący po tej samej stronie 
soczewki co źródło jest zawsze jaśniejszy.

II W tym wypadku z symetrii układu spodziewamy 
się, że obraz źródła utworzy tzw. pierścień Einstei
na, o promieniu kątowym danym przez wzór (3). 

II Jeżeli pomnożymy tę wartość przez odległość 
źródła od obserwatora Ds, otrzymamy promień 

II Einsteina w płaszczyźnie źródła

Czytelnikowi zostawiamy jako proste ćwiczenie 
obliczenie wartości promienia Einsteina w przypad
ku soczewkowania gwiazdy z centrum Galaktyki 
(Ds~10 kpc) przez gwiazdę o masie M=1M0 z 
dysku galaktycznego (DL~5 kpc) (proszę porównać 
z promieniem Słońca). Korzystając ze wzoru (2) 
łatwo pokazać, że jeden z obrazów powstaje zawsze 
wewnątrz pierścienia Einsteina, a drugi na 
zewnątrz, przy czym ich odległość kątowa jest 
zawsze większa niż 20,.

Wzmocnienie każdego z obrazów, będące z 
definicji stosunkiem jasności obrazu podzielonej 
przez jasność niesoczewkowanego źródła, wyraża 
się wzorem

Rys. A  Geometria układu obserwator 
grawitacyjna -  źródło.

soczewka
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cnie, jak to już zostało wspomniane na 
początku tego artykułu, soczewkowa- 
nie grawitacyjne stanowi bogaty i róż
norodny, a co ważniejsze potencjalnie 
bardzo użyteczny dział astrofizyki.

Zanim przejdziemy do opisu, z natu
ry niepełnego, różnorodnych zjawisk 
związanych z propagacją światła w 
polu grawitacyjnym, użyteczne z 
punktu widzenia konstrukcji tego opisu 
będzie podzielenie zjawisk soczewko- 
wania na dwie kategorie: makro- 
soczewkowanie lub też zwykłe socze- 
wkowanie grawitacyjne oraz mikro- 
soczewkowanie grawitacyjne. Do 
pierwszej kategorii zaliczają się przy
padki soczewkowania przez galaktyki 
lub gromady galaktyk, a więc przez 
obiekty o masach pomiędzy 10'° -  1014 
M&; typowe kąty ugięcia wynoszą od 1 
do 20 sekund łuku, a zatem wielokrot
ne obrazy są dobrze rozdzielone. W 
przypadku, gdy masa obiektu soczew- 
kującego wynosi od 106 -  106 M0 (a 
więc włączając zwykłe gwiazdy), mó
wimy o mikrosoczewkowaniu grawita
cyjnym -  w tym wypadku obserwuje
my jedynie kolektywny „makroobraz” 
złożony z wielu (w najprostszym 
przypadku dwóch) „mikroobrazów”. 
Wreszcie w 1992 roku zaproponowano 
mechanizm femtosoczewkowania gra
witacyjnego przez obiekty soczewku- 
jące o masach w granicach 10 u -  
1013 Me (a więc są to komety lub też 
małe asteroidy). W tym wypadku 
istotną rolę odgrywają efekty interfe
rencji światła dochodzącego do obser
watora z poszczególnych „mikro
obrazów”.

akrosoczewkowanie 
grawitacyjne

Krzyże, łuki, pierścienie

Tytuł poniższego paragrafu sugero
wałby, że pisać będziemy np. o podbo
ju Litwy przez Krzyżaków, tak się 
jednak składa, że jest to niepełne 
wyliczenie rozmaitych typów morfolo
gicznych przybieranych przez soczew- 
kowane grawitacyjnie obiekty.

Pierwszy odkryty przypadek socze
wkowania grawitacyjnego, ogłoszony 
przez Dennisa Walsha z Manchester 
University, Roberta Carswella z Cam
bridge University i Raya Weymanna z 
Arizona University w 1979 roku mor
fologicznie był bardzo prosty -  zaob
serwowali oni na mapie radiowej 
podwójny obraz kwazara Q0957+561, 
o odległości obrazów od siebie o około 
6".0. Po otrzymaniu widm obu obra
zów okazało się, że są one bardzo do

siebie podobne i oba wykazują przesu
nięcie ku czerwieni wynoszące około 
zs ~ 1.4. Dalszym argumentem wska
zującym na to, że jest to rzeczywiście 
soczewka grawitacyjna był fakt podob
nych stosunków jasności pomiędzy 
obrazami w świetle widzialnym i w 
falach radiowych -  soczewkowanie 
grawitacyjne wzmacnia tak samo, 
niezależnie od długości fali (jest tak w 
przypadku, gdy stosujemy przybliżenie 
optyki geometrycznej - w przypadku 
femtosoczewkowania, które omówimy 
później, przybliżenie to załamuje się). 
Dodatkowo bardzo szczegółowe mapy 
radiowe otrzymane za pomocą VLBI 
(ang. -  Very Long Baseline Interfero

meter*’) pokazały, że oba obrazy w 
skali 5-100 milisekund łuku wykazują 
istnienie takich samych „dżetów”. 
Wreszcie ostatecznym argumentem 
było znalezienie odgrywającej rolę 
soczewki galaktyki, o redshifcie wy
noszącym zd ~ 0.36.

Kolejny kandydat na soczewkę 
grawitacyjną był już morfologicznie 
bardziej skomplikowany -  w 1980 
roku zaobserwowano trzy obrazy 
kwazara PG1115+080, o redshifcie 
z =1.722, jeden znacznie jaśniejszy od 
dwóch pozostałych. Dalsze obserwacje

,J O obserwacjach radiowych pisał w PA 1/91 
A. Marecki.

Lista soczewek grawitacyjnych’

System Ilość
obrazów

Przesunięcie 
ku czerwieni 

soczewki

Przesunięcie 
ku czerwieni 

źródła

Maksymalna 
odległość 

(sekundy łuku)"'

Obrazy
kwazarów

0957+561 2 0,36 1,41 6,1

0142-100 2 0,49 2,72 2,2

0023+171 3 ? 0,946 5,9

2016+112 3 1,01 3,27 3,8

0414+053 4 9 9 3

1115+080 4 ? 1,72 2,3

1413+117 4 9 2,55 1,1

2237+0305 4 0,039 1,69 1,8

Luki

Abell 370 0,374 0,752

Abell 545 0,154 9

Abell 963 0,206 0,77

Abell 2390 0,231 0,913

Abell 2218 0,171 0,702

CI0024+16 0,391 ?

CI0302+17 0,42 9

CI0500-24 0,316 0,913

CI2244-02 0,331 2,237

Pierścienie

MG1131+0456 9 9 2,2

0218+357 9 9 0,3

MG1549+3047 0,11 9 1,8

MG1654+1346 0,25 1,75 2,1

1830-211 9 ? 1

wg. Schneidera i palco „Gravitational lenses”, 1992, New York: Springer-Verlag. 
**’ W przypadku pierścieni jest to promień pierścienia.
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Soczewkowania przez 
niepunktowq mas; -  Zasada Fermata

Soczewkowanie grawitacyjne punktowego źródła przez 
punktową soczewkę dosyć łatwo uogólnić na przypadek nie- 
punktowego źródła -  w tym wypadku traktujemy poszczegól
ne elementy źródła jako osobne punkty. Rys. B pokazuje, jak 
wyglądają obrazy rozciągłego, kulistego źródła powstające na 
skutek soczewkowania grawitacyjnego przez punktową masę. 
Przerywaną linią został zaznaczony okrąg o promieniu rów
nym promieniowi Einsteina. Jak można się spodziewać, nasza 
„reguła kciuka” obowiązuje i w tym przypadku -  jasność 
obrazu „+” jest większa od jasności obrazu o tyle, ile 
wynosi jasność niesoczewkowanego źródła. Ponieważ jasność 
powierzchniowa jest zachowana, w związku z tym wzmocnie
nie objawia się poprzez powiększenie rozmiarów kątowych 
obrazów w stosunku do rozmiarów źródła -  a zatem na rys. B 
obraz leżący po prawej stronie ma powierzchnię większą od 
lewego obrazu dokładnie o tyle, ile wynosi powierzchnia 
źródła. Warto tutaj dodać, że w przypadku gdy źródło leżałoby 
na osi optycznej, obrazem byłby pierścień o skończonej 
grubości i o promieniu równym promieniowi Einsteina -  a 
zatem w tym przypadku wzmocnienie nie byłoby nieskończo
ne.

W przypadku, gdy soczewka składa się z wielu punktowych 
mas lub gdy możemy ją  opisać poprzez ciągły rozkład materii, 
skorzystać możemy z zasady Fermata, głoszącej, że spośród 
wszystkich możliwych dróg optycznych rzeczywiste promie
nie wybiorą te drogi, które spełniają warunek stacjonamości, 
tzn. wszystkie pochodne opóźnienia czasowego dla tych dróg 
znikają (opóźnienie czasowe definiujemy jako różnicę w 
czasie jaki potrzeba na dotarcie danemu promieniowi od 
źródła do obserwatora w porównaniu z przypadkiem, gdy 
światło biegnie po linii prostej (geodezyjnej) i nie podlega 
soczewkowaniu). Fizycznie zasada Fermata odpowiada temu, 
że tylko promienie biegnące po trajektoriach spełniających 
warunek stacjonamości nie ulegają wygaszaniu na skutek 
negatywnej interferencji ze światłem biegnącym po wszystkich 
innych trajektoriach.

Opóźnienie czasowe możemy podzielić na dwa składniki, o 
różnym pochodzeniu. Po pierwsze, promienie biegnące różny
mi drogami mają do przebycia różne odległości, stąd mówimy 
o opóźnieniu geometrycznym. Po drugie, jak wynika z ogólnej 
teorii względności, światło poruszające się w polu grawitacyj
nym przebywa dłuższą drogę (przestrzeń jest zakrzywiona). 
W tym wypadku mówimy o opóźnieniu grawitacyjnym. 
Opóźnienie geometryczne, w przypadku gdy kąty załamania 
są bardzo małe (co zawsze jest prawdą przy soczewkowaniu 
grawitacyjnym), wyraża się wzorem

_  (t l - 7)2
2D (8 )

c dtp

cA t tot = 2D -  2i?iln (r i ) + const, (10)

wać i znaleźć w płaszczyźnie soczewki te punkty, gdzie dwu
wymiarowa pochodna równa jest zeru.

Czytelnikowi proponujemy, aby w ramach w miarę prostego 
ćwiczenia wykazał, że dla soczewkowania przez punktową 
masę stosując zasadę Fermata otrzymujemy następujące 
własności obrazów:

1. powstają dwa obrazy;
2. obrazy leżą na linii wyznaczonej przez soczewkę -  

źródło;
3. odległość obrazów od soczewki dana jest wzorem (2) z 

ramki na str. 101.
Po wykazaniu powyższych punktów łatwo pokazać jest, że 
różnica w opóźnieniu czasowym pomiędzy obydwoma obraza
mi dana jest wzorem

4R s

At-+ = At-~At+ = 

it2 + 1  4- ln  (u +  J u 2 + 1 (11)
gdzie u = rJ2  (rs zostało zdefiniowane w ramce na str. 101 i 
określa, jak daleko jest źródło od osi optycznej w jednostkach 
promienia Einsteina), a Rs jak pamiętamy to tzw. promień 
Schwarzschilda dany wzorem Rs = 2GM/c2. A zatem jak  widzi
my ze wzoru (11) różnica ta jest proporcjonalna do masy 
soczewkującego obiektu, stąd dla omawianego w artykule 
femtosoczewkowania dla M L~ 1 0 15 M e mamy At ~ 1 x 1 0 19 s, 
zaś dla soczewkowania przez galaktykę o masie ML~  10'° M0 
mamy At (= 5 miesięcy.

gdzie ?l odpowiada współrzędnym przecięcia promienia 
świetlnego z płaszczyzną soczewki, r  odpowiada zrzutowa
nym na płaszczyznę soczewki współrzędnym źródła, a f l  = 
D lDuJDs jest kombinacją charakterystycznych odległości w 
układzie. Z kolei w przypadku opóźnienia grawitacyjnego w 
zwykle doskonale stosowalnym w astrofizyce tzw. przybliże
niu słabego pola przyrost opóźnienia wyraża się wzorem

2U-)dl (9)=  n  -  ■* g ra w  —  V  1

gdzie dl jest Euklidesowym przyrostem długości, c prędkością 
światła, a U potencjałem grawitacyjnym w teorii grawitacji 
Newtona. Aby zatem otrzymać całkowitą wartość opóźnienia 
grawitacyjnego, należy scałkować dt dane wzorem (9) wzdłuż 
drogi przebytej przez promień.

Dla punktowej soczewki możemy, korzystając ze wzorów 
(8) i (9) zapisać

gdzie const jest stałą jednakow ą dla wszystkich promieni 
świetlnych, a rL jest odległością promienia świetlnego od 
soczewki (w płaszczyźnie soczewki). Aby zatem otrzymać 
położenia obrazów, należy dane wzorem (10) Atlol zróżniczko-

Rys.B Przykład soczewkowania rozciągłego źródła przez punktową 
soczewkę. Źródło zostało zakreskowane linią przerywaną, a 
powstające dwa zdeformowane obrazy linią ciągłą. L oznacza 
soczewkę grawitacyjną -  obserwator znajduje się w jednej linii z 
soczewką, a więc z przodu rysunku.

W przypadku, kiedy soczewka nie jest punktową masą 
musimy znaleźć więcej niż dwa punkty stacjonarne, co zwyk
le, poza specjalnymi przypadkami, robi się numerycznie. 
Dobry przykład tego typu postępowania przedstawiony jest na 
ry s .l, obrazującym modelowanie soczewkowania grawitacyj
nego w soczewce Huchry, gdzie poziomice określają krzywe 
jednakowego opóźnienia w odstępach jednogodzinnych, kółka 
odpowiadają punktom stacjonarnym (a zatem przewidywanym 
teoretycznie położeniom obrazów), a krzyżykami zaznaczono 
położenie obserwowanych pozycji rzeczywistych obrazów. 
Jak widać, zgodność teorii i obserwacji jest w tym wypadku 
doskonała.
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wykazały, że ten jaśniejszy obraz 
składa się z dwóch słabszych, oddalo
nych od siebie o około 0".5 obrazów, 
przy odległości od pozostałych obra
zów o ~ 2".3, tak więc był to przykład 
poczwórnej soczewki grawitacyjnej, 
choć istnieją teoretyczne wskazania, że

jest to pięciokrotna soczewka, z jed
nym obrazem bardzo słabym i dlatego 
niewykrytym.

Jak się okazuje, później odkryto i 
potrójne soczewki, i obiektów takich 
znamy do tej pory przynajmniej 2 
(tabela na str. 102), choć nie wiemy 
czy któryś z obrazów po prostu nie 
został do tej pory zidentyfikowany. 
Najbardziej znanym zaś przykładem 
wielokrotnego kwazara jest tzw. 
„krzyż Einsteina” (lub też „soczewka 
Huchry”, od nazwiska odkrywcy), 
gdzie cztery obrazy kwazara o redshif- 
cie z,= 1.695 są widoczne poprzez 
bardzo bliską galaktykę o redshifcie 
z/=0.039. Znaczenie tej niezwykłej

soczewki, widocznej na zdjęciu na 
okładce, omówione zostanie dokładniej 
nieco później pizy omawianiu mikro- 
soczewkowania grawitacyjnego.

Wielokrotne obrazy kwazarów są 
przykładem soczewkowania źródeł 
punktowych. Możemy jednak również

oczekiwać przypadków soczewkowa
nia źródeł rozciągłych, takich jak 
galaktyki. I rzeczywiście, w 1986 roku 
w dwóch gromadach galaktyk znale
ziono rozciągające się na ponad 100 
kpc wąskie łuki, które zinterpretowano 
jako wysoce zdeformowane obrazy 
odległych galaktyk widoczne poprzez 
leżące bliżej nas gromady galaktyk. W 
przypadku łuku widocznego pośród 
galaktyk gromady Abell 370 rozciąga 
się on na około 20", przy średniej 
szerokości zaledwie około 2". Przy 
powstawaniu łuków rolę soczewki 
odgrywałaby cała gromada, włącznie z 
istniejącą w gromadzie ciemną materią. 
Nawiasem mówiąc, właśnie obserwa

cje i teoretyczne modele powstawania 
łuków stanowią jeden z silnych argu
mentów na rzecz ciemnej materii w 
gromadach galaktyk, przy czym w 
przeciwieństwie do metod używają
cych twierdzenia o wiriale w wypadku 
soczewkowania grawitacyjnego infor
mację o ilości materii otrzymujemy 
bezpośrednio z obserwowanej geo
metrii obrazów.

Wreszcie w 1988 roku znaleziono, 
używając obserwacji otrzymanych za 
pomocą VLA (ang. — Very Large Ar
ray), pierwsze źródło o kształcie pierś
cienia. Jak pokazują teoretyczne mode
le, pierścień ten jest wynikiem soczew
kowania grawitacyjnego punktowego 
źródła radiowego z wybiegającym z 
niego dżetem, położonych niemal na 
osi obserwator -  soczewka.

Tabela 1 przedstawia listę soczewek 
grawitacyjnych znanych pod koniec 
1991 roku, z uwzględnieniem podziału 
morfologicznego. Zamieszczamy ją 
tutaj raczej jako przykład niż jako 
kompletną listę znanych przypadków 
soczewkowania, gdyż z uwagi na 
będące w toku programy badawcze 
skupione na poszukiwaniu nowych 
kandydatów na soczewki i badaniu 
tych już odkrytych lista taka byłaby 
trudna do skonstruowania. Z grubsza 
ocenia się, że na takiej liście 
znalazłoby się obecnie około 30 obiek
tów.

Zastosowanie 
makrosoczewkowania 

grawitacyj nego

Gdyby praca nad soczewkowaniem 
grawitacyjnym skupiała się jedynie nad 
ich wyszukiwaniem i klasyfikacją mor
fologiczną, soczewkowanie byłoby 
jedynie ciekawostką. Jak się jednak 
okazuje, makrosoczewkowanie grawi
tacyjne (także i mikrosoczewkowanie, 
ale o tym później) jest bardzo poży
tecznym narzędziem, już częściowo 
wykorzystywanym, ale nadal o ogrom
nym potencjale.

Przede wszystkim makrosoczewko
wanie grawitacyjne potwierdza po
prawność ogólnej teorii względności 
w skali kosmologicznej. Jak wiemy, 
teoria ta sprawdza się znakomicie w 
skali naszego Układu Słonecznego 
(ugięcie światła w polu grawitacyjnym 
Słońca, ruch peryhelium Merkurego) 
oraz w układach podwójnych pulsarów 
(skracanie się okresu i przybliżanie się 
pulsarów wskutek promieniowania 
grawitacyjnego), stąd też możliwość 
niezależnego testu tej teorii w tak 
ogromnej skali jest bardzo cenna.

-1 O 1

Rys.1 Model soczewkowania grawitacyjnego w soczewce Huchry. Poziomice 
(dla ułatwienia pocieniowane) przedstawiają krzywe o jednakowych wartoś
ciach opóźnień czasowych (ramka na str. 103), oddalone od siebie o godzi
nę -  im ciemniej, tym większe opóźnienie. Kółkami zaznaczono przewidywa
ne teoretycznie położenia obrazów, a krzyżykami położenia obserwowane 
(warto zaznaczyć, że jedynka na osi odpowiada jednej sekundzie łuku!). 
Położona w pobliżu centrum rysunku gwiazdka odpowiada obserwowanemu 
centrum soczewkującej galaktyki. Rysunek został nam udostępniony przez 
Dr. Joachima Wambsganssa z Max-Planck Institute for Astrophysics w Gar- 
ching k. Monachium.
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Następnie, soczewkowanie kwaza- 
rów jest dowodem ich kosmologicz- 
ności — aby galaktyka mogła działać 
jako soczewka, musi się znajdować 
pomiędzy nami a k waz arem. Dokła
dniejsze obliczenia pokazują, że prze
sunięcie ku czerwieni jest rzeczywiście 
dobrą miarą odległości i jest tym sa
mym związane z rozszerzaniem się 
Wszechświata.

Z potencjalnych możliwości soczew- 
kowania jedną z najbardziej istotnych 
jest możliwość pomiaru stałej Hub
ble’a, z pominięciem jakichkolwiek 
szczebli pośrednich. Zasada tego po
miaru opiera się na tym, że czas po
trzebny na dotarcie do nas światła od 
różnych obrazów soczewkowanego 
kwazara nie jest jednakowy (ramka na 
str. 103). A zatem jeżeli kwazar wyka
zuje wewnętrzną zmienność, będziemy 
obserwować np. w przypadku podwój
nego kwazara najpierw wzmocnienie 
jednego obrazu, a po pewnym czasie 
drugiego. Czas ten zależy od geometrii 
układu obserwator — soczewka — 
źródło -  stąd potrzebna jest znajomość 
wszystkich kątów i przesunięć ku 
czerwieni, a także geometrii Wszech
świata (czyli jego średniej gęstości). 
Różnica w czasie potrzebnym światłu 
na dotarcie do nas od różnych obrazów 
skaluje się także ze stałą Hubble’a H0 
— im ta stała jest większa, tym mniejszy 
jest Wszechświat, a tym samym i 
przewidywana różnica czasowa. Jak

dotąd wyznaczona w ten sposób war
tość stałej Hubble’a nie jest zbyt 
dokładna i zawiera się w zakresie 
20-100 km s'1 M ps1. Warto jednak 
podkreślić, iż mimo że metoda ta jest 
zupełnie niezależna od innych metod 
wyznaczania stałej Hubble’a, uzyska
na wartość nie jest rozbieżna z poda
wanym obecnie zakresem 50-100 km 
s'1 M ps1. Głównym powodem ist
niejącej niedokładności jest fakt zależ
ności oczekiwanego opóźnienia czaso
wego od przyjętego modelu rozkładu 
masy w działającej jako soczewka 
galaktyce, a zatem dla różnych modeli 
otrzymujemy te same przewidywania 
co do geometrii układu (co poprzez 
porównanie z obserwacjami ogranicza 
swobodę parametrów modelu), ale 
różne przewidywania co do wartości 
opóźnienia czasowego, a tym samym i 
różną stałą Hubble’a (proszę porów
nać pokazane na rys. 4 obserwowane 
w soczewce Huchry położenia obrazó- 
w z przewidywaniami teoretycznymi, 
gdzie jak się okazuje jest cała grupa 
modeli równie dobrze oddających 
obserwowaną geometrię i stosunki 
wzmocnień obrazów). Innym, równie 
poważnym problemem jest mała liczba 
znanych opóźnień i niedokładność ich 
wyznaczenia. Obecnie kilka grup 
astronomów prowadzi obserwacje 
znanych soczewek grawitacyjnych w 
celu wyznaczenia wartości opóźnień 
czasowych dla możliwie dużej liczby

Rys. 3. Przykłady krzywych zmian blasku powstających w wyniku mikrosoczewkowania przez zespół gwiazd w galaktyce. 
Trzy pokazane krzywe odpowiadają różnym, przypadkowym rozkładom gwiazd w soczewkującej galaktyce. Wzmocnienie 
o 1 mag odpowiada zwiększeniu jasności źródła o czynnik 2.5. Na osi poziomej odłożony został czas (a raczej wielkość 
proporcjonalna do czasu, gdyż czas trwania zjawisk zależy tutaj od prędkości względnej galaktyki i soczewkowanego kwa
zara, a także innych czynników -  szczegóły wyjaśnia tekst). Rysunek został nam udostępniony przez Dr. Hansa-Jorgena 
Witta z Hamburg Sternwarte (przebywającego obecnie w Princeton University Observatory).
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Rys. 2. Krzywe blasku dla mikro
soczewkowania grawitacyjnego. Na osi 
poziomej odłożono czas podzielony 
przez charakterystyczny czas trwania 
zjawiska t0, równy czasowi potrzebne
mu źródłu na przebycie odległości 
równej promieniowi pierścienia Ein
steina, przy czym tlt0=0 odpowiada 
maksymalnemu wzmocnieniu. Krzywe 
różnią się minimalną odległością 
soczewki od linii obserwator -  źródło: 
im dalej, tym mniejsze wzmocnienie. 
Wzmocnienie o ~ 1.7 mag odpowiada 
około pięciokrotnemu zwiększeniu 
jasności źródła.

kwazarów.
Istotne wnioski można wyciągnąć 

również z ilości obserwowanych 
soczewek grawitacyjnych, która zależy 
od parametru gęstości Q g i stałej 
kosmologicznej A. Istniejące dane nie

9 -> E



pozwalają jeszcze na dokładne wy
znaczenie tych parametrów, ale obser
wowana liczba przypadków soczewko- 
wania wydaje się wykluczać modele 
kosmologiczne ze stałą kosmologiczną 
A~l. Również w tym przypadku prze
widywania co do ilości obserwowa
nych soczewek grawitacyjnych zależą 
od zastosowanych modeli rozkładu 
masy dla soczewkujących galaktyk, 
toteż wraz z ich udoskonalaniem ocze
kiwać możemy poprawy dokładności 
wyznaczenia ograniczeń na Q 0 i A.

Soczewkowanie grawitacyjne po
zwala także na stwierdzenie faktu 
istnienia ciemnej materii w gromadach 
galaktyk, który to fakt wynika także z 
innych obserwacji, przy czym jak 
podkreślone zostało w poprzedniej 
części artykułu, w przypadku soczew- 
kowania grawitacyjnego argumenty na 
rzecz ciemnej materii są najbardziej 
bezpośrednie.

Jako ostatni przykład przydatności w 
kosmologii i astrofizyce makrosoczew- 
kowania grawitacyjnego wymieńmy 
ich zastosowanie do wyznaczenia 
rozmiarów obłoków Lyman-a. Obłoki 
takie same świecą zbyt słabo, by moż

na je było obserwować, natomiast 
leżąc na linii widzenia pomiędzy nami 
i dalekim kwazarem pochłaniają część 
przechodzącego przez nie promienio
wania i powodują powstawanie wąs
kich linii absorpcyjnych. Możliwość 
zastosowania makrosoczewko wania 
wynika z obecności linii absorpcyj
nych przypisywanych obłokom w wi
dmach obu obrazów soczewkowanego 
kwazara. W dwu zbadanych przypad
kach większość linii (o identycznych 
przesunięciach ku czerwieni) obecna 
była w obu widmach, co pozwoliło na 
oszacowanie charakterystycznych roz
miarów obłoków w granicach 10-40 
kpc. Informacja o rozmiarach pozwala 
wyciągnąć wnioski co do gęstości 
obłoków, a co za tym idzie i ich masy.

ikrosoczewkowanie 
grawitacyjne

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, o 
mikrosoczewkowaniu mówimy w 
wypadku, gdy rolę soczewek grawita
cyjnych spełniają obiekty o masach 
mniej więcej odpowiadających masie 
naszemu Słońcu, a więc 10 6- 10ć Ms . 
W tym przypadku nie spodziewamy 
się obserwować poszczególnych obra

zów soczewkowanego źródła, a jedy
nie makroobraz będący wypadkową 
mikroobrazów, o zmiennej w czasie 
jasności. Dlaczego jasność miałaby się 
zmieniać? Najprościej wyobrazić to 
sobie umieszczając obserwatora i so
czewkę na osi optycznej. Spodziewa
my się w tym przypadku, że źródło 
będzie się przemieszczać względem tej 
obranej jako układ odniesienia osi. Dla 
najprostszego przypadku soczewko- 
wania przez punktowe źródło widzimy 
ze wzorów zamieszczonych w ramce 
na str. 101, że wtedy wzmocnienie 
źródła, zależne jedynie od jego 
odległości od osi optycznej, będzie 
zmieniać się w czasie. Przykład takiej 
zmienności czasowej widzimy na rys. 
2. Krzywe o różnych amplitudach 
odpowiadają różnym minimalnym 
odległościom źródła od osi optycznej -  
im odległość ta jest mniejsza, tym 
wzmocnienie większe (formalnie, w 
przybliżeniu optyki geometrycznej w 
przypadku kiedy punktowe źródło 
znajduje się na osi optycznej wzmoc
nienie to jest nieskończone, ale po 
pierwsze nie ma punktowych źródeł, a 
po drugie nieskończoność tą usuwa 
zastosowanie optyki falowej).

W przypadku, kiedy soczewka 
składa się z wielu punktowych mas, 
wypadkowy obraz składa się z wielu 
mikroobrazów, a kształt krzywej zmian 
blasku obserwowanego obrazu może 
być bardzo skomplikowany. Poniżej 
omówimy dwa przypadki reprezen
tujące odpowiednio mikrosoczewko- 
wanie przez zespół punktowych mas 
oraz przez pojedynczą punktową masę.

Soczew ka
H uchry

Wspomniana wcześniej soczewka 
Huchry, widoczna na zdjęciu na 
okładce, jest pierwszym obiektem dla 
którego zaobserwowano zjawisko 
mikrosoczewkowania dla zespołu mas 
punktowych. W tym przypadku dzia
łająca jako soczewka galaktyka jest 
odległa od nas o około 100 Mpc, a 
kwazar Q2237+0305 służący jako 
źródło światła leży niemal dokładnie 
na osi obserwator -  galaktyka. Cztery 
obrazy kwazara widoczne są w tym 
wypadku poprzez soczewkującą galak
tykę, składającą się z wielu miliardów 
gwiazd. Spodziewać się zatem może
my, że każdy z czterech makroobra- 
zów złożony jest z ogromnej liczby 
mikroobrazów. Jeżeli zatem źródło 
będzie się przesuwać względem galak
tyki, możemy oczekiwać skompliko
wanego przebiegu krzywych zmian 
blasku, podobnych do takich jakie 
pokazano na rys. 3.

JD -  2 4 4 8 0 0 0

Rys. 4. Przykłady krzywych blasku dwu gwiazd zmiennych o niezidentyfiko
wanym charakterze zmienności, wykrytych w tzw. Oknie Baadego przez pol
sko-amerykańską grupę poszukującą zjawisk mikrosoczewkowania przez 
ciemną materię w naszej Galaktyce. Jak wyraźnie widać, pokazana zmien
ność nie jest wynikiem mikrosoczewkowania (najlepsze możliwe dopasowa
nia teoretycznych krzywych są zaznaczone na rysunku przerywaną linią).
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Jeśliby nawet zdarzyło się (co jest 
mało prawdopodobne), że odległy 
kwazar i bliska galaktyka praktycznie 
względem siebie się nie przemiesz
czają, nadal oczekiwać możemy 
zmiennego w czasie pola grawitacyjne
go, a co za tym idzie i zmian blasku 
związanych z mikrosoczewkowaniem. 
Dokładniej mówiąc, średnie pole gra
witacyjne dla całej galaktyki, odpowie
dzialne za powstawanie makroobra- 
zów nie zmieniałoby się, natomiast w 
małej skali następowałyby zmiany na 
skutek rotacji różnicowej gwiazd w 
galaktyce, a także ruchów własnych 
gwiazd. W praktyce wszystkie te 
efekty będą występować jednocześnie, 
co prowadzić będzie do częstszego 
występowania zjawisk mikrosoczew- 
kowania.

Obserwacje soczewki Huchry pro
wadzone były po jej odkryciu kilka
krotnie w ciągu każdego roku, tak aby 
móc zaobserwować zmiany blasku 
związane z mikrosoczewkowaniem. W 
1989 roku Michael Irwin z Cambrid
ge, wraz ze współpracownikami, do
niósł o pozytywnej detekcji mikro- 
soczewkowania w tej soczewce, ważne 
przy tym jest, że obserwowane wzmo
cnienia były różne dla każdego obrazu,
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w odróżnieniu od przypadku kiedy 
zmieniałaby się jasność źródła -  czyli 
kwazara. Obecnie kilka grup (w tym 
Ed Turner z Princeton University z 
grupą doktorantów) prowadzi obser
wacje tego kwazara znacznie częściej, 
zatem wkrótce możemy spodziewać się 
dokładniejszych rezultatów, a co za 
tym idzie i lepszego porównania teorii 
z rzeczywistością. Ponieważ oczywiś
cie nie znamy dokładnego rozkładu 
gwiazd w tej galaktyce, porównania 
takie mogą mieć jedynie statystyczny 
charakter, stąd i potrzeba możliwie 
wielu danych obserwacyjnych. Porów
nania tego typu powinny nam pozwo
lić na wysnucie informacji także o ma
sach gwiazd w soczewkującej galakty
ce, jak i o strukturze wewnętrznej 
kwazara Q2237+0305.

Mikrosoczewkowanie  
w naszej Galaktyce

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku 
mikrosoczewkowania przez punktowe 
źródło, krzywe zmiany blasku mają 
dobrze znany charakter (rys. 2). Waż
ne przy tym jest, że czas trwania zja
wiska mikrosoczewkowania zależy od 
kombinacji dwu czynników -  masy so
czewki i wzajemnej prędkości w pła

szczyźnie nieba źródła względem 
soczewki. Zależność trwania zjawiska 
od prędkości względnej soczewki i 
źródła jest raczej oczywista. Jeżeli 
chodzi o zależność od masy, jak widać 
ze wzorów zamieszczonych w ramce 
na str. 101 im masywniejsza jest 
gwiazda, tym większy jest odpowiada
jący jej promień pierścienia Einsteina, 
a co za tym idzie zjawisko soczewko- 
wania jest dłuższe (promień ten jest, 
jak widać, proporcjonalny do pier
wiastka kwadratowego z masy soczew
ki). Stąd powstał pomysł (zapropono
wany w 1986 roku przez Bohdana 
Paczyńskiego) obserwacji gwiazd w 
pobliskich galaktykach (Obłoki Magel
lana, M31) w celu sprawdzenia czy 
istniejąca według licznych przesłanek 
w halo naszej Galaktyki ciemna mate
ria składa się w znacznym stopniu z 
tzw. brązowych karłów, a więc gwiazd 
o masach poniżej 0.1 M@. W tym 
wypadku gwiazdy z pobliskich galak
tyk służyłyby jako źródła światła, a 
brązowe karły działałyby jako soczew
ki grawitacyjne. Ważne przy tym jest, 
że ponieważ brązowe karły nie są 
wystarczająco masywne, aby w ich 
wnętrzu zapoczątkowane zostały reak
cje termojądrowe, do ich detekcji użyć 
musimy metod pośrednich, takich jak 
soczewkowanie grawitacyjne. Brązo
wy karzeł o masie dziesięciu Jowiszów 
spowodowałby wzrost jasności gwiaz
dy tła trwający kilka dni, czarna dziura 
zaś o masie stu Słońc spowodowałaby 
wzmocnienie trwające około jednego 
roku.

Istnieje jednak jeden powód, dla 
którego propozycja obserwacji mikro
soczewkowania przez ciemną materię 
wydawała się w 1986 roku czysto 
teoretyczna. Otóż przewidywania opar
te o oszacowania gęstości ciemnej 
materii w naszej Galaktyce pokazują, 
że jeślibyśmy obserwowali jednocześ
nie milion gwiazd np. w Wielkim 
Obłoku Magellana, średnio tylko jedna 
z nich będzie wzmocniona o więcej 
niż 30%. Jednak rozwój technik obser
wacyjnych (głównie zaś tzw. CCD — 
ang. — Charge Coupled Devices), przy 
równoczesnym ogromnym rozwoju 
możliwości obliczeniowych współcze
snych komputerów uczynił projekt ten 
jak najbardziej w zasięgu możliwości, 
na tyle, że w chwili obecnej trzy grupy 
astronomów są w trakcie jego realiza
cji-

Grupa polsko-amerykańska (prowa
dzona przez Bohdana Paczyńskiego, 
przy czym trzon grupy stanowią astro
nomowie z Obserwatorium Astrono-
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Dalsza lektura
jt jj j l j :  1  

Znakomitym i obszernym kompendium wiedzy o soczewkowaniu ;§§
grawitacyjnym jest niedawno wydana w języku angielskim książka:

|  „Gravitational lenses”, Schneider P., Ehlers J., i Falco E. E., 1992, |1
II New York: Springei-Verlag.

Z artykułów popularnych w języku angielskim możemy polecić:
„Gravitational lenses”, Turner, E. L., 1988, Scientific American, 259,

| |  26; „Gravity is my telescope”, Schild, R. E., 1991, Sky & Telescope,
|  81,375.

W języku polskim nie mamy niestety dokładnej bibliografii artyku
łów dotyczących soczewkowania grawitacyjnego. W czerwcu tego 

II roku ukazał się w „Uranii” artykuł K. Z. Stanka „Poszukiwanie ciem- | |  
II nej materii za pomocą soczewkowania grawitacyjnego”.

micznego Uniwersytetu Warszawskie
go - patrz artykuł Marcina Kubiaka i 
Andrzeja Udalskiego w PA 4/91) 
obserwuje w Las Campanas -  Chile — 
grupa amerykańsko-australijska obser
wuje z Mount Stromlo w Australii, zaś 
grupa francuska obserwuje z La Silla, 
także w Chile. Każda z tych grup 
prowadzi obserwacje kilku milionów 
gwiazd przez kilka miesięcy w roku w 
celu wykrycia tych kilku, które są 
soczewkowane. Jak dotąd żadna z nich 
nie doniosła o zdecydowanej detekcji, 
co ważniejsze, do wysnucia jakichkol
wiek wniosków statystycznych co do 
natury soczewkujących obiektów 
potrzeba kilkadziesiąt przypadków 
mikrosoczewkowania. Istotnym prob
lemem, oprócz ogromnej ilości danych 
i potrzeby opracowania algorytmów 
automatycznej ich redukcji, jest istnie
nie w przyrodzie wielu rodzajów 
gwiazd zmiennych, które trzeba ziden
tyfikować i poklasyfikować w celu 
uniknięcia fałszywych detekcji. Grupa 
polsko-amerykańska, w pracy której 
niejaki udział ma także drugi autor

Podziękowania
li

Pragniemy podziękować 
Dr Dr Joachimowi Wambs- 

!! ganssowi i Hansowi-Jorge- 
nowi Wittowi za udostęp
nienie nam niepublikowa

ni nyeh dotąd wyników ich §| 
prac w postaci rys. 4 i 6, a | |  

| |  także Space Telescope Insti- 
II tute za udostępnienie i zgo
lili dę na publikację fotografii | |  

pochodzących Z Kosmicz- 
II nego Teleskopu Hubble’a.
1|,. .... ....  ..... Jf
tego artykułu (KZS), obserwuje gwiaz
dy położone w pobliżu centrum naszej 
Galaktyki, w tzw. Oknie Baadego. W 
tym przypadku oprócz przypadków 
soczewkowania przez, jak na razie 
hipotetyczne, brązowe karły powinniś
my być w stanie zaobserwować 
soczewkowanie przez zwykłe gwiazdy, 
które znajdują się w dysku galaktycz
nym pomiędzy Słońcem a centrum 
Galaktyki. Taki wybór pozwala na 
przetestowanie poprawności redukcji 
danych i algorytmów wyszukiwania 
gwiazd zmiennych. Rys.4 pokazuje 
przykłady krzywych zmian blasku dla 
dwóch z kilkuset znalezionych do tej 
pory gwiazd zmiennych, przy czym 
jak wyraźnie widać nie są to zmiany 
blasku spowodowane mikrosoczewko- 
waniem. Warto tutaj dodać, że gwiaz-
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dy zmienne, odnajdywane w ramach 
tego programu badawczego jako 
„produkt uboczny”, są same w sobie 
bardzo interesujące, przy tak zaś og
romnej ilości danych można spodzie
wać się odkrycia nieznanych do tej 
pory, rzadkich typów zmienności.

emtosoczewkowanie 
grawitacyjne

W przypadku, kiedy przy rozpatrywa
niu soczewkowania grawitacyjnego 
zaczynają być istotne efekty interferen
cyjne, musimy przejść od podejścia 
optyki geometrycznej do podejścia 
optyki falowej. Efektów tego typu 
spodziewamy się, gdy długość fali 
soczewkowanego światła jest porów
nywalna z różnicą dróg optycznych 
pomiędzy obrazami. Jak wynika ze 
wzorów zamieszczonych w ramce na 
str. 103, różnica ta jest proporcjonalna 
do masy soczewkującego obiektu, stąd 
dla gwiazd typu naszego Słońca efek
tów interferencyjnych spodziewać 
możemy się dla fal radiowych, zaś 
interferencja promieniowania gamma 
następować będzie gdy masa soczewki 
jest rzędu 10 15Me.

Powodem, dla którego wszystkie 
opisane wcześniej w tym artykule 
obliczenia prowadzone były w przybli
żeniu optyki geometrycznej nie jest 
bynajmniej ignorancja astrofizyków. 
Aby efekty interferencyjne mogły 
występować, źródło promieniowania 
musi być na tyle małe, by efekty te nie 
zostały rozmyte na skutek różnych 
długości dróg optycznych promienio
wania pochodzącego z różnych obsza
rów źródła. Jak się okazuje, zwykle 
warunek ten nie jest spełniony i można 
bezpiecznie stosować przybliżenie 
optyki geometrycznej. Jednak w 1992 
roku Andrew Gould z Institute for 
Advanced Study w Princeton wskazał 
na źródła błysków gamma jako

mogące spełniać kryterium zwartości. 
W tym wypadku do uzyskania interfe
rencji potrzeba ciał o masach komet 
czy też małych asteroid, a błyski gam
ma powstawać powinny w bardzo 
dużych odległościach, na co jak się 
wydaje wskazują obserwacje pocho
dzące z GRO (ang. -  Gamma Ray 
Observatory -  patrz PA 2/92 i PA 
2/93). Pomysł Goulda został rozwinię
ty niedawno przez autorów tego 
artykułu przy współpracy Jeremiego 
Goodmana, również z Princeton Uni
versity. Jak się okazuje, dla energii 
promieni gamma wynoszących około 
20 keV i dla źródła położonego w 
odległości odpowiadającej przesunię
ciu ku czerwieni około z ~2 otrzymuje
my wyraźne linie interferencyjne, gdy 
rozmiary źródła nie przekraczają około 
1000 km. Błyski gamma wykazują 
zmienność wskazującą na to, że ich 
rozmiary mogą być rzędu rozmiarów 
gwiazd neutronowych, a zatem około 
10 km. Rys.5 pokazuje widmo 
soczewkowanego błysku gamma w 
zależności od rozmiarów źródła wyra
żonego w jednostkach promienia 
pierścienia Einsteina. Warto tutaj 
dodać, że linie o podobnym charak
terze były już obserwowane przez 
niektóre misje badawcze, ale jak dotąd 
nie ma zgody co do mechanizmu ich 
produkcji, nie mówiąc już o tym że 
niektórzy astrofizycy, sądzą że 
powstawały one... w instrumencie na 
pokładzie satelity!

Sylwetkę profesora Bohdana Paczyńskiego \
mieliśmy już przyjemność przedstawić w \
Postępach Astronomii (PA 1/92) z racji \
przyznania mu Nagrody Heinemana przez j
Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne i \
Amerykański Instytut Fizyki. Drugi autor, |
Krzysztof Stanek, to przedstawiciel naj- i
młodszego pokolenia astronomów polskich: f 
ukończył studia w Warszawie, a od roku jest \
doktorantem Uniwersytetu w Princeton, \
USA. I
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Andrzej Krasiński

W roku 1633 sąd Inkwizycji skazał Gali
leusza na bezterminowe więzienie. Powo
dem skazania było propagowanie teorii 
Kopernika. Nauczanie je j z zastrzeżeniem, 
że jest to hipoteza i wygodna metoda ra
chunkowa, której nie należy rozumieć 
dosłownie, było akcepto
wane przez Kościół, przy 
dodatkowym, milcząco za
kładanym warunku: że od
biorcami tej nauki będą 
studenci uniwersytetów i 
inni uczeni, zaś wszelkie 
książki na je j temat będą 
publikowane po łacinie.
Tymczasem Galileusz pos
tanowił rozpowszechnić tę 
wiedzę wśród najszerszej
publiczności i napisał na je j temat książkę w języku włoskim, starannie opracowaną pod względem 
literackim. Po procesie, wytoczonym w oparciu o dokument najprawdopodobniej sfałszowany, 
Galileusz musiał, klęcząc przed sędziami, wyprzeć się swoich poglądów i uznać je  za fałszywe.

W roku 1981, papież Jan Paweł II povjołał komisję, która miała ustalić okoliczności skazania 
Galileusza i wydać współczesną opinię Kościoła o tej sprawie. Przedsięwzięcie to było nazywane 
„rehabilitacją Galileusza", chociaż było jasne, że to nie Galileusz potrzebuje rehabilitacji. Jesienią 
1992 roku komisja ogłosiła końcowy komunikat i rozwiązała się. Autorzy komunikatu dość osobliwie 
potraktowali pojęcie rehabilitacji. Jest w tym tekście krótki fragment mówiący o błędnym przekonaniu 
sędziów Galileusza, że wydanie zakazu nauczania teorii Kopernika było ich obowiązkiem i że ten 
sam błąd , / ia z a ł  im  ta k że  zas to so w ać  w obec G a lileu sza  k a rę  dyscyp linarną , k tó ra  p rz y s p o 

r z y ła  m u w ie lu  c ie rp ie ń "  [10]. To ukradkowe przy
znanie się do winy jest przemycone w znacznie 
dłuższym tekście, który w całości sprawia wrażenie 
próby ponownego usprawiedliwienia XVII-wiecznych 
fanatyków i intrygantów. Dla ludzi XX wieku taka re
habilitacja jest nie do przyjęcia. Dla fizyków jest to 
sprawa dotykająca ich osobiście. Galileusz był, i 
pośrednio jest nadal, naszym wspólnym nauczycie
lem. Był współtwórcą do dziś skutecznie stosowa
nych metod badawczych, które pozwoliły stworzyć 
dzisiejszą cywilizację. Nasz stary nauczyciel ma pra
wo od nas właśnie oczekiwać ujawnienia okolicznoś
ci i przyczyn swojego nieszczęścia, skoro nie potrafili 
zdobyć się na to spadkobiercy jego prześladowców. 
Niniejszy artykuł przedstawia w wielkim skrócie opis 
wydarzeń, które doprowadziły do procesu Galileusza 
przed sądem Inkwizycji, przebieg procesu i wyrok. Li
teratura na ten temat jest bardzo obfita. Mimo upływu 
ponad 350 lat od opisywanych tu wydarzeń, można 
ustalić ich przebieg bardzo dokładnie. Dokumenty 
zawierają zapisy wypowiedzi poszczególnych osób, 
wielu ludzi z tamtych czasów przemawia do nas bez
pośrednio za pomocą listów, które sami napisali. 
Przy takiej obfitości materiałów źródłowych żaden 
artykuł nie ma szans przedstawić sprawy Galileusza 
w sposób kompletny i wszechstronny. Celem tego 
artykułu jest przekonanie Czytelników, że dotarcie do 
szczegółów sprawy nie przedstawia wielkich trudno
ści, i zachęcenie ich, aby sięgnęli sami po obszerniej
sze opracowania dostępne w polskich bibliotekach.
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1 Konstrukcja teleskopu 
i pierwsze problemy

W ciągu swojego długiego życia 
Galileusz dokonał wielu odkryć 
i wynalazków. W artykule przed
stawimy tylko te  z nich, które bez
pośrednio w iążą się z późniejszy
m i procesami sądowymi.

Jeden  z listów Galileusza ([2], 
s. 46—47) informuje, że w czerwcu
1609 rok dowiedział się on o skon
struow aniu teleskopu przez rze
mieślników holenderskich. Na 
podstawie szczątkowych inform a
cji Galileusz odgadł zasadę jego 
działania, wynalazł metodę precy
zyjnego szlifowania soczewek 
i własnoręcznie skonstruował no
wy egzemplarz, przewyższający 
jakością oryginał. Galileusz był 
wówczas wykładowcą m atem atyki 
n a  uniwersytecie w Padwie i pod
danym  doży weneckiego, m iał 45 
lat.

Wkrótce potem zaczął system a
tyczne obserwacje nieba. Zaobser
wował, że powierzchnia Księżyca 
jes t „podobnie ja k  powierzchnia 
Ziemi” ([2], s. 49) pokryta wznie
sieniam i i zapadliskam i. Odkrył 
też cztery księżyce Jowisza 
i stwierdził, że k rążą  wokół niego. 
Obserwacja ta  dostarczyła m u a r
gum entu, którym  m iał nadzieję 
przekonać innych o prawdziwości 
teorii Kopernika (sam  był o jej 
prawdziwości przekonany od daw
na, o czym świadczy np. list do 
Keplera z 1597 roku, [1] s. 7). Wy
niki obserwacji i  ich interpretację 
ogłosił w dziele, wydanym w roku
1610 p.t. „Sidereus nuncius” 
(Gwiezdny posłaniec).

Przeciwnicy ujaw nili się naty 
chm iast. Galileusz proponował 
wielu z nich, aby sam i popatrzyli 
przez teleskop. Cesare Cremonini, 
podobno największy wówczas filo
zof w Padwie, powiedział tak: 
„Nie wierzę, że ktokolwiek poza 
nim  [Galileuszem] widział je 
[gwiazdy], a ponadto, to patrzenie 
przez szkła przyprawiłoby m nie
o zawrót głowy. Dość, nie chcę

więcej o tym słyszeć.” ([1], s. 28). 
Inn i twierdzili, że popatrzyli 
przez teleskop, ale nic nie zo
baczyli. Jeszcze inni mówili, że i 
bez patrzenia wiedzą, że teleskop 
nie ukazałby im  niczego w artoś
ciowego dla filozofii. Ktoś tw ier
dził, że byłoby niemożliwością, by 
starożytni, tak  znakomici we 
wszystkim, nie znali takiego 
przyrządu. Skoro nie m a o nim 
wzm ianki w starożytnych pis
mach, to widocznie jego przydat
ność została oceniona negatywnie.

Giordano Bruno na anonimowej 
rycinie z XVII wieku.

W tym samym mniej więcej 
czasie Galileusz poczuł się przy
tłoczony nadm iarem  obowiązków, 
jakie miał w Padwie. Był tam  
wykładowcą m atem atyki na  u n i
wersytecie, prywatnym  nauczycie
lem m atem atyki, kierownikiem 
w arsztatu  produkującego przyrzą
dy geometryczne i, od niedawna, 
teleskopy, oraz wykonywał prace 
zlecone w dziedzinie inżynierii 
wojskowej. Chciał mieć więcej cza
su, aby użyć go na  spisanie 
„trzech ważnych dzieł” ([2], s. 56) i 
nie być zależnym od posady na  
uniwersytecie. W lecie 1610 roku 
jego życzenie zostało spełnione: 
został nadwornym m atem atykiem
i filozofem wielkiego księcia Tos
kanii, Cosimo II de Medici.

Opieka książąt Medyceuszów 
nie powstrzym ała wrogów Gali
leusza. Oskarżali go coraz ostrzej, 
np. o przywłaszczenie sobie autor
stw a wynalazku teleskopu, o to,

że obserwacje za pomocą telesko
pu są kuglarską sztuczką i próbą 
wywołania halucynacji. Galileusz 
postanowił wyprawić się do Rzy
mu, aby tam  zademonstrować te 
leskop i, ja k  m iał n a  dzieję, prze
konać przeciwników o praw dzi
wości swoich odkryć.

Do Rzymu przybył 29 m arca
1611 roku i został tam  przyjęty 
z wielkim szacunkiem  przez różne 
osobistości polityczne, w tym  
przez papieża Paw ła V oraz przez 
kardynała  Maffeo Barberiniego, 
czyli późniejszego papieża U rbana 
VIII i głównego sprawcę całej afe
ry. Przyjęto go do niedawno 
utworzonej Accademia dei Lin- 
cei1*, a  chwilą największego trium 
fu było zebranie u  jezuitów  w Col- 
legio Romano w m aju 1611 roku, 
podczas którego ojciec Ode Mael- 
cote wygłosił mowę pochwalną na 
cześć Galileusza. Pokazy telesko
pu, w zastosowaniu do obserwacji 
nieba oraz do obserwacji odle
głych miejsc w Rzymie, przekony
wały wszystkich obecnych o praw 
dziwości jego odkryć i użytecznoś
ci przyrządu.

Nieufność wykazał jedynie 
kardynał Roberto Bellarmino, je 
zuita, jeden  z sędziów w procesie 
Giordano Bruno w latach  1593 
1600 i autor tek stu  oskarżenia, 
na  podstawie którego Bruno 
został spalony na  stosie 16 lutego 
1600 roku n a  Piazza Campo dei 
Fiori w Rzymie, a równocześnie 
autor obowiązującego do bardzo 
niedaw na katechizm u. Bellarm i
no odegrał potem główną rolę w 
pierwszym spotkaniu Galileusza z 
Inkwizycją, a po śmierci, w roku 
1623, został ogłoszony świętym. 
W kw ietniu 1611 roku on również 
spojrzał w niebo przez teleskop 
„wielkiego m atem atyka” i obser
wował „pewne cudowne zjawiska 
dotyczące Księżyca i W enus” ([2], 
s. 67). W liście do Cristoforo Cla- 
viusa, najwybitniejszego astrono
m a w Collegio Romano, napisany- 
m  19 kw ietnia 1611 roku, poprosił 
o opinię na  tem at prawdziwości 
relacji Galileusza o jego odkry
ciach. Odpowiedź Claviusa po-

11 Tzn. dosłownie „Akademii Rysiów”. Nazwa 
pochodzi od Linceusa, jednego z Argonautów, 
który shTiął z ostrego wzroku. Akademię założył 
książę Federico Cesi, jej celem była walka z 
arystotelizmem.
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tw ierdz iła  praw dziw ość w iększoś
ci obserwacji, pozostaw iając kw es
tię  o tw artą  w k ilk u  p u n k tach , 
k tórych jezuiccy astronom ow ie 
n ie  zdążyli jeszcze spraw dzić ([2], 
s. 68-69).

2 Intryga  
zawiązuje się  

P ierw szy a ta k  n a  G alileusza, 
podjął w roku  1611 florencki a s t
ronom  Lodovico delle Colombe. W 
dziele za ty tu łow anym  „Contro ii 
m ovim ento della  T e rra” w skazał 
n a  sprzeczność teo rii K opern ika z 
dosłownie in te rp re to w an y m  te k 
stem  P ism a Świętego i  przypo
m n ia ł zakaz swobodnej in te rp re 
tacji te k s tu  P ism a w ydany n a  n ie 
daw nym  Soborze Trydenckim .

D rugi a ta k  n a s tą p ił w dn iu  
W szystkich Św iętych 1612 roku. 
D om inikanin , ksiądz Niccolo Lori- 
ni, profesor h is to rii Kościoła, wy
głosił w kościele S an  M atteo  we 
F lorencji kazeinie, w k tórym  skry
tykow ał teo rię  K opern ika. O pinia 
publiczna i  w ładcy m ia s ta  u zn a li 
użycie am bony do tak iego  celu za 
rzecz niew łaściw ą. W ziąwszy to 
pod uw agę, L orin i n ap isa ł 5 listo 
p ad a  1612 ro k u  lis t  do G alileusza, 
w k tó rym  w yparł się a ta k u  w k a 
zan iu  i dodał: „Jednakże później, 
w dyskusji, tylko po to, aby nie 
stać ta m  ja k  słup , pow iedziałem  
k ilk a  słów, k tórych  znaczenie było 
tak ie , że do k try n a  tam tego  Iper- 
n ik u sa , czy ja k  go ta m  nazyw ają, 
je s t sprzeczna z P ism em  Św ię
tym .” ([1], s. 25). Pogląd G alileu
sza n a  relacje m iędzy n a u k ą  Ko
p e rn ik a  i P ism em  Św iętym  je s t 
wyłożony w liście do jego ucznia, 
B enedetto  C astellego, z 21 g ru d 
n ia  1613 roku: „W P iśm ie Św ię
tym  zn a jd u ją  się pew ne zdania , 
k tó re  w zięte dosłow nie n ie wy
g lądają  n a  praw dopodobne. N ie
m niej są  one w  uży tk u , ponieważ 
lepiej przystosow ane są  do pozio
m u  tłu m u ” ([2], s. 84).

Był to  dopiero początek całej 
se rii ataków , za  k tó rym i s ta ła  zor
ganizow ana s iła  i p rzem yślana 
ta k ty k a  zakonu  dom inikanów . 
W k azan iu  wygłoszonym  20 g ru d 
n ia  1614 ro k u  w kościele S an ta  
M aria  N ovella w Pizie, dom in ika
n in  Tom m aso Caccini stw ierdził, 
że m a tem aty k a  je s t  dziełem  
diabła, że m atem atycy  pow inni

zostać w ygnani z chrześcijańskich 
krajów , zaś m yśli o poruszającej 
się Ziem i są  bardzo blisk ie herezji 
([1], s. 41). K siądz Lorini m iał j a 
koby potępić w ystąp ien ie Cacci- 
niego, ale w dn iu  7 lutego 1615 
roku  n ap isa ł donos n a  G alileusza 
do Inkwizycji, do którego dołączył 
kopię lis tu  do Castellego. W ypo
w iedzi G alileusza zostały  w dono
sie podretuszow ane i skom ento
w ane jako  „podejrzane lub  zuch
w ałe” ([1], s. 44). Oto dw a przy-

Kardynał Robert Bellarmine (ob
raz w kościele pw. św.Ignacego 
w Rzymie.

k łady  ([1], s. 45). D ruga część 
pierw szego zd an ia  z powyższego 
cy ta tu  w relacji Loriniego b rzm ia
ła: „które w dosłownym znaczeniu  
są  fałszyw e”. G alileusz nap isał: 
„Pismo nie pow strzym uje się 
przed zaciem nianiem  swoich n a j
bardziej zasadniczych dogmatów 
przypisując Bogu cechy bardzo 
odległe od Jego is to ty  i sprzeczne 
z n ią”. L orin i zm ienił „zaciem nie
n ie” n a  „wypaczenie”. Myśl G ali
leu sza  ściślej oddaje następu jący  
cy ta t z lis tu . Dosłowne rozum ie
n ie pew nych zdań  P ism a Ś w ięte
go prow adzi „nas do p rzyp isan ia  
Bogu posiadan ia  nóg, rąk , oczu 
oraz dolegliwości cielesnych i  lu 
dzkich, ja k  gniew, sk rucha, n ien a 
wiść, a  czasem  zapom inanie o rze
czach m inionych lub  n ieznajom oś
ci przyszłych zdarzeń” ([2], s. 84).

U rząd  Św ięty zareagow ał n a  
donos prośbą do arcybiskupa i in 
kw izytora Pizy z 26 lutego 1615 
roku, aby „w zręczny sposób” ([1],

s. 46) zdobył podpisany  egzem p
larz  lis tu  do Castellego, n ie 
w zbudzając czujności. N aiw ny Ca- 
ste lli poczuł się zaszczycony i w ie
lokro tn ie  prosił m is trza  o podpi
san ą  kopię. Czujność G alileusza 
zo sta ła  je d n a k  w zbudzona. Posłał 
C astellem u n iepodp isaną  kopię 
w raz z poleceniem  niew ypuszcza- 
n ia  jej z rąk . A rcybiskup m u sia ł 
zadowolić się odczytaniem  m u  lis
tu  n a  głos i dyplom atycznie uznał, 
że jego życzenie zostało spełnione. 
N astępu je  okres w ym iany listów  
m iędzy w ielom a au to ram i i  od
biorcam i. G alileusz, w swoim 
m niem an iu , b ron i się, ale n a 
praw dę pogrąża się coraz bardziej, 
dostarczając wrogom coraz to no
wych źródeł do p lo tek  i  p rzei
naczonych cytatów . N ajw ażniej
szy lis t z tego okresu , zn an y  jako  
lis t do K rystyny L otaryńskiej 
(wielkiej księżnej Toskanii), 
z 1615 roku, je s t  rozp raw ą n a u 
kow ą przeznaczoną do publiczne
go rozpow szechniania, w  której 
n a  40 stronach  au to r p rzeprow a
dza w ykład swoich poglądów n a  
n au k ę  K opern ika i  relacje m iędzy 
n a u k ą  a  P ism em  Św iętym . G ali
leusz m iał nadzieję, że uw olni się 
od prześladujących go „schola
styków  trzeciej kategorii” ([1], s. 
55) i dotrze ze swoim i a rg u m e n ta 
m i do szczytów h ie ra rch ii kościel
nej, gdzie spodziew ał się znaleźć 
ludzi o tw artych  n a  arg u m en ty  r a 
cjonalne. N iestety , lis t  te n  s ta ł się 
d la wrogów G alileusza b ronią, n a  
k tó rą  czekali2’. „N iewielu widziało 
tek s t, w ielu  doszło do p rzek o n a
n ia , że w iedzą, co on mówi. B is
kup  Fiesole dom agał się uw ięzie
n ia  K opern ika i  m u sia ł zostać po
inform ow any, że ów dobry czło
w iek n ie  żył od całk iem  długiego 
czasu” ([1], s. 40).

Caccini uzyskał audiencję 
u  Kongregacji U rzędu  Świętego 
(oficjalna nazw a Inkwizycji) 
w dn iu  20 m arca  1615 roku, aby 
„oczyścić swoje sum ien ie” ([1], s. 
46). Podczas p rzes łu ch an ia  dalej 
n ak ręca  in trygę. W skazuje św iad 
ków, o k tórych  wie, że obciążą

:) Pogląd Galileusza na interpretację Pisma 
Świętego stał się później oficjalną doktryną 
Kościoła. Dokładniej, stało się to w 280 lat póź
niej, po encyklice Leona XIII „Providentissimus 
Deus" z 1893 roku.
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Poprawki nakazane przez 
cenzurę papieską, naniesio
ne przez Galileusza na eg
zemplarzu „$e flletiolutumi- 
6u§..., który był jego własno
ścią. Galileusz skreślił ostat
nie zdanie rozdziału 10, które 
brzmiało: „Tak ogromne, bez 
wątpienia jest boskie dzieło 
najwspanialszego Wszech
mogącego” . Tytuł następnego 
rozdziału został zmieniony z 
„O wyjaśnieniu potrójnego ru
chu Ziemi” na „O hipotezie 
potrójnego ruchu Ziemi i jej 
wyjaśnieniu” . Egzemplarz jest 
dziś własnością Centralnej 
Biblioteki Narodowej we Flo
rencji.

Największa ingerencja cenzury w tekst Kopernika: usunięty cały rozdział 8 księgi I, o ruchu 
Ziemi. To jest jedyny egzemplarz, w którym tekst został fizycznie zniszczony: cały arkusz 
został wycięty, a pozostały tekst zaklejony. Proszę zwrócić uwagę na zaklejone kawałki linii 
na początku rozdziału 9. Egzemplarz pochodzi z Biblioteki Państwowej w Cremonie.
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Galileusza jeszcze bardziej. Po 
kilku miesiącach spotyka się z 
Galileuszem i twierdzi, że to nie 
on uruchom ił procedurę Inkwizy
cji. Galileusz ta k  go schara
kteryzował: „W całej jego przemo
wie spostrzegłem bardzo wielką 
ignorancję, nic innego niż umysł 
pełen jad u  i pozbawiony miło
sierdzia” ([4], s. 51).3)

Dekret 
z l 6 l 6  roku  

Galileusz widział niekorzystny 
dla niego obrót sytuacji, ale ciągle 
wierzył w siłę racjonalnych argu
mentów. 12 grudnia 1615 roku 
przyjechał znów do Rzymu, aby 
szukać okazji do osobistego przed
staw ienia swoich wywodów rzym
skim teologom. Spotkania cią
gnęły się miesiącami, ale urzędni
cy U rzędu Świętego nie chcieli go 
przyjąć. Przyjaciele do radzali mu, 
aby po cichu wycofał się ze sp ra
wy i prowadził dalsze badania  bez 
rozgłosu. Z różnych plotek i prze
cieków Galileusz wiedział jednak, 
że przy okazji rozprawy nad nim 
mogło dojść do zakazu nauczania 
teorii Kopernika. Do tego nie 
chciał dopuścić.

Tymczasem, księża z Urzędu 
Świętego od roku zbierali m ate
riały do sprawy i wykorzystywali 
publiczne dyskusje Galileusza do 
uform owania własnej opinii. 18 
lutego 1616 roku Urząd Święty 
zlecił Kwalifikatorom (ekspertom) 
wydanie opinii (cenzury) o dwu 
tezach. Najważniejszy fragm ent 
cenzury, ogłoszonej 24 lutego, 
brzmi następująco: ,,(...)Pierwsza: 
Słońce stanow i centrum  św iata i 
jes t całkowicie nieruchom e pod 
względem ruchów lokalnych. Cen
zura: Teza ta  została jednogłośnie 
uznana za bezsensowną i absur
dalną z punk tu  widzenia filozo
ficznego i form alnie heretycką 
(...). Druga teza: Ziemia nie stano
wi centrum  św iata, an i nie jest 
nieruchoma, lecz obraca się za
równo wokół samej siebie, jak  i 
ruchem  dobowym. Cenzura: 
Jednogłośnie stwierdzono, że teza 
ta  podlega tej samej cenzurze filo
zoficznej, z p unk tu  zaś widzenia

3) Przypuszcza się, że spotkanie zostało zlecone 
Cacciniemu przez Inkwizycję, aby dokładniej 
wybadał poglądy Galileusza ([1], s.128).

teologii, jest co najmniej błę
dem w wierze.” ([3], s. 94— 95).

25 lutego, główny inkwizytor 
zawiadomił zebranie teologów o 
decyzji papieża opartej na opinii 
Kwalifikatorów. Następujący jej 
fragm ent stał się częścią zagadki 
historycznej, do dziś niewyjaśnio
nej: „...Jego Świątobliwość naka
zał Panu  Kardynałowi Bellarmi- 
no wezwać rzeczonego Galileo do 
siebie i upomnieć go, aby porzucił 
rzeczoną opinię; w wypadku od
mowy posłuszeństwa, Komisarz 
m a m u nakazać, w obecności no
tariusza i świadków, aby po
wstrzymał się całkowicie od na
uczania lub obrony tej opinii i  do
ktryny, a naw et od dyskutowania 
jej; jeśli nie zgodzi się on n a  to, 
należy go uwięzić.” ([1], s. 130).

3 m arca 1616 roku na  zebra
n iu  Kongregacji Głównej kardy
nał Bellarmino ogłosił, że Gali
leusz poddał się wyrokowi. Na 
tym  samym zebraniu Kongregacja 
podjęła inną  decyzję, k tóra zosta
ła  ogłoszona 5 marca: „(...) doktry
na  pitagorejska — która jes t fał
szywa i całkowicie przeciwna Pis
m u Świętem u -  o ruchu Ziemi i 
nieruchomości Słońca (...) jest o- 
becnie rozpowszechniana za gra
nicą i akceptowana przez wielu. 
(...) Święta Kongregacja rozpo
rządziła, że „De revolutionibus 
orbium” rzeczonego Mikołaja Ko
pernika (...) m ają być zawieszone 
dopóki nie zostaną poprawione” 
([1], s. 131).

W tym dopiero momencie, 73 
la ta  po śmierci Kopernika i pierw
szej publikacji jego dzieła, Kościół 
potępił jego naukę i uznał ją  za 
sprzeczną z re lig ią .4) „Zawieszenie 
do czasu poprawienia” było ty 
pową form ułką Inkwizycji i ozna
czało w praktyce wpisanie do 
Indeksu na  stałe. Tylko w jednym  
wypadku Kongregacja ogłosiła po
prawki, z którym i dzieło mogło 
być publikowane — właśnie w 
przypadku „De revolutionibus” 
Kopernika. L ista poprawek zo
sta ła  ogłoszona w roku 1620, ale 
wprowadzono je tylko do małej

4) Stało się tak, chociaż obliczenia oparte na teorii 
Kopernika były podstawą reformy kalendarza. 
Kalendarz gregoriański został wprowadzony w 
życie w roku 1582 decyzją papieża Grzegorza 
XIII.

części istniejących wówczas eg
zemplarzy książki. Niedbalstwo 
lub świadomy sabotaż właścicieli 
egzemplarzy oraz władców w róż
nych krajach sprawiły, że dekret 
z 1616 roku był mało skuteczny 
[4]. Dzieło Kopernika zostało wy
kreślone z Indeksu w roku 1835.

Dla dalszych losów Galileusza 
kluczowym okazał się inny doku
m ent. W archiwum  Inkwizycji jest 
on zapisany pod datą  26 lutego 
1616 roku i stanowi drugą część 
wspomnianej wyżej zagadki histo
rycznej. Oto jego najważniejszy 
fragm ent: „...rzeczony Galileo, we
zwany i będący przed obliczem 
Pana K ardynała [Bellarmino], 
został, w obecności Jego Przewie- 
lebności Michelangelo Seghizzi 
(...[tu lista  tytułów]), przez rzeczo
nego kardynała ostrzeżony, że 
wymieniona wyżej opinia jest 
błędna i upom niany, aby ją  
porzucił; natychm iast potem, w 
obecności mojej [notariusza] i 
świadków, podczas gdy Pan 
Kardynał był wciąż obecny, rze
czonemu Galileo nakazał i zobo
wiązał go rzeczony Komisarz 
[Seghizzi], w im ieniu Jego 
Świątobliwości Papieża i całej 
Kongregacji U rzędu Świętego, aby 
całkowicie wyrzekł się rzeczonej 
opinii, że Słońce jes t środkiem  
św iata i jes t nieruchome, i że Zie
m ia porusza się; an i nadal jej nie 
wyznawał, nauczał albo bronił w 
jakikolw iek sposób, ustn ie  albo na 
piśmie; w przeciwnym wypadku 
postępowanie będzie wszczęte 
przeciwko niem u przez Urząd 
Święty; z którym  to nakazem  
rzeczony Galileo zgodził się i przy
rzekł być m u posłusznym.” ([1], s. 
134). W ostatnim  zdaniu doku
m entu  podano nazw iska domow
ników kardynała Bellarmino jako 
świadków.

Po uważnej lekturze dokum en
tów z 25 i 26 lutego 1616roku n a 
wet niefachowy Czytelnik zauw a
ży sprzeczność między nimi. De
cyzja papieża przewidywała dwa 
w arianty  postępowania z Galile
uszem: łagodniejszy, jeśli będzie 
posłuszny, i ostrzejszy, jeśli bę
dzie się opierał. Zapis z da tą  26 
lutego mówi, że zastosowano oby
dwa w arianty  po kolei i nie
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wspomina naw et o reakcji Galile
usza n a  upom nienie, „natych
m iast potem ” nastąp iła  represja 
przew idziana n a  wypadek niepo
słuszeństw a. Form a dokum entu 
też budzi podejrzenia. Tekst mówi 
„w obecności mojej i świadków”, 
ale nie m a pod nim  podpisów os
karżonego an i notariusza; wbrew 
ściśle przestrzeganem u obyczajo
wi, nazw iska świadków z urzędu 
nie zostały podane. Gdy Inkwizy
cja wydawała zakaz tego rodzaju, 
wym agała podpisu oskarżonego, 
potwierdzenia autentyczności 
podpisu przez notariusza i podpi
sania całości dokum entu przez 
świadków z urzędu. W ymienieni 
jako świadkowie domownicy 
kardynała nie posiadali w ystar
czających kwalifikacji, aby być 
św iadkam i oficjalnej procedury 
prawnej.

Omawiany dokum ent różni się 
od innych także z czysto technicz
nego, archiwistycznego punktu  
widzenia. Każdy nowy dokum ent 
lub oficjalny list był rozpoczynany 
n a  pierwszej stronie podwójnego 
arkusza papieru, a potem wszy
wany do teczki z aktam i w kolej
ności według daty. Ta m etoda 
powodowała, że teczka zaw ierała 
dużo niezapisanych stron. Są one 
num erowane na  równi z zapisa
nymi. N a niektórych z nich dopi
sywano kom entarze urzędowe, 
noty o doręczeniu lub instrukcje 
uzupełniające, wszystkie upo
rządkowane chronologicznie. Ani 
jeden dokum ent (list, raport, ak t 
prawny lub potwierdzona kopia) 
nie zaczyna się w innym  miejscu 
niż pierwsza strona nowego a r
kusza. Z jednym  wyjątkiem, jest 
nim  nakaz z 26 lutego. Ten doku
m ent wielkiej wagi został napisa
ny na  kaw ałku papieru, który był 
przypadkowo wolny, mianowicie 
na  tylnej stronie raportu  Kwalifi
katorów z 24 lutego i przedniej 
stronie drugiej połowy arkusza 
z zeznaniem  Cacciniego. W ten  
sposób wpisywano do archiwum 
odpisy załączników, których 
oryginały były przechowywane 
gdzie indziej, aby uzupełnić infor
mację. W tym  miejscu archiwum 
powinien znaleźć się oryginał wy
roku Inkwizycji, tymczasem jest 
to nieform alna notatka. Nie m a

po oryginale żadnego śladu w tej 
teczce (num eracja stron jest 
ciągła), oryginału, jeśli istniał, nie 
odnaleziono do dziś w żadnym in 
nym archiwum.

Dwa inne dokum enty zaprze
czają treści notatki. Jezuici, chcąc 
zaszkodzić Galileuszowi, zaczęli 
rozpowszechniać plotki, że został 
on formalnie ukarany  przez In 
kwizycję. K ara Inkwizycji ucho
dziła wtedy za piętno socjalne 
i towarzyskie. Gdy plotki jezuitów 
dotarły do Galileusza, poprosił on 
samego kardynała Bellarmino o 
pisem ne zaświadczenie, że nie 
wymierzono m u formalnej kary. 
Zaświadczenie otrzymał i jes t ono 
w archiwach Inkwizycji (pełny 
tekst: [1], s. 140). Drugi doku
m ent został znaleziony w roku 
1848 w archiwum  dekretów pa
pieskich, oto odpowiedni frag
ment: „Pan Kardynał Bellarmino 
doniósł, że Galileo Galilei, m ate
m atyk, został ostrzeżony w formie 
nakazu Świętej Kongregacji, aby 
porzucił przekonanie, które do tej 
pory żywił, że Słońce jes t środ
kiem sfer i jest nieruchome i że 
Ziemia porusza się, zgodził się on 
na  to (...)” ([1], s. 141).

Wyłożone tu  w skrócie prze
słanki wskazują, że dokum ent z 
datą  26 lutego 1616 roku jest fal
syfikatem. Hipoteza ta  dobrze ob
jaśn ia  zeznania Galileusza pod
czas procesu w 1633 roku. Jest 
ona przekonująco poparta deduk

cyjnymi argum entam i typu dete
ktywistycznego (patrz [1], cały 
rozdział XIII), ale jej rozstrzygnię
cie po 350 latach jes t mało praw 
dopodobne. Historycy m ają kilku 
jednakowo „dobrych” kandydatów 
n a  au tora fałszerstw a i skłaniają 
się ku przypuszczeniu, że zostało 
ono dokonane w 1616 roku, nie w 
1633, ale naw et to nie jes t pewne. 
Istn ieją natom iast dowody fał
szerstw popełnionych w im ieniu 
Inkwizycji w innych sprawach 
([1], s. 296—297), hipoteza o fał
szerstwie w 1616 roku nie jest 
więc pozbawiona precedensów.

Kwestia prawdziwości tego 
w łaśnie dokum entu była ważna z 
prawnego punk tu  widzenia. Upo
m nienie Inkwizycji w wersji zale
conej dokum entem  z 25 lutego nie 
zabraniało Galileuszowi dyskuto
w ania nauk i K opernika jako geo
metrycznej hipotezy. Wyrok w 
wersji z 26 lutego nakazyw ał bez
warunkowe i bezterminowe m il
czenie w tej sprawie. J a k  pokaże
my dalej, opublikowany w 1632 
roku „Dialog o dwu wielkich sys
tem ach św iata” nie naruszał upo
m nienia, był natom iast narusze
niem  wyroku z 26 lutego. Oskar
żenie o to przestępstwo dało po
czątek procesowi z 1633 roku.

©flęÓĆ brUflrt 
i uofntii in
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Proplydy
-  dyski protoplanetarne 
w Orionie

Andrzej Woszczyk

Poznanie okoliczności swego narodzenia, czy korzeni swojej rodziny jest 

dla wielu mieszkańców Ziemi niezwykłą pasją i przedmiotem często wie

loletnich dociekań. Podobnie, dla wielu już pokoleń astronomów problem

Fot. 1. ,Pióro gazowe” w pobliżu brzegu Mgławicy 
Oriona.

Powyższy obraz powstał ze złożenia oddzielnych zdjęć uzyskanych 
w liniach najbardziej obfitych pierwiastków w mgławicy: wodoru, 
tlenu i azotu uzyskanych 13 i 14 sierpnia 1991 przy użyciu szero
kokątnej kamery teleskopu kosmicznego. Widzimy tu szereg detali 
nigdy przedtem nie oglądanych. Są tu obiekty wydłużone, ukie
runkowane na najjaśniejsze gwiazdy w tym obszarze (które są zlo
kalizowane poza brzegiem tego zdjęcia), szybko ekspandujące pió
ra materii otaczającej młode gwiazdy i dyski protoplanetarne. 
Obszar przedstawiony na zdjęciu ma rozmiar około 1.29 roku 
świetlnego.

powstania naszej Rodziny Słonecznej stał się przedmiotem ich pasji i sen

su astronomicznych poszukiwań. Na ogół wierzymy, że nasz Układ Plane

tarny powstał równocześnie ze Słońcem poprzez kondensację pyłów za

wartych w okołosłonecznym dysku, który towarzyszył narodzinom naszej 

dziennej gwiazdy około cztery i pół miliarda lat temu. Odkrycie w początku 

lat osiemdziesiątych gorących dysków pyłowych wokół niektórych gwiazd 

zapoczątkowało fascynujący i pełen uzasadnionych nadziei okres oczeki

wania na rychłe zrozumienie uwarunkowań powstania naszego Systemu 

Słonecznego i nareszcie znalezienie planet wokół innych gwiazd. Wielu 

astronomów i liczne zespoły badawcze podjęło to wyzwanie. Przedmiote- 

m szczególnego zainteresowania stały się głównie gwiazdy młode i poten

cjalne mateczniki gwiazdowe takie np. mgławica Omega w gwiazdoz

biorze Strzelca (M17), Barnard 68, ciemna 

mgławica w Strzelcu czy mgławice w rejonie 

gwiazdozbiorów Oriona i Łabędzia.

Postępy Astronomii relacjonowały już dość 

szczegółowo historię odkrycia i kolejnych badań 

protoplanetarnego dysku wokół Beta Pictoris.’1 

Gwiazda ta powstała około 100 milionów lat temu, 

a jej dysk chyba nie ma dość masy aby zbudować 

planetę wielkości Ziemi. Obok Beta Pictoris, po

twierdzono i badano pyłowe dyski wokół Alfa Ly- 

rae, Alfa Piscis Austrini i Epsilon Eridani.

Ostatnio zespół badaczy pod kierownictwem C. 

Roberta O ’Dell'a (C. R. O ’Dell, Zheng Wen i 

Xi—Hai Hu z Rice University w Houston oraz Jeff 

Hester z Arizona State University) używał telesko

pu kosmicznego Hubble’a do badania matecznika 

gwiazdowego w Wielkiej Mgławicy w Orionie. Przy 

pomocy kamery szerokokątnej i planetarnej teles

kopu kosmicznego badacze ci obserwowali gwiaz

dy młode, znajdujące się jeszcze w fazie kontrak

cji. Ich wiek nie przekraczał kilku milionów lat. 

Wokół 15 takich gwiazd znaleźli rozległe dyski 

zbudowane z gorącego pyłu. A  więc pył otaczający 

te gwiazdy ma nie tylko dostatecznie duży mo

ment obrotowy, by nie dać się wciągnąć w czeluś

cie materii rodzącej się (kolapsującej) gwiazdy, 

rozpościera się na duże odległości wokół gwiazdy 

tworząc szeroki spłaszczony dysk.

Te młode, pyłowe dyski wokółgwiazdowe 

stanowią nową klasę obiektów odkrytych we 

Wszechświecie, które nazwano „proplydami” 

(Żona Roberta 0 ’Della, Gai Sabancah, uważała, 

że określenie „protoplanetary disks’ jest tak trudne 

do wymówienia przez jej męża, że należy mu ul

żyć i zastąpić je czymś krótszymi łatwiejszym 

i wymyśliła „proplyds”). Teleskop Hubble’a mógł je 

dostrzec, ponieważ bądź są one oświetlone przez 

najgorętsze gwiazdy Mgławicy Oriona, bądź też 

ich kontury widoczne są na jasnym tle mgławicy.

*’ patrz notki autora PA 4/91 str. 172, PA 3-4/92 
str. 177. (red.)
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Niektóre z proplydów są jednak wystarczająco jasne, aby mogty być 

wcześniej odkryte przez ziemskie teleskopy optyczne lub radiowe. Każdy 

z proplydów wygląda jak gruby dysk z dziurą w środku, gdzie zlokalizowa

na jest chłodna gwiazda. Promieniowanie z pobliskiej gorącej gwiazdy 

„wygotowuje’ materię z powierzchni dysku, a wiatr gwiazdowy tejże 

gwiazdy zdmuchuje tak uwolnioną materię i powoduje powstanie struktury 

podobnej do ogona kometarnego. Tempo utraty masy dysku autorzy 

oceniają na około pól masy Ziemi na rok. Opierając się na tym tempie 

erozji Robert O ’Dell sądzi, że pierwotna masa dysku takiego proplydu po

winna wynosić około 15 mas Jowisza.

Wiele z najmłodszych i najgorętszych gwiazd naszej Drogi Mlecznej 

znajduje się właśnie w Mgławicy Oriona. Mgławica ta jest na skraju gigan

tycznej chmury molekularnej, która leży bezpośrednio za gwiazdami 

kreślącymi (wyznaczającymi) miecz myśliwego Oriona w jego konstelacji. 

Obszar intesywnie badany przez 0 ’Della i jego współpracowników jest

obserwuje
jasną częścią mgławicy, odległą od nas tylko o około 1500 lat świetlnych, 

gdzie gwiazdy w dużym stopniu nie są przesłonięte materią 

międzygwiazdową. Wobec tego otzrymany rezultat obserwacji pozwala 

przypuszczać, że w tym obszarze Oriona, około 50 gwiazd posiada pro- 

toplanetarne dyski.

Inna grupa badaczy pod przewodnictwem pani Karen M. Strom z Uni

versity of Massachusetts, używała teleskopu 1.3 m na Kitt Peak w 

Arizonie wyposażonego w zestaw odbiorników podczerwieni, aby przeba

dać ciemną chmurę materii zwaną Lynds 1641, a położoną w pobliżu 

Mgławicy Oriona. W  czasie tych obserwacji odkryto tam około 2000 

gwiazd, które uszły uwadze dotychczasowych badaczy tego obszaru, 

pracujących głównie w dziedzinie widzialnej widma. Większość tych obie

któw była rozmieszczona równomiernie, ale kilkaset gwiazd występuje tu 

w luźnych agregatach po 10 do 50 gwiazd we wzajemnych odległościach 

nie większych niż jeden rok świetlny. Porównując właściwości

Fot. 2. „Pióro gazowe” z nowo narodzonej gwiazdy.
Zdjęcie to przedstawia fragment poprzedniego obrazu (o rozmiarze pół roku świetlnego) i stanowi 
„zbliżenie” szybko ekspandującej materii wokół nowonarodzonej gwiazdy. Jest to w istocie obraz ponad- 
dźwiękowej fali uderzerzniowej materii poruszającej się z prędkością około 220 tys. km/godz., a uformo
wanej przez strumień materii wypływającej z nowoutworzonej gwiazdy.
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podczerwonego promieniowania tych gwiazd z teoretycznymi modelami 

gwiazdowymi pani Strom oceniła wiek gwiazd w agregatach na kilkaset 

tysięcy co najwyżej 1 milion lat. Ponadto prawie dwie trzecie tych gwiazd 

ma charakter promieniowania podczerwonego wskazujący na istnienie 

wokół nich dysku pyłowego złożonego z ziaren o mikrometrowych rozmia

rach. Jak to widać więc na przykładzie Lynds 1641, gwiazdy rozpoczynają 

życie w małych rodzinach, których każdy członek ma swój pierścień 

gorącego pyłu. W ciągu następnych kilku milionów lat, cząsteczki dysku 

akreują do większej formy planetozymali, które mogą się stać budulcami 

planet. Dysk wokółgwizdowy złożony z planetozymali, w przeciwieństwie

Fot. 3 . Dyski protoplanetarne w Mgławicy 
Oriona.

Zdjęcie przedstawia obrazy 3 proplydów, uzyskane 
kamerą szerokokątną teleskopu kosmicznego Hub- 
ble’a 13 i 14 sierpnia 1991. Każdy obraz jest w 
istocie złożeniem trzech zdjęć uzyskanych w liniach 
wodoru, tlenu i w czerwieni (dla lepszego ukazania 
chłodnej gwiazdy centralnej). Poszczególne obrazy 
mają rozmiar 1 2 .0 7  dnia świetlnego, a każdy ele
ment obrazu (pixel) mierzy 5 0  j. a.

Każdy z proplydów przedstawia się jako dysk z 
„dziurą” w środku gdzie jest ulokowana chłodna 
gwiazda. Pod działaniem promieniowania i wiatru 
gwiazdowego pobliskiej gorącej gwiazdy tworzy się 
podobna do ogona kometamego, charakterystycz
na struktura. Obiekty te znajdują się w odległości 
od nas około1 5 0 0  lat świetlnych.

do dysku pyłowego prawie wcale nie jest widoczny w podczerwieni. W fa

zie formowania się planetozymali, te młode gwiazdy opuszczają agregaty, 

w których się urodziły i rozchodzą się w przestrzeni. (Zupełnie jak ludzie -  

rodzą się i spędzają młodość w rodzinach, czasami wielodzietnych, a gdy 

dorosną opuszczają dom rodzinny.)

Powyższe zrelacjonowane odkrycia są ważnym etapem w poznawaniu 

historii tworzenia się planet i powstania naszego Systemu Planetarnego. 

W sumie mamy dowody na to, że podstawowy budulec planet istnieje 

wokół znacznej części gwiazd. Jest bardzo prawdopodobne, że wiele z 

tych gwiazd będzie miało własne systemy planetarne.
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Projekt toruńskiego, 32-metrowego radiote
leskopu powstał na początku lat osiemdzie
siątych. W 1985 roku rozpoczęto prace bu
dowlane. Gotowe fundamenty zwiedzaliśmy 
wraz z Aleksandrem Wolszczanem w maju 
ub. roku (PA2/93 str 82), potem pojawiła się 
obracająca horyzontalnie podstawa...

... i w ystrze lił w górę 10 m etrowy słup. 
Pod bacznym okiem toruńskich  rad io 
astronomów (PA2/93 str 82) na obrotowej 
podstawie wyrosła konstrukcja masztów 
mająca unieść...

... 160 tonow ą oś 
elewacyjną radiotele
skopu. Oś ma kształt 
czworokąta z ogrom
ną zębatką do zmia
ny w ysokośc i. Na 
tym czworokącie zo
stanie rozpostarta  
konstrukc ja  nośna 
ogromnej czaszy ra
d io te leskopu. Je
szcze dzień wcześniej... 
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... element leżał spokojnie u 
podstawy teleskopu. Punktu
alnie o godzinie 10 rozpoczę
ta się najbardziej niezwykła, 
jak do tej pory, operacja. Pod 
wodzą brygadzisty Mostosta
lu, Henryka Jarzębowskiego, 
oś drgnęła, uniosła się w po
wietrze i z dokładnością pół 
milimetra osiadła na wyso
kości 25 metrów!
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P/ SWIFT- TUTTLE

2 grudnia 1992 (K. Rumiński)

29 października 1992 (M. Rothe)

20 grudnia 1992 ( t  Jordy, J. Lecacheux, F. Colas



Niezwykłe piękno emisji pyłu z jądra Komety 
Halleya, ukazał obraz uzyskany w 1986r., 
z odległości 2000 km, przez sondę Giotto.
Na powierzchni jądra widać liczne szczegóły, 
m. in. oświetlony przez nisko położone Słońce, 
wierzchołek około 500 metrowego wzniesienia 
(H.U. Keeller, ESA/HPI fur Aeronomie)



Autor artykułu przy teleskopie w Piwnicach fot. M. Hałaburda

Drorsen-Metcalf, Austin 1989c,, Levy 1990c 
Swilt-TiitUe, llallcv

KOMETY
ostatnich lat
Bogdan Maciesowicz

Komety należą do najbardziej chyba widowiskowych i fascy
nujących zjawisk na niebie, są wciąż jeszcze tajemnicze, a nawet 
romantyczne. Niektóre komety okresowe, obserwowane obecnie, 
były widziane przez ludzi żyjących w czasach Newtona, w średnio
wieczu czy starożytności i ponownie przylecą, gdy nas już nie bę
dzie... Można też czasem zobaczyć kometę, na którą, być może, 
patrzyły dinozaury, albo taką, która przeleci tylko jeden jedyny raz 
w pobliżu Słońca i przez następne setki milionów lat błądzić bę
dzie w pustej przestrzeni między gwiazdami...

Bogdan Maciesowicz jest fizykiem, 
pracuje w Zakładzie Astrofizyki WSP 
w Rzeszowie. Zajmuje się fizyką ko
met, prowadził ich obserwacje w OA 
UMK w Piwnicach. Przerywane ślady 
gwiazd na pierwszych wykonanych 
przez niego zdjęciach komet, pokazu
ją jak niełatwe są to obserwacje. Os
tatnie zdjęcia komety Levy’ego są już 
nienaganne.

Obserwacje komet nie mają 
jednak dostarczać romantycz
nych wzruszeń astronomom. 
W każdym razie, nie tylko. B a
dania fizyki komet mają fun
dam entalne znaczenie przy 
poznawaniu natury Układu  
Słonecznego, a zwłaszcza jego 
genezy. Jądra komet są św iad
kami narodzin Układu Plane
tarnego -  ich m ateria nie 
uległa destrukcji i przeobraże
niu, jak  to miało miejsce na 
planetach. Orbity komet — to 
poligon doświadczalny mecha-
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niki nieba: być może dzięki 
nim  uda się odkryć planetę X.

W ostatnich latach  obserwu
je  się po kilkadziesiąt komet 
rocznie. Rekordowym pod tym 
względem był rok 1987, w któ
rym było ich aż 50(!): 15 no
wych, 17 odkrytych w poprzed
nich latach, pozostałe to odna
lezione komety krótkookreso
we. Taka ilość komet je s t spo
wodowana wzrostem jakości i 
ilości obserwacji — jeszcze dzie
sięć la t tem u obserwowana 
liczba kom et była rzędu dwu
dziestu na rok. Z reguły są to 
tzw. komety teleskopowe, o 
jasnościach mniejszych od 6 
wielkości gwiazdowej (prze
ważnie kilkanaście m agnitu- 
do). Przeciętnie co parę la t po
jaw ia się kom eta, k tóra je st 
dobrze widoczna gołym okiem 
(4m — 2m), co kilkanaście lat, 
bardzo ja sn a  kom eta (2m — 0m). 
Zdarzają się też wyjątkowo 
ta k  jasne  komety (patrz ram 
ka), że mogą być obserwowane 
naw et w dzień! Zwykle 
przechodzą one bardzo blisko 
Słońca (zob. PA 3/91).

Jasn e  komety pojawiają się 
niespodziewanie (za w yjąt
kiem znanych okresowych) i w 
sposób nie dający się ująć s ta 
tystycznie: czasem pojawia się 
jedna i przez następnych kilka 
czy kilkanaście la t je s t „cisza”, 
a czasem leci kilka na  raz, ja k  
np. w latach  1882, 1910, czy 
1989-90.

W okresie od la ta  1989 do 
końca la ta  1990 pojawiło się 
aż pięć kom et o jasności powy
żej 6m. Pierw sza przyleciała 
okresowa kom eta Brorsen— 
M etcalf 1989o (1847V = 
1919III = 1989X), należąca do 
rodziny N eptuna — ta k  ja k  Ko
m eta H alleyau. W październi
ku, listopadzie i grudniu wi-

u Pisownia z dużej litery powinna być stosowana 
wszędzie tam, gdzie chodzi o konkretną kometę 
(nazwa własna obiektu). Nie jest to na ogół obec
nie praktykowane, ale Kometa Halleya zasługuje 
na wyróżnienie.

NOC4NtC«»M04M4MC4M«400WOOMI

/ WYBRANE INFORMACJE O
Podane jasności w wielkościach 

wie opisów obserwacji. Daty do ro

1066 Praw dopodobnie Kometa Halleya. O bserw ow ana w  Eu
ropie i Chinach. Około 15 kwietnia jej blask był p o 
równywalny z W enus C-4m).

1402 O bserw ow ana w  Europie, Japonii i Chinach. 22-29 
marca w idoczna w  dzień (-5m).

1577 Odkryta w  Peru 1 listopada w  prom ieniach zachodzą
cego Słońca: „przez chm ury w ydaw ało się, że to Księ
życ” (co najmniej -7m). O bserw ow ana parę dni później 
między zachodzącym Słońcem a m łodym  Księżycem 
miała jasność nie mniejszą od  W enus (-4m). Widział ją 
m.in. Tycho de Brahe.

1580 Na początku października jaśniejsza od  W enus (co naj
mniej -3m). Obserwował ją m.in. Tycho de Brahe.

1665 20 kwietnia w idoczna przed  w schodem  Słońca kilka 
stopni nad  horyzontem  (-2m, -3m). O bserw ow ana m. in. 
przez Heweliusza.

1744 1 lutego „jaśniejsza od  Syriusza” (-2m); 18-20 II „równa 
blaskiem W enus” (-4m); 25 II, przy wysokości 3° nad 
horyzontem, „jaśniejsza od  W enus ” (-5m). 27 II w idocz
na gołym okiem w  dzień 12° od  Słońca. 18 III długość 
jej w arkocza dochodziła do 9°.

Kometa Halleya: Najsłynniejsza. Najwcześniej odkryta przed 
peryhelium (1212 dni). Najdłużej obserwowana w czasie je
dnego pojawienia: od 16 października 1982 do chwili obecnej.

> x//xx«*x-:w > x*»»x-x«« > x « łx »x *«x 'x «x 'x w

SIŁY
IMEGRAWITACYJFiE

Schemat wyjaśniąją- 
cy powstawanie efe
któw niegrawitacyj- 
nych w ruchu kome
ty: wyrzut materii z 
jądra powoduje po
wstanie przeciwnie 
działającej siły reak
cji zmieniającej nie
co orbitę. Przyśpie
szenie bądź opóźnie
nie ruchu zależy od 
kierunku obrotu ją
dra.
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WYJĄTKOWYCH KOMETACH
gwiazdowych oszacowano na podsta- 
ku 1580 wg kalendarza juliańskiego.

18431 (1843a) Wielka Marcowa Kometa. 28 lutego widocz
na okiem nieuzbrojonym przez cały dzień „tak dobrze 
jak Księżyc” w odl. 4° od Słońca, wyglądała jak wydłu
żony obłok (dł. 1°). Jej jasność musiała wówczas wyno
sić powyżej -8m. 21 marca długość warkocza dochodzi
ła do 64°— w przeliczeniu na kilometry: 320 min km 
(2.1 j. a.). Podejrzewa się jej związek z kometą obser
wowaną w roku -371, która rozdzieliła się wówczas na 
dwie części; drugą z nich może być kometa 18801.

18821 (1882b, w ówczesnych źródłach a) 10 czerwca obser
wowana w  dzień przez lunetę (-2m do - 5m?), 1 lipca 
widoczna w czasie pełni kilka stopni nad horyzontem 
(-2m do -4m).

1882H (1882d, w ówczesnych źródłach b) Wielka Wrześnio
wa Kometa. 16 IX widoczna gołym okiem w dzień jako 
świecący biały obłok (warkocz 20'). 17 IX obserwowa
no ją do chwili wejścia na tarczę Słońca (jasność nie 
mniejsza od -7m) -  wówczas znikła jak gwiazda zakryta 
przez Księżyc.

1910H (1910a) W połowie stycznia widoczna w dzień 4° od 
Słońca (-5in?); 20 i 21 stycznia miała taką jasność jak 
Wenus (- 4m).

Dotychczasową „rekordzistką” była Kometa Napoleońska 18111
(1811a) widoczna przez 510 dni. Najlepiej zbadana (sondy kos
miczne).

V.V.VAV.V.V.VVV.V.V.V.VAW .V.V.V.V.V.V.V.V.'.V.V.

OZNACZENIA KOMET
Po odkryciu kom eta otrzymuje tzw. oznaczenie prowizo
ryczne, składąjące się z dwóch symboli: roku odkrycia 
i małej litery alfabetu łacińskiego, określającej kolejność 
odkrycia w danym roku (np. 1989o -  15 kom eta odkryta 
w 1989 roku). W przypadku większej liczby komet powra
ca się do początku alfabetu z dodaniem  cyfry 1. Oprócz 
tego kom eta otrzymvye nazwisko odkrywcy lub odkryw
ców (nie więcej niż trzech), albo, jak  w przypadku np. Ko
mety Halleya, Lexella czy Crommelina -  nazwisko 
zasłużo- nego je j badacza. Tzw. definitywne oznaczenie 
komety składa się z symbolu roku, w którym kom eta 
przeszła przez peryhelium, oraz z liczby rzymskiej, 
num erującej przejścia przez peryhelium wszystkich zna
nych komet. I tak, kom eta Brorsen-Metcalf 1989o, 
otrzymała definitywne oznaczenie 1989X.

doczna była kom eta O kazaki- 
Levy—Rudenko 1989r (1989 
XIX), o jasności dochodzącej do 
5m, także w grudniu szybko 
przeleciała przez niebo kom eta 
A arseth — Brewington 1989at 
(1989XXII), k tó ra  około 20 
grudnia osiągnęła jasność 4m. 
Wiosną 1990 r. można było ob
serwować kometę Austin 
1989cp i — gdy ta  była jeszcze 
dobrze widoczna — 20 m aja 
pojawiła się „kometa na  lato”: 
Levy 1990c (1990XX).

Kometa B rorsen-M etcalf 
1989o m iała wprawdzie 
niewielką jasność (przekroczy
ła  tylko granicę 6m.), ale 
zasługuje na  uwagę ze wzglę
du na  dużą aktywność, a także 
z historycznego punk tu  widze
nia.

Po raz pierwszy została zau
ważona 20 lipca 1847 r. przez 
T. Brorsena, pracującego w 
Obserwatorium  Astronomicz
nym w Altonie, jako słaba 
mgławica, a  ostatnie obserwa
cje w tym pojawieniu były 
przeprowadzone 13 września 
przez C. Roemker w H am bur
gu. Przez cały okres obserwa
cji kom eta była widoczna tylko 
przez lunety.

Ponownie odkrył ją  20 sierp
n ia 1919 r. J . H. Metcalf, jako 
drugą w tym roku (1919b). 
Identyczność orbity z kom etą 
1847V pierwszy zauważył 
prof. A. O. Leuschner.

W arunki obserwacji komety 
w 1919 r. były znacznie lepsze 
niż poprzednio. W sierpniu 
była jeszcze obiektem telesko
powym, ale już n a  początku 
września dostrzegalna była 
gołym okiem. Pod koniec wrze
śn ia obserwowano ją  zarówno 
w świetle zmierzchu, ja k  i 
zorzy porannej, na  początku 
października osiągnęła jasność 
4m.5, a  warkocz widoczny 
gołym okiem m iał długość 1°. 
Około 20 października kom eta 
przeszła okres wybuchowej ak-
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Wykonane przez autora w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piw
nicach za pomocą teleskopu Schmidta 60/90/180 cm, na kliszach ZU 21 
(230-520 nm) bez filtrów zdjęcia komety Brorsen-Metcalf 1989o. Podany 
czas oznacza środek ekspozycji, w nawiasie długość ekspozycji.

U góry: 1989.09.01, 1:27 UT (10 min). Widoczny początek kreacji nowe
go strumienia gazu (zob. rys.3). Jasność 5m.9, średnica głowy 5'.

W środku: 1989.09.02, 1:52 UT (16 min.). Wyraźna promienista struktu
ra warkocza gazowego. Jasność 5m.7, średnica głowy 6'.

Na dole: 1989.09.05, 2:18 UT (8 min.). 4 września kometa przeszła 
prawdopodobnie okres wybuchowej aktywności, o czym świadczy 
struktura warkocza. Jasność 5m.7, średnica głowy 6'.

tywności. N a zdjęciu wykona
nym 20 października 1919 r. 
w obserwatorium Yerkes, w 
warkoczu widoczne je st  zgęsz- 
czenie o długości 2° w odległo
ści 2°30' za głową. Następnej 
nocy niebo było zachmurzone, 
ale na zdjęciu z 22 październi
ka uwiecznione zostało cieka
we zjawisko: początek ostro 
zakończonego starego war
kocza znajduje się w odl. 51' 
od głowy, z której wyrasta no
wy warkocz, wypełniający pus
tą przestrzeń.

W trzecim obserwowanym 
powrocie kometa została odna
leziona przez E. Helin dopiero 
4 lipca 1989 r. w miejscu odda
lonym o 12° od podanego w 
efemerydach obliczonych przez 
Yeomansa. N a początku sierp
nia odległość ta wynosiła aż 
40°. Przyczyną takich rozbież
ności była duża aktywność ko
mety w ostatnim pojawieniu — 
siły niegrawitacyjne (ramka 
na str. 122), nie uwzględnione 
w rachunkach ze względu na 
zbyt m ałą liczbę obserwacji w 
poprzednich pojawieniach, 
spowodowały przyspieszenie 
ruchu. Kometa poruszała się 
po torze identycznym z obliczo
nym, ale przyleciała o 15 dni 
wcześniej (w przypadku Kome
ty Halleya efekty niegrawita
cyjne spowodowały opóźnienie 
o 4 dni). N a początku sierpnia 
kometa Brorsena—Metcalfa 
była jeszcze słaba i rozmyta 
(8m), w miarę zbliżania się do 
Słońca rosła jej jasność i ak
tywność. W połowie sierpnia 
rozpoczął się dynamiczny roz
wój warkocza: oprócz głównego 
prostego warkocza gazowego z 
głowy wyrastały promieniście 
coraz to nowsze strumienie. W 
pierwszej dekadzie września 
warkocz składał się z kilku 
długich, wyraźnych strumieni 
gazu, leżących pod kątem paru 
stopni wzlędem siebie. W tych
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Rys.3. Rozkład prędkości materii w warkoczu gazowym 
komety Brorsen-Metcalf 1989o w zależności od odle
głości od jądra.

słonecznego powoduje rozpędzanie 
jonów warkocza. Przyspieszenie jo
nów w pobliżu jądra kilkaset razy 
przewyższa przyspieszenie grawitacyj
ne, ze wzrostem prędkości, a zatem i 
odległości od jądra, stopniowo maleje.

W warkoczu gazowym dają się wy
różnić charakterystyczne zgęszczenia, 
załamania itp. nazywane węzłami. Na 
zdjęciach wykonywanych w odstępach 
czasu rzędu kilkunastu -  kilkudziesię
ciu minut wyraźnie widać, jak węzły 
oddalają się od jądra komety (rys. 2). 
Mierząc na kolejnych zdjęciach poło-

Rys.1. Kolejne fazy powstawania pola magnetycznego 
komety, tworzącego promienistą strukturę warkocza ga
zowego (wg Alfvena): H -  kierunek pierwotnego pola 
magnetycznego; strzałki wskazują kierunek wiatru sło
necznego.

Korpuskulame promieniowanie Słońca jonizuje 
cząstki w atmosferze komety. Jeśli kometame 
jony powstają w już istniejącym polu magne
tycznym, mogą poruszać się albo kolektywnie, 
przenosząc ze sobą pole, albo mogą dryfować 
wzdłuż linii sił tego pola — stąd często obserwo
wana promienista struktura warkoczy gazowych 
(rys. 1) -  jony uwięzione są w wąskich magne
tycznych rurkach. Nie wdając się w teorię 
magnetohydrodynamiczną ruchu materii war
kocza gazowego, można ogólnie powiedzieć, że 
oddziaływanie szybkich korpuskuł wiatru

Rys.2. Schematyczny wygląd komety Bror- 
sen-Metcalf na kolejnych zdjęciach 1 wrześ
nia 1989 r.

żenią węzłów i dzieląc różnicę odle
głości przez odstęp czasu, po uwzglę
dnieniu oczywiście geometrycznego 
usytuowania warkocza względem Zie
mi, otrzymuje się średnią prędkość 
przemieszczania zaburzenia. Na rysun
ku 3 przedstawione są wyniki pomia
rów prędkości materii w warkoczu ko
mety Brorsen-Metcalf 1989o w zależ
ności od odległości od jądra, uzyskane 
ze zdjęć tej komety wykonanych 1 i 2 
września 1989 r.

Postępy Astronom ii 3/1993 125



też dniach, w m iarę zbliżania 
się do Słońca, głowa komety 
staw ała się coraz bardziej 
gwiazdopodobna — przy małym  
powiększeniu lunety była z 
trudem odróżnialna od gwiazd. 
Takie zachowanie się komety 
można wytłumaczyć istnienie- 
niem na jądrze kilku aktyw
nych pól, z których następuje 
silna erupcja gazu i pyłu ( wi
doczna w postaci wyraźnych 
dżetów), co powoduje występo
wanie efektów niegrawitacyj- 
nych w ruchu komety.

W dniach 2 4 -2 6  sierpnia 
1989 r., gdy kometa Brorsen— 
M etcalf 1989o wchodziła w ok
res największej aktywności, K. 
Okazaki, D. Levy i M. Ruden
ko odkryli następną kometę, 
która otrzymała oznaczenie 
prowizoryczne 1989r. Według 
prognoz, pod koniec listopada 
kometa miała mieć jasność 
4m., w rzeczywistości osiągnęła 
o 1 wielkość gwiazdową mniej 
-  tempo wzrostu blasku w póź
niejszym okresie było nieco 
mniejsze niż przewidywano.

Prawdziwe rozczarowanie 
przyniosło zachowanie się ko
mety Austin 1989cj, której — 
na podstawie początkowych 
zmian blasku — przepowiada
no m aksymalną jasność wyż
szą od 0m, po większej ilości 
obserwacji zmniejszono ją  do 
2m, ale kometa i tak  osiągnęła 
w maju 1990 r. „zaledwie” pią
tą  wielkość gwiazdową2’.

Na zachowanie komety zasa
dniczy wpływ (oprócz odległo
ści od Słońca ) m a skład jądra, 
a ściślej proporcje zawartości

WSPÓŁCZESNY OBRflZ KOMETY HflLLEYfl
1 pole aktywne

łańcuch
wzgórz

krater

$i;!;!
$

gora
depresja
centralna

taras

kierunek 
do Słońca

Identyfikacja szczegółów obrazu (patrz 4 str. wkładki) jądra Komety Halle- 
ya, uzyskanego przez satelitę Giotto. Na końcowy obraz jądra złożyło się 60 
obrazów uzyskanych z różnych odległości. (Horst Uwe Keller, MPI fur Aero- 
nomie, ESA)

W marcu 1986 roku aż sześć sond kosmicznych (Vega 1, 
Vega 2, Giotto, Suisei, Sakigake, ICE) przeleciało w po
bliżu Komety Halleya. Było to wydarzenie na miarę 
lądowania na Księżycu; po raz pierwszy aparaty skon
struowane przez człowieka spotkały się z obiektem, któ
ry jest swoistym posłańcem Z początków dziejów Układu 
Słonecznego. Najbliżej, bo w odległości Zaledwie 600 km, 
minął jądro Komety europejski próbnik Giotto, który 
przekazał m.in. szczegółowe dane dotyczące składu che
micznego (oczywiście na podstawie analizy materii 
wypływającej z jądra) i ponad 2000 wspaniałych zdjęć 
ukazujących jądro, a nawet szczegóły jego powierzchni.

Misje próbników dostarczyły olbrzymią ilość jakościo

wo nowych informacji, które 
pozwoliły na ostateczne zweryfi
kowanie dotychczas przyjmowa
nych modeli komet. Należy w 
tym miejscu podkreślić, że model 
jądra komety zaproponowany w 
1950 r. przez Freda Whipple’a 
został w zasadzie potwierdzony -  
ten niemłody już dziś astronom, 
może więc zasłużenie odczuwać 
ogromną satysfakcję.

Jądro Komety Halleya jest 
spójną, nieregularną bryłą (kształ
tem przypominającą orzeszek 
ziemny) o wymiarach 16.0 X 8.2 X 
8.0 km i gęstości 0.2 g/cm3. Ma 
ono bardzo luźną strukturę 
wewnętrzną — używając obrazo
wych porównań -  taką jak popiół 
papierosa. Powierzchnia jądra po
kryta jest bardzo ciemną sub
stancją — jego albedo wynosi po
niżej 4%, czyli odbija światło tak, 
jak węgiel drzewny (albedo Księ
życa wynosi 7%), a więc należy 
do najciemniejszych obiektów 
Układu Słonecznego. Równie du
żym zaskoczeniem jest stosunko
wo wysoka temeratura powierz
chni, którą oszacowano na 
300-400 K. Ciemna materia stano

wi najprawdopodobniej cienką, porowatą skorupę, 
pokrywającą lód wodny o temperaturze około 200 K. Na 
powierzchni jądra udało się wyróżnić kilka krateropodo- 
bnych tworów o rozmiarach ok. 1 km.

Na podstawie obserwacji okresowych zmian kształtu 
komy przyjęto, że jądro wiruje wokół dłuższej osi Z okre
sem 7,4 dnia i wykonuje jednocześnie precesję o okresie 
2,2 dnia.

W czasie, gdy Giotto znajdował się w odległości paru 
tysięcy kilometrów od jądra, Kometa traciła 18 ton gazu i 
około 20 ton pyłu na sekundę. Zdjęcia ukazują niezwykłe 
piękno emisji materii Z dwóch dyskretnych źródeł, 
leżących na oświetlonej przez Słońce powierzchni jądra.
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lodu i pyłu. Prawdopodobnie w 
przypadku komety Austin  
1989c, zadziałał mechanizm, 
który — jak się obecnie przy
puszcza — jest typowy dla ko
m et po raz pierwszy zbliżają
cych się do Słońca (poruszała 
się ona po orbicie hiperbolicz- 
nej o mimośrodzie e = 
1.00380), i zawierających mało

2) Różnica wizualnej jasności komety, podawanej 
przez różnych obserwatorów może dochodzić na
wet do 1”. Wpływ na ocenę blasku komety (jest 
to jasność powierzchniowa) mają warunki obser
wacyjne, użyty sprzęt, a zwłaszcza indywidualne 
predyspozycje obserwatora.

pyłu. Ponieważ ich jądro za
wiera znaczną ilość substancji 
lotnych, nie naruszonych od 
chwili narodzin, już w znacz
nej odległości od Słońca inten
sywnie paruje3), dając w efek
cie szybki wzrost jasności. 
Intensywna emisja gazów 
zmienia jednak strukturę po
wierzchni jądra. Gdy kometa 
bardziej zbliży się do Słońca,
3) Ściśle należałoby mówić o sublimacji, gdyż 
jest to przejście ze stanu stałego w lotny. W 
przypadku komet termin „parowanie” jest przy
jęty zwyczajowo (podobnie jak „spalanie ” wo
dom we wnętrzach gwiazd).

tempo parowania znacznie 
słabnie z powodu wyczerpywa
nia się najbardziej lotnych 
substancji. Zapewne też jądro 
pokrywa się w arstwą pyłu 
izolującą jego wnętrze od pro
mieniowania i kometa nie 
wygląda tak efektownie jak  
zapowiadano. Zdarza się też 
odwrotnie: kometa osiąga zna
cznie większą jasność od prog
nozowanej. Tak było np. w 
przypadku komety W est 
1976VT, jądro której zawierało 
znaczne ilości pyłu.

Zgodnie z oczekiwaniami, ponad 80% emitowanego 
gazu stanowiła para wodna (H20 ), 10-12% tlenek węgla 
(CO), około 2% m etan (CH4), 1.5% dwudenek węgla 
(C 02), 1-2% amoniak (NHj), mniej niż 2% azot (N2), 1% 
formaldehyd (H2CO) i znacznie poniżej 0.1% cyjanek 
wodoru (HCN). Należy zaznaczyć, że dotychczasowe ob
serwacje w widmach komet, np. linii emisyjnych rodnika 
OH, którego molekułą macierzystą jest H2Ó, jedynie po
średnio wskazywały na istnienie tych ostatnich. Prędkość 
wypływu pary wodnej z jądra oceniono na 0.8 — 1.4 
km/s.

Jednym Z najważniejszych odkryć, potwierdzających 
wcześniejsze przypuszczenia teoretyczne, była identyfika
cja jonów H30 +,które okazały się dominujące wśród jo
nów obszaru okołojądrowego.

W dalszych obszarach głowy komety potwierdzono 
istnienie rodników i jonów znanych z obserwacji naziem
nych.

Największe zajerestrowane cząstki pyłu miały masy 
rzędu 1 g, ale przede wszystkim w  głowie Komety 
występują małe cząstki o masach od 10"10 do 10'l6g 
(średnice od 1 do 0,01 mikrometra), a prócz tego stwier
dzono istnienie jeszcze mniejszych, zbudowanych zaled
wie z kilku milionów atomów, tzw. cząstek subfemtogra- 
mowych (z Ziemi są one niewidoczne, gdyż nie odbijają 
dostatecznej ilości światła ). Analiza chemiczna tych dro
bnych cząstek wykazała istnienie dwóch składowych. 
Pierwsza, to tzw. „formy skalne” -  krzemiany żelaza, ma
gnezu i wapnia („piasek”), znajdujące się także w  pyle 
międzyplanetarnym. Drugą stanowią składniki organicz
ne, zawierające pierwiastki o małej liczbie atomowej: w ę
giel (C), wodór (H), tlen (O), azot (N) i trochę siarki (S), 
nazwane cząstkami CHON, dla podkreślenia ich podo
bieństwa do składu chemicznego meteorytów zwanych 
chondrytami węglistymi, które są uważane za najbardziej 
pierwotną materię Układu Słonecznego (powstawały 4.6 
mld lat temu). Odkrycie bogatych w  węgiel cząstek 
CHON rozwiązało problem  deficytu węgla w  kometach 
(dotychczasowe analizy widma kom et wykazywały co 
najmniej trzykrotnie mniejszą zawartość tego pierwiastka 
w gazie kometamym niż gdziekolwiek indziej w  
Układzie Słonecznym), ich istnienie tłumaczy też obfitość 
jonów węgla a także małe albedo jądra.

Cząstki pyłu kom etarnego wyglądają jak puch -  mają 
dużo pustych przestrzeni. Na podstawie obserwacji nau
kowcy doszli do wniosku, że małe ziarna krzemianów 
pokryte są przez ciemne substancje organiczne. Kolejny 
daleko idący wniosek: częstodiwość rozpadu produktów 
o regularnych liczbach masowych wskazuje na obecność

polimerów, złożonych z długich sznurów cząsteczek -  
była to pierwsza obserwacja polimerów w  kometach: po- 
lioksymetylenu.

Sondy potwierdziły też istnienie wokół jądra, przewi
dywanych teoretycznie: obłoku wodorowego, rozcią
gającego się do odległości około 10 min km, słabego po
la magnetycznego, fali uderzeniowej i jonopauzy. Ponad
to odkryto dwie nieznane granice: w  odległości około 
150 tys. km od jądra tzw. kometopauzę i około 350 tys. 
km od niego słabą nieciągłość magnetohydrodyna- 
miczną.

Badania Komety Halleya były na bieżąco kom entowa
ne w  URANII (9,10,11/1986). 10 lipca 1992 roku sonda 
Giotto zbliżyła się do komety Grigga-Skjellerupa (zob. 
URANIA 11/1992).

Sonda Giotto w laboratorium, (foto ESA)
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Warto zauważyć, jak  histo
ria lubi się powtarzać: 20 lat 
temu, gdy zbliżała się kometa 
Kohoutka (1973X11) prasa, ra
dio i telewizja obficie infor
mowały o niezwykle jasnej ko
mecie, ta jednak była ledwo 
dostrzegalna gołym okiem. 
Kiedy dwa lata później 
pojawiła się kometa Westa 
1976VI, dziennikarze uznali, 
że drugi raz nie dadzą się na

brać i o komecie było cicho na
wet wtedy, gdy rozwinęła 
wspaniały warkocz. Podobnie 
o komecie Austin 1989cj infor
mowano wszędzie od początku 
1990 r., a o komecie Levy 
1990c wiedzieli niemal wyłą
cznie astronomowie. Wpraw
dzie nie była ona tak wspania
ła jak  kometa Westa, jednak 
widoczna była przez całe lato, 
a przez cały sierpień gołym

okiem i to wysoko nad hory
zontem.

W przypadku komety Levy 
1990c obliczone efemerydy ide
alnie zgadzały się ze stanem 
faktycznym. Była to kometa o 
orbicie hiperbolicznej (e = 
1.000270)4). W czerwcu była 
słabym, mglistym obiektem (~ 
10m), o prawie niezauważal
nym ruchu na sferze niebies
kiej ze względu na wzajemne 
położenie Ziemi i komety . W 
miarę zbliżania się do Słońca 
prędkość zmiany położenia 
stopniowo wzrastała ( na zdję
ciach widoczne jest to w posta
ci coraz dłuższych śladów 
gwiazd), rosły też wymiary 
kątowe głowy: pod koniec lipca 
8' -  10', pod koniec sierpnia -  
16'. Również jasność komety 
systematycznie zwiększała się 
(w ostatniej dekadzie lipca ob
serwowany wzrost wielkości 
gwiazdowej wynosił niemal 
dokładnie 0in.l  na dobę) -  na 
początku sierpnia wynosiła 6m, 
w połowie 4"', 26 sierpnia 3m.5; 
później blask komety zmniej
szał się.

Zmiany struktury komety 
Levy 1990c najlepiej widać na 
zdjęciach. Z faktów obserwa
cyjnych godne wymienienia 
jest jeszcze jedno zjawisko. 23 
sierpnia kometa miała silne, 
gwiazdopodobne jądro5). W 
ciągu następnych nocy jądro to 
stopniowo rozszerzało się, by 
utworzyć okrągłe zgęszczenie 
centralne. 26 sierpnia wew
nątrz tego dość rozmytego zgę- 
szczenia, właściwie na granicy 
złudzenia optycznego, widocz
ne było słabe gwiazdopodobne 
jądro, które już następnej nocy 
znacznie pojaśniało. Intensyw
ne przemiany w jądrze nie

4) Według obliczeń B. G. Marsdenakometa miała 
pierwotnie wydłużoną orbitę eliptyczną, która 
przekształciła się w orbitę hiperboliczną co suge
ruje, że nie jest to pierwsze pojawienie się tej ko
mety.
s) Nie jest to jądro fizyczne, tzn. bryła lodowo- 
pyłowa, tylko silnie skondensowane zgęszczenie 
centralne.

KLASYFIKACJA WARKOCZY KOMET

! W 1903 roku Bredikhin wyróżnił trzy typy warkoczy, opierając swoją 
| klasyfikację na ich wyglądzie. Obecnie wiadomo, że warkocze I typu 
| są gazowe, natomiast II i III są warkoczami pyłowymi, zaś różnica mię
li dzy nimi polega jedynie na rozkładzie rozmiarów ziaren pyłu. Powo

dem rozdzielenia przez Bredikhina warkoczy pyłowych na dwie od
dzielne klasy jest wyraźna różnorodność ich wyglądu.

do Słońca orbitalny

Wygląd warkocza pyłowego, a zwłaszcza jego zakrzywienie, zasad
niczo zależy od przyspieszenia ziaren pyłu, powodowanego przez ciś
nienie promieniowania słonecznego. Bardzo duże cząstki (o średnicy 
30-300 mikrometrów) są słabo przyspieszane i raczej rzadko odpo- 

| wiadają za zakrzywienie warkocza (III typ). Silne zakrzywienie jest 
I spowodowane ruchem obiegowym ziaren względem jądra. Bardzo 

drobne ziarna (0.3 -  30 mikrometrów), tworzą warkocze o umiarkowa- 
| nym zakrzywieniu (II typ). Obecnie te dwa typy są zwykle klasyfiko- 
! wane jako warkocze „pyłowe”. Wśród warkoczy pyłowych wyróżnia 
I się proste „przeciwwarkocze” skierowane do Słońca, które w skrajnym 
I przypadku można nazywać warkoczami III typu. Zawierają one ciężkie 

i powolne cząstki, o rozmiarach rzędu 1 mm. Ponieważ pozostają one 
I bardzo blisko płaszczyzny orbity komety, przeciwwarkocz jest widocz- 
| ny jedynie przez parę dni, gdy trajektoria Ziemi przecina płaszczyznę 
| orbity komety.
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pozostaw ały bez wpływ u n a  
w ygląd w arkocza .

K om ety zaw sze są  in te re 
sujące, rów nież w tedy, gdy nie 
są  bardzo ja sn e . Pięć la t  po 
przejściu peryhelium , K om eta 
H alleya (1986III) sam a 
„dopom niała” się o ponowne 
zwrócenie n a  n ią  uw agi. 
O bserw acje w ykonane w m aju
1989 r., gdy K om eta znajdo
w ała  się w odległości 10.1 j.a . 
od S łońca i m ia ła  jasność 
18m.4, w skazyw ały jeszcze n a  
is tn ien ie  wokół jej ją d ra  słabej 
otoczki pyłowej (komy). W lu 
tym  1990r., przy odległości 
12.5 j .a . od Słońca, by ła  już 
punktow ym  obiektem  o ja s 
ności 24m.4 bez śladów  komy, 
uznano więc, że n as tąp ił cał
kow ity zan ik  aktyw ności.

J e d n a k  ja k  wiadom o, z ko
m etam i nigdy nic n ie w iado
mo. 12 lutego 1991 r., gdy ko

m e ta  H alleya znajdow ała się 
w odległości 14.3 j.a . od Słońca 
i pow inna mieć jasność 25m.4, 
dwaj astronom ow ie belgijscy z 
Europejskiego O bserw atorium  
Południowego w L a Silla 
(Chile), O. H a in a u t i A. Sm et- 
te, stw ierdzili, że m a ona ja s 
ność 21m.4, a  ponadto jej jąd ro  
je s t  otoczone eliptyczną kom ą, 
rozm iary której ocenili n a  30°.

Poniew aż odległość kom ety 
od Ziemi wynosiła 13.4 j.a . 
(ok. 2 m ld km), średn ica linio
w a otoczki by ła  rzędu  300 tys. 
km . 17 lutego kom eta m ia ła  
jasność 19™.9 m ag. D alsze ob
serw acje (22.11 i 6.III 1991) 
w ykazały, że widmo komy je s t  
typu  słonecznego, bez w yraź
nych linii em isyjnych (otoczka 
pyłowa). Nie stw ierdzono też 
zm iany k sz ta łtu  otoczki. 
E kstrapo lacja  w czasie wstecz 
doprow adziła do w niosku, że

ew en tualny  w ybuch K om ety6), 
k tó ry  był przyczyną pow sta
n ia  kom y (co spowodowało 
300—kro tny  w zrost jasności), 
n as tąp ił około połowy grudn ia
1990 r.

Zjawisko szybkiego w zrostu  
jasności nazyw ane je s t  (niefor
tunn ie) w ybuchem  b la sk u  ko
m ety. W łaśnie dzięki n iem u 
odkry ta  zosta ła  w 1927 roku 
okresow a kom eta  Schwas- 
sm ann—W achm ann 1 (192511= 
1941VI=1957IV =1974II=1989 
XV). K rąży ona wokół Słońca 
po praw ie kołowej orbicie po
m iędzy o rb itam i Jow isza  i S a 
tu rn a  ( r  zm ienia się od 5.45 do 
7.46 j.a .) z okresem  około 16,5 
roku. W zależności od odle
głości od Ziemi i S łońca zmia-

6) Wybuch komety, który prowadzi do znacznego 
wzrostu blasku, nie jest podobny do eksplozji 
granatu. Jest to gwałtowna erupcja materii z któ
regoś z aktywnych pól na jądrze komety, 
przypominająca wybuch gejzeru na Ziemi.

Kometa Austin 1989cr  Długość gazowego warkocza 
powyżej 3°. Zdjęcie wykonał M. Jager (Austria) w dniu 
20 kwietnia 1990 r. za pomocą 8-calowej kamery 
Schmidta. (Sterne und Weltraum 11/91)
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Kometa Austin 1989c,. Wyraźna promienista struktura 
warkocza gazowego. Fot. O Guthier i B. Flach-Wil- 
ken w dniu 1 maja 1990 r. za pomocą kamery 2.7/520 
mm. (Sterne und Weltraum 11/91)
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KOMETA HALLEYA ZWIASTUJE

JEROZOLIMA ROK 66: 4 lata przed zburzeniem miasta

ny jej b lasku nie powinny 
przekraczać 1.3 wielkości 
gwiazdowej. Czasem jednak  
(przeciętnie dwa razy do roku) 
jasność tej kom ety w zrasta  w 
ciągu kilku dni aż o 5m —8m po
wyżej norm alnej, wynoszącej 
18—19 wielkości gwiazdowych. 
W ciągu kilku godzin lub dni 
powstaje jasne, gwiazdopodob-

ne jądro, przy czym gwałto
wnie w zrasta całkowita ja s 
ność komety. Jądro  to roz
szerza się, przechodząc w ta r 
czę planetarnopodobną, a  n a 
stępnie w pewnego rodzaju h a 
lo kom etarne, którego jasność 
maleje na  zewnątrz. Podczas 
takich wybuchów blasku, śred
nica komy dochodzi do paru

m inut, co w projekcji daje roz
m iary liniowe rzędu pół milio
na  kilometrów. Po kilkunastu  
dniach wygląd komety wraca 
do s tan u  pierwotnego.

M echanizm wybuchu kome
ty Schw assm anna-W achm an- 
na 1 i Komety Halleya powi
nien być tak i sam . Chociaż 
znanych je s t kilka modeli wy
buchu, dotychczas nie znale
ziono idealnego, tłumaczącego 
wszystkie obserwowane efek
ty-

Jąd ra  komet są  bryłam i o 
średnicy rzędu kilku kilom et
rów i gęstości średniej 0.1—0.5 
g/cm3. Ponieważ głównym ich 
składnikiem  je s t lód wodny, 
m uszą mieć s truk tu rę  porowa
tą  -  jądro komety tw orzą luź
no zlepione kryształki lodu 
zawierające drobne pyłki węg
la i krzemianów. Gdy lód sub- 
limuje, część pyłów ulatu je w 
kosmos, a  część osiada na  po
wierzchni jąd ra  tworząc ciem
n ą  warstwę. W edług ostatnio 
zaproponowanego modelu, 
źródłem obserwowanych w ko
m etach wybuchów mogą być 
bąble lodowe tlenku węgla, 
będącego drugim po lodzie wo
dnym najobfitszym składni
kiem jąd ra . Znajdują się one 
pod jego powierzchnią, a pod
grzane do tem peratury  subli- 
macji mogą powodować pęka
nie skorupy i gwałtowny wy
rzu t gazu i pyłu. M echaniz
mem podgrzania tych bąbli 
może być przejście lodu wod
nego ze s tan u  amorficznego w 
s tan  krystaliczny, które n astę 
puje w tem peraturze około 
140 K i towarzyszy m u wy
dzielanie się ciepła. Nie należy 
też wykluczać możliwości cią
głej kum ulacji energii cieplnej, 
a  impulsem inicjującym wybu
ch może być silny strum ień 
protonów wyrzucony ze Słońca 
podczas jego wybuchów na  je 
go powierzchni.

Komety dają efektowne zja-
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wiska na niebie nie tylko w te
dy, gdy pojawiają się „osobiś
cie”. Przelatując w pobliżu 
Słońca rozsiewają pył, który 
układa się w przybliżeniu 
wzdłuż drogi komety m acie
rzystej, tworząc tzw. rój mete- 
oroidów. Gdy Ziemia przecho
dzi w pobliżu orbity takiej ko
mety, cząstki roju wpadając w  
atmosferę ziem ską dają się ob
serwować jako „spadające 
gwiazdy”, czasem nawet two
rzą prawdziwe deszcze m eteo
rów: po kilkaset czy kilka ty
sięcy meteorów w ciągu godzi
ny.

Dwa lata  po komecie Levy 
1990c ponownie pojawiła się 
stosunkowo jasna kometa. 26 
września 1992 r. T. Kiuchi 
(Tokio) odnalazł okresową ko
m etę Swifta—Tuttle’a7) (1737II

KOMETY NOSICIELAMI ŻYCIU?
Swego czasu znakomity astrofizyk Fred Hoyle wysunął śmi 
lipotezę, że życie zostało przyniesione na Ziemię przez kom e

ty. Podstawą takiego wniosku było stwierdzenie istnienia 
związków organicznych w  kometach oraz orbity hiperboliczne 
niektórych komet: skoro mogą one uciekać z naszego Układu | 
Słonecznego, to również mogą przylatywać do nas od innych i; 

gwiazd. Ten argument jest jednak oparty na słabych podsta
wach, mianowicie nie obserwuje się komet o silnie hiperbolicz- 
nych orbitach, co może świadczyć, że wszystkie obserwowane 
comety powstały w  Układzie Słonecznym, a do trzeciej pręd
kości kosmicznej zostały rozpędzone przez ciała Układu. Z ko- 
ei fakt, że jeśli czegoś się nie obserwuje, to tego nie ma, jest w 

zasadzie niemożliwy do udowodnienia — ale to już filozofia. 
Natomiast istnienie związków organicznych wynika z natural- | 
nej tendencji łączenia się pierwiastków wchodzących w  ich 
skład (C, H, O, N, S), a obfitość tych pierwiastków w  kometach 
est taka sama, jak w  innych regionach Układu Słonecznego.

Atrakcyjna hipoteza nie wytrzymuje więc krytyki. Hipotezy 
pochodzenia życia z Kosmosu (panspermii) pojawiają się co 
kilkanaście lat, nie wyjaśniają jednak istoty powstania życia, 
tylko przenoszą ten problem w  inne regiony Wszechświata. /

Kometa Levy 1990c. 1990.07.27, 22:27 UT (20 min.). Warkocz pyłowy ma długość ok. 2°; jasność głowy 6m.3, 
średnica głowy ok. 10'. Jasna linia przecinająca kometę to ślad przelotu sztucznego satelity. Wszystkie prezen
towane tu zdjęcia komety Levy'ego zostały wykonane przez autora tym samym teleskopem i na takich samych 
kliszach jak kometa Brorsena-Metcalfa.
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Kometa Levy 1990c. 1990.08.23, 22:28 UT (15 min.). Silny strumień 
materii wypływający z jądra tworzy warkocz gazowy o promienistej struk
turze. Widoczny wachlarzowaty warkocz pyłowy, który układa się wzdłuż 
drogi komety. Jasność 3m.7, średnica głowy 16'.

Kometa Levy 1990c. 1990.08.24, 23:31 UT (8 min.). Silne zaburzenia w 
warkoczu gazowym, znajdujące się w odległości ok. 15' od jądra, świad
czą o wybuchach na jądrze kilka godzin wcześniej. (Zdjęcie wykonywane 
było w oknie między chmurami). Jasność 3m.7.

Kometa Levy 1990c. 1990.08.27, 20:08 UT (10 min.). Obserwowane po
przedniej nocy słabe gwiazdopodobne jądro było bardzo wyraźne. Jas
ność 3m.6.

= 1862III = 1992t) jak o  obiekt 
dyfuzyjny bez cen tralnej kon
densacji o średnicy  4 '  i jasności 
l l m.5 . P rzeszła  ona przez pe- 
ryhelium  12 g ru d n ia  1992 r., a 
jej prognozow ana jasność n a  
koniec listopada w ynosiłą 5m. 
Z tą  w łaśnie kom etą  zw iązane 
są  sierpniow e Perseidy  — s ta ry  
i ak tyw ny rój m eteorów : Zie
m ia  przecina go praw ie przez 
m iesiąc, a  w m aksim um  ak 
tywności (ok. 12 sierpn ia) ob
serw uje się zwykle k ilkadzie
s ią t m eteorów  w ciągu godzi
ny.

W zw iązku z obecnym po
w rotem , w arto  prześledzić h is
torię tej kom ety. N ie m ożna z 
całą pew nością stw ierdzić, czy 
kom eta 173711 je s t  tożsam a z 
kom etą S w ifta -T u ttle ’a. Gdy
by je d n a k  ta k  było, to jako  
pierw szy obserw ow ał j ą  Koeg- 
le r (Pekin) w okresie od 3 do 
10 lipca 1737 r. jako  gwiazdo- 
podobny obiekt o jasności 3m i 
średnicy praw dopodobnie 1' :  

okrągła i bez w arkocza. Z po
wodu pełn i i złej pogody b rak  
innych obserwacji.

W 1862 roku  jako  pierw szy 
odkrył ją  Swift (15 lipca) i n ie
zależnie, trzy  dni później T u t
tle oraz Sim ons. W czasie od
krycia kom eta  była  obiektem  
teleskopowym , ale już  24 lipca 
s ta ła  się dostrzegalna gołym 
okiem. M iała wówczas ś red n i
cę głowy 3 ' — 4', punktow e j ą 
dro i prosty  w arkocz o długości 
1°.5. Jasność ją d ra  rosła: 27 
lipca w ynosiła 7m, 1 sierpn ia  
6in, a  już  2 s ie rpn ia  kom eta 
św ieciła jako  gwiazdopodobny 
obiekt o jasności 4m. Oprócz 
prostego w arkocza gazowego (I 
typu) o długości 5°-6°, w 
dniach 30 .V II-6 .V III Sch iapa
relli obserw ował słaby  przciw- 
w arkocz (warkocz III  typu)8> o

^ Bogatą relację z obserwacji wykonanych przez 
Sekcję Obserwatorów Komet Polskiego To
warzystwa Miłośników Astronomii można zna
leźć w Uranii 6/1993. (red.)
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Znanych jest kiklkanaście aktywnych rojów meteorów związanych z kometami, a jednym z najbardziej 
trwałych i licznych są sierpniowe Perseidy (maksimum 12.VIII), dla których kometą macierzystą jest kometa 
Swifta-Tuttle’a. Ze względu na jej niedawny powrót, aktywność tego roju w 1993 roku i w latach następnych 
powinna znacznie wzrosnąć.

Podczas przechodzenia Ziemi przez rój, do jej atmosfery dostaje się znaczna ilość materii pochodzenia ko- 
metamego, która następnie powoli opada i ostatecznie miesza się z ziemskim pyłem (kurzem).

Zjawisko meteoru daje tylko stosunkowo duże ziarna pyłu: zderzając się z atomami powietrza w jonosferze 
Ziemi rozgrzewają się do temperatury topnienia, parują i rozpraszają na drobne odłamki. Stopiona materia za
styga w postaci małych kulek, wydłużonych kropli itp. Dostatecznie małe cząstki pyłu mogą przejść przez at
mosferę bez zmiany kształtu (są to tzw. mikrometeoryty) -  począwszy od pewnej wielkości, cząstka wypro- 
mieniowuje tyle energii ile otrzymuje, nigdy więc nie rozgrzewa się do temperatury topnienia. Rozmiary mik- 

| rometeorytów zależą od prędkości wejścia w atmosferę; ich promienie wynoszą od 0.3 do 30 mikrometrów 
| dla prędkości odpowiednio 70 i 11.3 km/s.

Cząstki pyłu kometarnego (i kosmicznego) docierają w dolne warstwy atmosfery po upływie około czte- 
| rech tygodni, stając się centrami kondensacji pary wodnej — zwiększona ilość centrów kondensacji daje w 
s efekcie wzmożone opady atmosferyczne. W Europie, ze względu na znaczne zapylenie atmosfery przez oś- 
I rodki przemysłowe, zjawisko to nie jest tak „czyste" jak w Australii, niemniej jednak warto zwrócić uwagę np. 
| na deszcze padające na początku drugiej dekady września -  w tym wypadku za zmoknięcia można obwinić 
\ kometę Swifta—Tuttle’a.

długości 30', skierowany do 
Słońca. Od początku sierpnia 
aktywność komety znacznie 
wzrosła. W jej głowie widoczne 
były liczne, szybko zmienia
jące się promieniste strum ie
nie. Schmidt stwierdził perio
dyczne zmiany blasku jądra od 
l l m- 1 2 m do 7m—6m, wahania 
kąta pozycyjnego strumieni 
dochodzące do 100° i zmiany 
struktury warkocza oraz stru
mieni, o okresie około trzech  
dni. W czasie największego 
zbliżenia do Ziemi, 27 sierpnia 
(0 .35 j.a .) średnica głowy ko
mety wynosiła 17’, długość ga
zowego warkocza 25°, a jas 
ność 2m—3m. Według Tuttle’a, 2 
września kometa osiągnęła 
m aksym alną jasność i długość 
warkocza (30°). Prowadząc ob
serwacje przy użyciu pryzmatu 
Nicola, M urmann stwierdził 
znaczne zmiany jasności w ar
kocza podczas obrotu pryzma
tem i silną polaryzację światła 
komety w płaszczyźnie w ar
kocza w dniach 26—28 sierp
nia.

Tak duża aktywność komety

S) Zwany też warkoczem anormalnym. Tworzą 
go cząstki pyłowe o wymiarach 0 . 1 - 1  mm, 
działająca na nie siła grawitacyjnego przyciąga
nia Słońca przewyższa siłę ciśnienia promienio
wania.

Kometa Levy 1990c. Zmiana struktury silnego strumienia materii 
wypływającego z jądra w dniu 23 sierpnia po upływie godziny. Zdjęcia 
wykonane odpowiednio o 22:48 UT (6 min.) i 24:01 UT (8 min.). Pierwsze 
ze zdjęć zostało wykonane 20 minut po tym pokazanym w poprzednim 
zestawie.
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Kometa Levy 1990c w Nowym Wiśniczu

W ykonany p rz e z e  mnie te leskop  AJew tona "1 5 0 /i5 0 0  >-nm 
z prow odzeniein  zegacow ym  um ieszczony je s t  stac jo n ar
nie w paw ilonie obserw acyjnym  z  odsuw anym  dackem , w 
moim w łasnym  obserw atorium  , w jajowym W iśniczu koło 
BocKni. Lu stro  teleskopu wykonałem  sam odzielnie, podo
bnie ja k  i m ontaż p ara lak ty czn y  w g. w łasn ego  projektu.

■ p r z y r z c j d  w y po sażo n y  je s t  dodatkow o w sz u k a c z  cD
5 0  mm, f—2 8 0  mm, celow nicę O  5 0  mm, f= 6 0 0  mm i a st-  
rokam erę z  obiektywem T e s s a r  O  6 8  mm, f= 3 0 0  mm. 
C a ło ść  n ap ę d zn a  je s t  VY\e.c.\\av\\z.vne.vn zegarow ym  z  silni
kiem synchronicznym  sterow anym  generatorem  sinusoi
dalnym  o zmiennej częstotliw ości.

Potografict zajm uję się  od siedm iu lat. I?o  niedaw na 
stosow ałem  różnego  rodzaju  m ateriały czarno-b iałe . 2  
pojaw ieniem  się  w ysokoczułycK filmów kolorowych 
postanow iłem  w y k orzystać  je  do celów  astrofo tografii.

P rze sy łam  również zd jęc ie  — m oże nie najbardziej a k 
tualne — komety ]_evy w ykonane astrokam ercj T e s s a r  na 
płycie szk lan ej Z.LA—2 i  w dniu 2 5  sierpn ia  199O w mo
mencie 2 2  36"' c z a su  w schodnio-europejskiego. C z a s  
naśw ietlan ia 3 0  minut.

K r z y s z t o f  S c i g a l s k i  — K r a k ó w

Komety należą do obiektów astronomicznych ulubionych przez 

amatorów. Przykład Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego To

warzystwa Miłośników Astronomii należy do wzorcowych w tego 

typu działalności. „Centrala’  sekcji mieści się przy Toruńskim 

Oddziale PTMA (87-100 Toruń, ul. Kopernika 42) w osobach 

Jerzego Rafalskiego i Krzysztofa Jaroszewskiego. W czerwcowej 

Uranii możemy przeczytać ich szerokie sprawozdanie z prowa
dzonych w całej Polsce obserwacji komety Swifta—Tuttle’a, o któ

rej mowa w końcu artykułu. Z  przyjemnością dowiadujemy się 

też o działalności nieprofesjonalnych obserwatoriów astrono

micznych. Fotografię teleskopu będącego głównym instrumen

tem jednego z takich obserwatoriów oraz przykład jego 

działalności w postaci zdjęcia komety Levy'ego zamieszczamy 

obok. Zdjęcie komety jak gdyby uzupełnia serię zdjęć Bogdana 

Maciesowicza uzyskanych między 23 a 28 sierpnia 1990. Jest 

doprawdy zadziwiające, że jakość prezentowanego tutaj zdjęcia 

nie odbiega od tamtych tak bardzo jak by mogła wskazywać 

10-krotna (sic!) różnica wielkości użytych obiektywów. Ale najle

piej oddajmy głos konstruktorowi teleskopu i autorowi zdjęcia.

(m)

w znaczący sposób wpłynęła 
na jej ruch. Obecnie, dla u sta
lenia przyszłych jej losów, bar
dzo ważne są  obserwacje pozy
cyjne. Według obliczeń Mars- 
dena, siły niegrawitacyjne 
spowodowały opóźnienie przej
ścia komety przez peryhelium 
w obecnym pojawieniu o około 
15 dni. Wprawdzie nie je st to 
dużo w stosunku do okresu o- 
biegu wokół Słońca, ale gdyby 
opóźnienie wzrosło o dalszych 
17 dni, podczas następnego po
wrotu kometa mogłaby trafić 
w Ziemię9). Podobne zdarzenie

miało miejsce w 1908 roku, 
jako tzw. katastrofa Tunguska 
(zob. PA 1/92), ale wniosek, że 
był to fragment jąd ra  komety

51 Na temat tej prognozy pisaliśmy w PA 3-4/92 
(str. 100). Kometa, najprawdopodobniej (na 
szczęście) ominie Ziemię, ale i tak zapomnieliś
my Czytelnikom poradzić nie wychodzić w sier
pniu z domu bez kasku lub parasola pancernego 
-  niektórzy przewidują wyjątkowo obfity deszcz 
Perseid w tym roku. Niestety, w chwili wydania 
tego zeszytu, będziemy już to mieli za sobą. 
(red.)
10> Jak słusznie wytknął nam któryś z czytelni
ków, w tytule wspomnianego tu artykułu o ka
tastrofie tunguskiej (PA 1/92, str. 11) zabrakło 
znaku zapytania. Był, ale się „zmył” -  podczas 
składu. Miał być wielki (14 cm) i szary, w tle 
całego wstępnego akapitu do lego tekstu. Tym 
większa nasza wina, że tytuł pochodził od 
Redakcji, (red.)

Encke je st wyciągnięty zbyt 
pochopnie, a dowody są 
właściwie żadne10). Je ś li zaś 
chodzi o kometę Swifta—Tut- 
tle’a, podczas następnego po
wrotu minie ona Ziemię praw
dopodobnie w odległości 2 min 
km, natom iast ewentualna ko
lizja przewidywana je st za po
nad 1000 lat — tak  przynajm
niej wynika z obliczeń polskie
go astronoma Grzegorza S itar
skiego. A sierpniowe Perseidy 
będą co roku przypominać o 
istnieniu komety, którą zoba
czą następne pokolenia...
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Długookresowy pulsar składnikiem układu 
zaćmieniowego w gromadzie kulistej

PSR 1718-19
Krzysztof Belczyński

P u lsar PSR 1718-19 został odkryty w 
1990 roku podczas przęglądu gromad 
kulistych, prowadzonego w obserwa
torium  w Jodrell B ank na częstotli
wości 610 MHz.

Podczas dalszych obserwacji pul- 
sara , stało się jasne , że jego strum ień  
zm ienia się z położeniem na orbicie, 
co je s t spowodowane (tak  się przynaj
mniej wydaje) częściowymi zaćmie
niam i przez m aterię  pochodzącą od 
gwiazdy towarzyszącej. K ształty  za
ćmień wyznaczono dla częstotliwości 
408, 606, 1404, 1660 MHz. Sugerują 
one, że zaćm ienia są spowodowane 
rozpraszaniem  lub absorbcją fal ra 
diowych pu lsara , podczas ich prze
jścia przez zjonizowaną m aterię  
znajdującą się w układzie. Co więcej, 
zaćm ienia sugerują, że m ateria  ta  
je s t prawdopodobnie rozprzestrzenio
na z dala od pu lsa ra  i strefy Roche’a 
kom pana.

W szystkie pulsary , które są 
składnikam i układów podwójnych w 
grom adach kulistych, charakteryzują 
się szybką ro tacją i przypuszcza się, 
że są one rozpędzane przez akrecję 
m aterii pochodzącej z gwiazdy 
towarzyszącej. PSR 1718-19 w gro
m adzie kulistej NGC 6342 zdaje się 
być wyjątkiem  od tej reguły. Wchodzi 
on w skład układu podwójnego za
ćmieniowego (okres orbitalny wynosi 
6.2 godziny) i je s t pu lsarem  o re la 
tywnie długim  okresie rotacji, 
wynoszącym 1 sekundę. Posiada sil
ne pole m agnetyczne rzędu 1012 gaus- 
sa. Tzw. charakterystyczny wiek pul
sa ra  — 10 milionów la t — oblicza się 
na podstaw ie pochodnej okresu. Co 
więcej, m asa  towarzysza wynosi ty l
ko 0.1-0.2 M 0. Zaćmienia pokazują, 
że układ je s t zanurzony w obłoku m a
terii, k tóra  m usiała  uwolnić się z

gwiazdy towarzyszącej. Możliwe, że 
promieniowanie pu lsara  powoduje 
wyrywanie m aterii ze strefy Roche’a 
towarzysza, tak  ja k  to m a miejsce w 
układach zawierających pulsary  PSR 
1744-24A i PSR 1957+20*), chociaż w 
tym  przypadku promieniowanie pul
sara  oddziałujące na towarzysza jest
o kilka rzędów wielkości mniejsze, 
niż w tam tych. Pulsary  mogą mieć 
jednakże o wiele większy wpływ na 
swoich kompanów, niż do tej pory 
sądzono.

Gromada NGC 6342, w której 
znajduje się nasz pulsar, je s t odległa
o 11.6 kpc i znajduje się na szerokości 
galaktycznej b = 9°.7 (2 kpc od 
płaszczyzny galaktyki). P u lsar PSR 
1718-19 znajduje się w obrębie 2.3 
m inu t łuku  od centrum  gromady. 
W nioskując z pozycji, odległości i o- 
becności naszego pu lsara  w układzie 
podwójnym możemy stwierdzić, że 
układ je s t prawdopodobnie związany 
z grom adą. Jak ie  je s t więc pochodze
nie tego niezwykłego układu, jeżeli 
okres formowania się gwiazd w gro

m adzie kulistej 
dawno już us
tał, a zachodzą
ce zjawiska (i 
pozorny młody 
wiek pulsara) 
w skazują, że ja 
kieś ważne 
zdarzenie miało 
miejsce w prze
ciągu ostatnich 
10 milionów lat.

Najbardziej 
pradopodobnym 
wytłumacze
niem wydaje się 
zderzenie starej 
gwiazdy neutro
nowej z gwiazdą 
ciągu głównego

okol o 10 m in  la t tem u, prowadzące 
do katastroficznego przekazania m a
sy z karła  do gwiazdy neutronowej
i poważnej u tra ty  m asy z całego ukła
du. A lternatyw nym  rozwiązaniem , 
je s t to, że gwiazda neutronow a w 
rzeczywistości uformowała się nie
dawno, w procesie wywołanym kolap
sem białego karła  na skutek  akrecji 
od mniej masywnego kom pana. Ta
kiem u kolapsowi towarzyszy gwał
towna u tra ta  m asy, k tóra  może n a 
dać układowi tak ą  prędkość, aby wy
rzucić go z centrum  grom ady kulistej. 
Jeżeli PSR 1718-19 nie znajduje się w 
gromadzie kulistej, w tedy gwiazda 
neutronow a je s t prawdopodobnie 
młoda i pochodzenie układu może być 
podobne do pochodzenia układu H er 
X-1. W tym  scenariuszu, system  
rozwinął się z ciasnego układu po
dwójnego składającego się z gwiazd o 
m asach 15 M 0 i 2 M s . M asywniejsza 
gwiazda ewoluowała do fazy olbrzy
m a, wytwarzając obszerną otoczkę
i zarazem  zm niejszając odległość od 
sąsiedniej gwiazdy. N astępnie wybu
chła jako supernowa, jednak  nie roz
rywając układu. O statecznie, orbita 
ustaliła  się w takich  rozm iarach, że 
promieniowanie pu lsa ra  (powstałego 
po wybuchu) może powodować zna
czącą u tra tę  m asy towarzysza.

Jeżeli pu lsar je s t odmłodzoną 
gwiazdą neutronow ą, to silne pole 
m agnetyczne sugeruje, że albo roz
pad pola był m ały albo go nie było 
wcale (co by podtrzymywało hipotezę, 
sugerującą że rozpad pola może nie 
nastąpić). Z drugiej strony, jeżeli je s t 
to galaktyczny pu lsa r lub jeżeli był 
stworzony przez akrecję z kolapsu, to 
w tedy je s t młody i duże pole nie je s t 
zaskakujące.

*’ PSR 1957+20 to słynna Czarna Wdowa -  
patrz PA3-4/92, str. 168 (red.)

MECHANIZM  
MAPE.WAMIA PULSARA 
W l/KŁADZIF PODWÓJNYM
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XXXVII Olimpiada 
Astronomiczna

1993/1994
Informacje Regulaminowe

1. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych.

2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia 
(szkolnych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, w tym 
zadanie obserwacyjne. Rozwiązanie zadań zawodów II stopnia 
(okręgowych -  10.01.1994 r.) i m  stopnia (finałowych, w Plane
tarium Śląskim -  od 3 do 7 marca 1994 r.) odbywa się w warun
kach kontrolowanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zawodów I stopnia należy nadesłać (do 18 
października 1993 r.) rozwiązania 3 zadań dowolnie wybranych 
przez uczestnika spośród zestawu zawierającego 5 zadań.

4. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać wraz 
z rozwiązaniami zadań drugiej serii I etapu (do 22 listopada br.). 
Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest warunkiem 
koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.

5. W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby zadań z 
danego zestawu, do klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania oce
nione najwyżej (po 3 zadania z każdej serii i jedno zadanie 
obserwacyjne).

6. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia należy przesłać za 
pośrednictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne, 41-501 Chorzów 1, skr. poczt. 10, w termi
nach podanych w p. 3 i 4.

7. Każdy uczestnik powinien dołączyć do swej pracy kopertę z 
wypisanym adresem szkoły (lub adresem prywatnym). Do końca 
października bieżącego roku zostaną rozesłane w tych kopertach 
tematy drugiej serii zadań.

8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale z 
wystarczającym uzasadnieniem. Przy rozwiązywaniu zadań nale
ży korzystać z danych zawartych w tematach. W przypadku pole
cenia samodzielnego wyszukania danych, należy podać ich 
źródło.

Jako dane traktuje się również podręcznikowe stałe astrono
miczne i fizyczne (jeśli w fabule zadania nie ma innych ustaleń).

9. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na oddziel
nym arkuszu papieru formatu A4. Każdy arkusz oraz wszelkie 
załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy podpisać imieniem 
i nazwiskiem. W nagłówku zadania o najniższej numeracji nale
ży umieścić dodatkowo (datę i miejsce urodzenia, pełną nazwę 
szkoły, jej adres, klasę i jej profil oraz adres prywatny (z kodami 
pocztowymi).

10. O uprawnieniach laureatów i finalistów olimpiady decy
dują senaty uczelni.

ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach średnich 
podręczniki do przedmiotów ścisłych; E. Rybka Astronomia ogól
na', H. Chrupała, M. T. Szczepański 25 lat olimpiad astronomicz
nych, J. M. Kreiner Astronomia z astrofizyką, Astronomia popu
larna -  praca zbiorowa pod redakcją Stefana Piotrowskiego; P. 
Kulikowski Poradnik miłośnika astronomii; Encyklopedia fizyki 
współczesnej -  praca zbiorowa; atlas nieba; obrotowa mapa nieba; 
czasopisma: Postępy Astronomii, Urania, Wiedza i Życie, Delta, 
Problemy, Świat nauki.

KOMITET GŁÓWNY 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

ZADANIA PIERWSZEJ SERII I ETAPU

1. Na skutek rotacji planet kierunek swobodnie 
zwisającego pionu nie pokrywa się z kierunkiem  
przechodzącym przez środek m asy planety i punkt 
zawieszenia pionu.

Oblicz kąt między tym i kierunkam i na 45° szero
kości planetograficznej dla każdej z planet grupy 
ziemskiej i dla Plutona. Porównaj wartości obliczo
nych kątów z wartościami takich kątów na powierz
chniach pulsarów milisekundowych. Skomentuj 
otrzymane wyniki.

Załóż brak anomalii garwitacyjnych oraz sferycz- 
ność rozpatrywanych ciał niebieskich.

Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.

2. Jaką m aksymalną długość powinna mieć ognisko
wa obiektywu aparatu fotograficznego o rozmiarach 
klatki filmowej 6x6 cm, aby w jednym kadrze uzys
kać obrazy gwiazd: [i Cyg i ( iPeg.

Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.

3. Jasności absolutne dwóch gwiazd różnią się o AM 
= M j - M,z = l m.3. Znany jest typ widmowy gwiazdy o 
jasności absolutnej M v  Co m ożna powiedzieć o typie 
widmowym drugiej gwiazdy, jeśli wiadomo, że ma 
ona 1.8 razy w iększą średnicę od gwiazdy pierwszej.

4. Na dowolnie wybranych przykładach krótko 
omów obserwatoria satelitarne służące do obserwa
cji astronomicznych w różnych zakresach promienio
wania elektromagnetycznego.

5. Na podstawie załączonego algorytmu oblicz dla 
1993 roku odstępy czasu między kolejnymi obserwo
wanymi z Ziemi przejściami Ganim edesa przed 
tarczą Jowisza i porównaj je z gwiazdowym okresem  
obiegu tego satelity wynoszącym 7.155 dnia.

W yniki zinterpretuj.
Algorytm pozwala znaleźć kąt u położenia tego 

satelity na orbicie dla mom entu JD  wyrażonego w 
dniach juliańskich. W tym celu należy obliczyć: 
d = JD -  2415020 
V= 134.63 + 0.00111587d 
Mz = 358.476 + 0.9856003d 
Mj = 225.328 + 0.0830853J + 0.33sin(V) 
dl = 221.647 + 0.9025119d- 0.33sin(V)
Cz = 1.916sin(Mz) + 0.020sin(2Mz)
Cj = 5.552sin(MJ) + O .^sin^A Q
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K = d l + C z - C i
Rz = 1.00014 -  0.01672cos(Mz) -  0.00014cos(2Mz)
Ri = 5.20867 -  0.25192cos(Mj) -  0.006 lO c o s ^ )  
p = ( R z* + R * - 2 R zRicos(K))in 
Ę, = arcsin((ftz//7)sin(/Q)
G = 187.3 + 50.310674(d -  p/113) 
u = 109.9770 + 50.2345160(d -  p / m )  + £  -  C, +
0.174.in(G)
Dla kąta u = 0 satelita  znajduje się przed tarczą Jo
wisza. W ielkości V, M v  M-, dl, Cz, C , K, Ę, oraz u i G 
wyrażone są w stopniach i do dalszych obliczeń moż
na je zredukować do przedziału (0° - 360°).

Przykład: dla 1 stycznia 1993 roku, godz. 0.0 
mamy:
JD = 2448988.5, d = 33968.5, V = 172.5344, Mz = 
33837.8398, Mi = 3047.6539, dl = 30878.7834, Cz = 
-0.073728, Cj = 1.11734, K  = 30877.5923, Rz = 0.98329, 
Ri = 5.4492, p  = 5.40786, f  = -10.3833, G = 
1709163.8571, u = 87.93718.
* * *

Prosimy o  przesłanie rozwiązań trzech spośród pięciu 
powyższych zadań do dnia 18 października 1993 r.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1. Wykonaj fotografię umożliwiającą identyfikację 
na niej punktu zenitu. N a podstawie takiej obserwa
cji wyznacz szerokość geograficzną miejsca wykony
wania zdjęcia. Oceń dokładność uzyskanego wyniku.

2. Przeprowadź co najmniej dwie obserwacje w izual
ne lub fotograficzne planetoidy W esta i określ jej 
położenia względem  okolicznych gwiazd. Do 
rozwiązania dołącz mapkę ze zidentyfikowanymi 
gwiazdami i pozycją W esty.

Przewidywane pozycje planetoidy podaje tabelka
Data ^000 Ąooo jasność

1993 08 01d 23h02”.2 -15°05' 6m.3
11 22 56 .5 -16  27 6.1
21 22 48 .7 -17 53 6 .0
31 22 39 .7 -19  10 5 .9

09 10 22 30 .8 -20  12 6.1
20 22 23 .2 -20  52 6 .4
30 22 17 .9 -21 07 6 .6

10 10 22 15 .5 -2 1 0 0 6.8
20 22 15 .9 -20  33 7 .0
30 22 19 .2 -19 49 7 .2

11 09 22 24 .9 -18 51 7 .4
19 22 32 .6 -17  41 7 .6
29 22 42.1 -16  22 7 .7

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można 
również nadesłać opracowane wyniki innych  
własnych obserwacji astronomicznych prowadzo
nych system atycznie w 1993 roku.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno za
wierać: dane dotyczące przyrządów użytych do obser
wacji i pomiarów, opis metody i programu obserwacji, 
standardowe dane dotyczące przeprowadzonej obser
wacji (m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, w a
runki atmosferyczne), wyniki obserwacji i ich opraco
wania oraz ocenę dokładności uzyskanych rezultatów. 
W przypadku zastosowania m etody fotograficznej prosi
my o dołączenia negatywu.

Rozwiązanie jednego zadania obserwacyjnego należy 
nadesłać wraz Z rozwiązaniami zadań drugiej serii za
w odów  II stopnia do dnia 22 listopada 1993 r.

Jak w Redakcji: DWIE DZIEWCZYNY + CHŁOPAK

Stypendium
W odpowiedzi na naszą propozycję pomocy finansowej umożliwiającej udział w XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PA1/93 
str. 48) otrzymaliśmy kilkanaście próśb o przyznanie naszego stypendium. Szczęśliwie, pomimo pewnych obaw, nie zgłosił się tłum odkrywców 
ogólnych teorii wszystkiego (i fszystkiego), ale dokładnie ci, do których naszą propozycję kierowaliśmy: najzdolniejsza młodzież kończąca szkoły 
średnie i studenci. Wybór mieliśmy bardzo trudny. Kryteria jakimi się kierowaliśmy były w zasadzie dwa:
-  czy odniesione sukcesy są na miarę pozycji jaką kandydat zajmuje w chwili obecnej, np. od zwycięzcy Olimiady Astronomicznej sprzed kilku 
lat, oczekiwalibyśmy już sukcesów w studenckim etapie rozwoju (pierwsze publikacje lub choćby znakomite stopnie, etc)
-  uczestnictwo w Zjeździe PTA powinno być istotnym etapem w rozwoju naszego przyszłego kolegi -  profesjonalnego astronoma; np. z bólem 
odrzucaliśmy zwycięzcę Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu, który wybrał studia... dziennikarskie. Nawet droga do dziennikarstwa, któ
re uprawiamy w Postępach Astronomii, wiedzie chyba jednak przez studia astronomiczne lub fizyczne.

Wobec takich kryteriów trzy zgłoszone kandatury pozostały właściwie bezapelacyjne i -  co ciekawe -  wszystkie dotyczą osób w tym roku 
rozpoczynających studia (astronomii bądź fizyki) na uniwersytetach. Są to:
1. Małgorzata PATYNA z Sępólna Krajeńskiego -  dziewczyna, która zadziwiła w swoim czasie świat miłośników astronomii, odbierając sygnały z 
kosmosu samodzielnie zbudowanym radioteleskopem (zwyciężczyni Seminarium w Grudziądzu).
2. Maria PIETRYS z Żywca -  wielokrotna (recydywa) finalistka Olimpiady Astronomicznej, najwyżej sklasyfikowana (III miejsce w tym roku) 
dziewczyna w historii Olimpiady.
3. Maciej ŚLUSARCZYK z Krakowa -  zwycięzca ostatniej Olimpiady Astronomicznej.
Zgodnie z decyzją Zarządu PTA, tym trzem -  wybranym przez nas -  osobom zostaje przyznane stypendium wysokości 1 miliona złotych na po
krycie udziału w Zjeździe. Do miłego zobaczenia!

REDAKCJA
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W iemy, wiemy! To ciężki chleb, związać swój los z kimś, kto co noc wymyka się z domu i 
nie ma go, gdy jest najbardziej potrzebny, w  dzień natomiast jest śpiący i nieprzytomny. 
Samotność przeistacza się w  zazdrość, która pomału zaczyna drążyć nam  serca. O  ziem
skie kochanki możemy być spokojne. H era czuwa nad nami i zamieni w  grubą, W ielką 

Niedźwiedzicę każdą naszą rywalkę. Tak nam  dopomóż ... Hero. Niebezpieczeństwo kryje się więc 
wśród gwiazd. Któraż to z piękności wyniesionych przez bogów na niebo, tak uwiodła naszego lubego? 
O n, zapytany wprost, śmieje się tylko z tego. Zaczynamy więc szperać w  Jego książkach, pdzieś z tyłu, 
na samym dnie, znajdujemy corpus delicti. Książka z obrazami gwiazdozbiorów została ukryta za nudny
mi, pełnymi wzorów tomami, aby trudniej było odkryć prawdę. Znam y te sztuczki. Jesteśmy na tropie 
prawdy, nagiej prawdy.

O to P A N N A  -  Virgo. Ładny symbol niewinności! Powinna nazywać się ladacznicą. Jak można tak 
bezwstydnie wystawiać pępek z diamentowym Kłosem ! N o proszę, naw et Jowisz dał się skusić i cały 
rok spędza w  tym gwiazdozbiorze, i jeszcze pętlę tam zakreślił, tak trudno rozstać mu się z tą „dziewicą". 
Wszyscy mężczyźni, czy to bogowie, czy śmiertelnicy, są tacy sami. Słońce, nie mogąc znieść tego w ido
ku, przyćmiewa Pannę swym blaskiem aż na 44 dni (rekord na ekliptyce) i od września do listopada 
wcale jej nie widać. Niewielką pociechą może być i to, źe na naszej szerokości geograficznej, każdej do
by przebywa ona pod horyzontem ponad 12 godzin. A le KASJOPEA nigdy nie zachodzi ! Podobno 
była najpiękniejszą kobietą na świecie, naw et boginie były o nią zazdrosne. A  jaką ma wspaniała bran
soletę na ręku ! Ciekawe kto ją*' jej podarował ? „ Zwierciadło, zwierciadełko, powiedz przecie, kto naj
piękniejszy jest na świecie ?" W łasna pycha ją zgubiła. Siedzi teraz na tronie zwrócona ku biegunowi 
północnemu, aby nikt nie mógł zobaczyć jej twarzy. Dobrze jej tak ! A le prawdziwe męki cierpiała jej 
córka A N D R O M E D A , która za w iny matki została skazana na pożarcie przez potwora. Przykuta 
łańcuchami do skał, drży cała ze strachu. Jest tak piękna i młoda, że niejeden rycerz pospieszyłby jej na 
ratunek, na szczęście ubiegł ich Perseusz. Pod jego czujnym okiem, żaden potwór (czytaj: astronom) nie 
zbliży się do niej.

I wreszcie ostatnia, czwarta podejrzana -  BERENIKA, której piękny W A R K O C Z  świeci na niebie. 
Jakie to romantyczne spędzać całe noce pod jej złotymi włosami. Oj, zazdrość rozrasta się w  nas jak 
trujące ziele. Trzeba coś zrobić z własną fryzurą, iść do fryzjera lub przynajmniej kupić dobry szampon.

A le najlepsza rada, to poznać 
bliżej te niebieskie krasawice. W  
najbliższą pogodną noc wybierz
my się z ukochanym na obserwa
cje. W roga trzeba przecież poznać 
-  to główna zasada w  walce. Dru
ga korzyść jest taka, że wśród 
gwiazdozbiorów jest też sporo 
przystojnych kawalerów. M oże 
któryś z nich będzie w  Twoim  guś
cie. Daj mu się oczarować a w  
dżdżyste wieczory będziesz miała o 
czym rozmawiać ze swym 
umiłowanym astronomem, zaś w  
pogodne noce zafundujesz mu go
dny rewanż.

Ewa Janaszak
Bransoletę ozdobioną gwiazdą p Cas, 

podarował Kasjopei nasz rysownik Ja
cek Drążkowski (PA 4/91).
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Najpewniejszym 
i najtańszym spo
sobem zapewnie
nia sobie dostępu 

do POSTĘPOW 
ASTRONOMII 

jest prenumerata

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

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

♦  POSTĘPY ASTRONOMII są kwartal
nikiem i można zaprenumerować do
wolne zeszyty danego rocznika w do
wolnej ilości egzemplarzy

♦  Cena prenumeraty na rok 1994 wyno
si 156.000,- zł

♦  Cena prenumeraty na rok 1993 wyno
si 120.000,- zł, a pojedynczego zeszy
tu 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 kraju jest wliczony 
w koszt prenumeraty

♦  Cena prenumeraty do krajów europej
skich jest zwiększona o 75%

♦  Cena 
ropejs

♦  W ysyłką POSTĘPÓW ASTRONOMII 
za granicę będzie realizowana pocztą 
lotniczą

♦  Podane ceny pozostają aktualne aż do 
wydania zeszytu 1/94

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.

prenumeraty do krajów poza 
sldch jest zwiększona o 150%

ozaeu-
7o

Uwaga: zmiana konta!
Coraz bardziej zmniejszające się opóźnienie w  ukazywaniu się Postępów 
Astronomii jest wynikiem posunięć organizacyjnych w naszej działalności, 
a zwłaszcza dobrej współpracy Redakcji z dystrybutorem i „składaczem” 
pisma, Sławomirem Kruczkowskim, oraz tego statniego z drukarnią. 
Największym dotychczasowym mankamentem naszej działalności był 
przepływ informacji na temat wpłat od prenumeratorów i z księgarń z W ar
szawy do dystrybutora. Stąd też wynikała największa ilość reklamacji. W 
tej chwili wydawca (Polskie Towarzystwo Astronomiczne) zgodził się ot
worzyć specjalne podkonto Postępów w  banku w Grudziądzu, co powinno 
nam bardzo ułatwić pracę. Oczywiście, wszystkie wpłaty dokonane do tej 
pory na konto w Warszawie, będą nam wraz z informacją, przekazane. Je
dnocześnie, z bólem musimy zawiadomić o podniesieniu ceny prenumme- 
raty Postępów. Musimy się liczyć z możliwością całkowitego samofinanso
wania pisma (do tej pory korzystaliśmy z dotacji KBN). Tylko zwiększenie 
nakładu jest w  stanie zmniejszyć jednostkowe koszty zeszytu, stąd zachę

camy Czytelników do szerokiego udziału w  Konkursie na prenumeraty 
zbiorowe. Ze swojej strony możemy obiecać, że ewentualne zmniejszenie 
kosztów jednostkowych przy odpowiednim nakładzie, zrekompensujemy 
zwiększeniem objętości zeszytów.

REDAKCJA
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Z godnie z życzeniem, przesyłam na 
dyskietce oba moje artykuły do 

Postępów, właściwie nie artykuły, tylko 
wspomnienie pośmiertne i komunikat o 
Szkole Letniej. Napisane to było, i tak 
zostało skopiowane na dyskietkę, w 
programie edytorskim TAG.

Dla wypełnienia tego zalecenia Pań
stwa, musiałem kupić paczkę dyskietek. 
I w związku z tym mam prośbę. 
Rozumiem, że Redakcja może stosun
kowo łatwo robić wewnętrzne prze- ra
chunki z paragrafu na paragraf. Jeśli 
tak jest to uprzejmie proszę:

1.2 moich honorariów odliczyć kwo
tę przeznaczoną na zakup dyskietek 
(265 tys. zł),

2. gdy będzie czas na przekazanie 
mi honorariów, przesłać mi honoraria 
odpowiednio pomniejszone, a jedno
cześnie

3. zwrócić mi koszty zakupu dyskie
tek według załączonego rachunku, któ
ry poleciłem wystawić na Redakcję 
Postępów.

W ten sposób zmniejszam sobie 
kwotę do zapłacenia podatku. Zyskuję 
sumę około 50 tys. złotych, a to 
piechotą nie chodzi. Rozmawiałem z 
adwokatem, to nie jest nadużycie finan
sowe. Od usług materialnych nie płaci 
się podatku. To jest legalne. Redakcja 
zamiast części honorarium, funduje mi 
dyskietki, rzeczy bezpośrednio zwią
zane z moimi pracami dla Redakcji. W 
podobny sposób niektóre instytucje 
kupują swoim pracownikom benzynę 
do samochodów, części zamienne do 
nich, płacą za serwis, pokrywają ra
chunki za teczki czy walizki potrzebne 
do (służbowych) podróży itd., i o tyleż
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zmniejszają pobory. Jeżeli do tego- 
potrzeba by mojego oświadczenia, że 
zgadzam się na pomniejszenie honora
rium (honorariów) o sumę 265 tys. 
złotych, to natychmiast je przyślę. 
Zresztą ten list może służyć jako takie 
oświadczenie. Na rachunku stoi Chopi
na 3; kupując dyskietki zapomniałem 
numeru. Myślę, że główny księgowy te
go nie zakwestionuje. Łatwo mógłbym z 
„3” zrobić ,18", ale nie chcę popełnić 
wykroczenia.

Załączniki: dyskietka, fotografia, 
rachunek.

Konrad Rudnicki -  Kraków

R ed . Dzięki Bogu nie jes t to 
list z zaświatów. Autor listu 
m a się znakomicie, a wzmian
kowane wspomnienie dotyczy 
Heleny Połońskiej. Oba tekty  
powinny się się zmieścić w jed
nym z najbliższych zeszytów 
PA. Co do pozostałej części lis
tu  dostajemy gęsiej skórki, co 
powie na to Skarbnik PTA. 
Być może uzyskane specjalne 
konto bankowe PA umożliwi 
nam  takie „prze— rachunki” z 
korzyścią dla naszych P.T. 
Autorów i poza czujnym wzro
kiem Skarbnika.

P rzeglądam właśnie mój artykuł w 
drugim numerze PA i targają mną 

mieszane uczucia. Z jednej strony jest 
to niewątpliwa przyjemność ujrzeć po 
prawie półtorarocznym okresie oczeki
wania coś swojego w Postępach, a z 
drugiej strony żal, że praca zawiera 
sporo niedociągnięć edytorsko-redak- 
cyjnych. Nie mam do Redakcji preten
sji; dobrym określeniem mego stanu 
ducha jest właśnie żal, smutek, melan
cholia, iż coś zostało zaprzepaszczone 
(zaniedbane?) i artykuł ten mógłby 
wyglądać lepiej. Nie będę wymieniał 
wszystkich niedociągnięć, tylko te, które 
uważam za najważniejsze:
♦  na dyskietce, którą przesiałem 
Redakcji były 3 lub 4 odnośniki, nato
miast w artykule PA treść tych odnośni
ków została umieszczona wewnątrz 
tekstu i to w niezbyt szczęśliwych miejs
cach, co u uważnego Czytelnika może 
wywołać irytację z powodu -  jak Mu się 
będzie wydawać -  pewnej niekonsek
wencji autora (nagłe i dziwne wracanie 
do zagadnienia rozpatrywanego kilka 
paragrafów wcześniej);
♦  jeden z odnośników został chyba 
całkowicie pominięty;
♦  błędy ortograficzne i interpunkcyjne 
(to chyba „zasługa" chochlika drukar
skiego;
♦  brak (w niektórych miejscach) lub 
nadmiar (w innych) akapitów począ
tkujących paragrafy.

Cóż, stało się. Będę się musiał 
Sumaczyć przed Czytelnikami, którzy 
poproszą mnie o wyjaśnienia (postawią 
mi jakieś zarzuty). Mam nadzieję, że 
wyjdę z tego z tarczą.

PS. Czy mogę liczyć na odesłanie 
moich dwóch dyskietek.

J. Osarczuk- Wrocław

Red. Postępy Astronomii nie są 
z gumy. Przy kwartalnym  cyk
lu wydawniczym m uszą nastę
pować pewne opóźnienia. Dla 
nas to bardzo ważne by mieć 
pełną półkę, z której możemy 
wybierać teksty, ale rozumie
my niecierpliwość naszych 
Autorów. Dla pocieszenia:

nasz najstarszy „półko wnik” 
m a już trzy  la ta  — znakomity 
tekst, znakomitego autora! O 
tym kiedy dany tekst „pój
dzie”, decyduje trochę profil 
zeszytu, waga i aktualność te 
m atu, atrakcyjny m ateriał 
graficzny, ale też sposób przy
gotowania i edycji tekstu  
przez autora. N aturalnym  
lest, że obecnej fazie nadra
biania opóźnień sięgamy po 
teksty, z którym i mamy naj
mniej roboty. Wiele błędów 
może powstać podczas tran s
portu tekstu  wyedytowanego 
przez autora, często w jakimś 
egzotycznym programie, do 
programu edytującego Postę
py. Dlatego zawsze tak  bardzo 
prosimy autorów o przysyłanie 
(poza „fajlami”) starannie wy
drukowanych tekstów  na pa
pierze. Spraw a „odnośników” 
(przypisów) je s t rzeczywiście 
przykra. Błąd powstał przy 
transporcie i najgorsze, że 
został zauważony przy pierw
szej korekcie. Widać, został 
później zapomniany wśród in
nych, licznych poprawek. Ale 
protestów na  razie nie słychać, 
mieliśmy gorsze wpadki.

Z dyskietkam i rzeczywiście 
mamy prawdziwy kram. 
Wszystko przez ten  pośpiech, 
ale postaram y się odszukać 
i odesłać.

Bardzo dziękuję za przesłanie mi 
tych dwóch zeszytów Postępów 

Astronomii, to jest 1/92 i 3-4/92. Trochę 
mnie dziwi, że zajęło to sześć miesięcy 
od wpłacenia pieniędzy na wasze konto 
w Warszawie. Pieniąaze zostały wpła
cone 30 grudnia 1992, a dostałem PA 
tutaj 3 lipca 1993. Na wpłacie było wy
raźnie napisane, że te pieniądze są za 
wszystkie cztery zeszyty z 1991 roku i 
za rok 1993. Dlatego nie bardzo rozu
miem co się stało z moją wpłatą. Mam 
nadzieję, że bank przesłał wam kopię 
recepisu. Do tej pory powinienem Dyl 
dostać już pierwszy zeszyt tegoroczny. 
Jakby nie było zapłaciłem za przesyłkę 
lotniczą. Bardzo byłbym wdzięczny za 
wyjaśnienie tej sytuaqi i informację czy 
jest jeszcze nadzieja na dostanie rocz
nika 1991.

Okazuje się, że nawet organizacja 
ludzi wykształconych jakoś nie może 
sobie aać rady z prostym zamówie
niem. Mam porównanie -  książki 
wysyłane z Warszawy idą zwykle 3 ty
godnie od wpłaty. Ale 6 miesięcy i to za 
częściową przesyłkę?! To mi się jesz
cze nie zdarzyło! Jednak jestem zado
wolony, że zostałem w Stanach.

Jerzy Parylewicz
(George M. Pary) 

-  Ocala, USA

R ed. Mamy wieczne problemy 
z naszymi zagranicznymi pre
num eratoram i, chociaż cenimy 
ich może najbardziej. Część 
przesyłek na pewno zaginęła 
na poczcie — staram y się naty
chmiast przesyłać duplikat, 
choć to drogo kosztuje. Drugi 
problem, to przepływ i prze
kłam ania w informacji przeka
zywanej z Warszawy (gdzie 
było konto bankowe) do dyst
rybutora. Wreszcie mamy kon
to na miejscu w Grudziądzu i 
sytuacja się powinna popra
wić. Przepraszamy.
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N A J N O W S Z Y  T R E S K O ?

UMIWcRSALA
□  śi*e.d v\\cc\ lu s f r a  2 5  c m

□  o g n i s k o w a  3 4 0  c m

□ opłyko w sys+emie 

ćZ osseg  i kvci

□  cHucjość  fu bu so  9 0  cm

d o  w y g r a n ia

w ‘WieCtąm %ontąirsh
Teleskop może służyć do podziw iania uroków  nocnego nieba: k raterów , 
łańcuchów  górskich i innych szczegółów na powierzchni Księżyca, faz 
M erkurego i W enus, czap polarnych na M arsie, galileuszowych sa teli
tów i pasów  w atm osferze Jow isza. K ażdy może się przekonać, że S a
tu rn  rzeczywiście posiada pierścienie, gw iazdy tw orzą malownicze, ró ż
nokolorow e układy podw ójne i w ielokrotne, g ru p u ją  się w grom adach 
i galak tykach . Teleskop pozw ala nie tylko odszukać na  niebie fan tazy j
ne m gławice gazow e w okół m łodych gw iazd, pozostałości po superno
wych i m agław ice p lane ta rn e , ale i u trw alić  ich ksz tałty  i barw y na  
kliszy fotograficznej. Rodzinny teleskop nic jes t również bezużyteczny w 
dzień. Poza p lam am i słonecznym i, m ożna podziwiać uroki przyrody 
i re jestrow ać je  dołączonym  ap ara tem  fotograficznym . F irm a Jack a  
U niw ersała stw orzyła propozycję godną rozw ażenia: teleskopy soczew
kowe (refrak to ry ) i zw ierciadlane (w systemie New tona) o średnicach 
obiektyw ów  od 5 do 25 cm, z zestawem  okularów  i możliwością 
dołączenia a p a ra tu  fotograficznego. N ajtańsze ju ż  od kilkuset tysięcy 
złotych! F irm a  U N IW ER SA Ł  przygotow uje ofertę specjalną: teleskopy 
w system ie C assegra ina  o średnicach głównego zw ierciadła 15 i 25 cm! 
To ju ż  sprzęt niem al p rofesjonalny . Para lak tyczny  m ontaż i możliwość 
zastosow ania prow adzenia, czyni realnym  podłączenie do nich kam ery 
CC D  lub fo tom etru  fotoelektrycznego. Pierwszy egzem plarz teleskopu 
25 cm (w artości 16 m in zł), firm a U N IW ER SA Ł funduje jak o  nagrodę 
w W ielkim K onkursie  Postępów  A stronom ii. A pelujem y więc głównie 
do

❖ nauczycieli fizyki z astronomią w szkołach;
❖ opiekunów i kierowników formalnych i nie

formalnych grup miłośników astronomii;
❖ wszystkich Czytelników.

C hcem y Wam dać m ożliw ość  w ejśc ia  w  p osiad an ie  
p raw d ziw ego , d u żego  te le sk o p u  astron om iczn ego , 
a przy okazji u d o stęp n ić  P o stęp y  A stron om ii szero 
kim  rzeszom  -  zw łaszcza  m łodych  -  C zyteln ików . 
N agrodę od b ierze  szk o ła , grupa m iłośn ik ów  astro 
n om ii lub  in d y w id u a ln y  C zyteln ik , k tóry  zb ierze  
i  zorgan izuje

NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ PRENUMERATORÓW 
POSTĘPÓW ASTRONOMII NA ROK 1994

Warunki Konkursu:
1) W Konkursie może brać udział grupa prenum eratorów  

(szkoła, kółko astronomiczne, itp.) i każdy indywidualny 
Czytelnik (nauczyciel, opiekun młodzieży, etc.);

2) W arunkiem  przystąpienia do Konkursu jest opłacona 
(wystarczy pojedyncza) prenum erata Postępów Astronomii 
na rok 1993. Opłaty za cztery zeszyty rocznika 1993 można 
wnosić aż do końcowej daty roztrzygnięcia K onkursu;

3) Minimalna ilość zgłoszonych do Konkursu prenum erat na 
rok 1994 wynosi 5;

4) Można przysyłać prenum eraty zbiorowe wypełnione na je 
dnym przekazie pocztowym (wówczas jest to automatycz
nym zgłoszeniem do Konkursu) lub przesłać listę p renu
meratorów (opłacających prenum eraty indywidualnie) 
zorganizowanej przez biorącego udział w Konkursie:
-  listę należy przesłać na adres dystrybutora Postępów 

Astronomii: Sławomir Kruczkowski, 86-300 Grudziądz, 
ul. Królewska 3b/22, albo przekazać Redakcji;

-  powtarzające się nazwiska prenum eratorów  na różnych 
listach eliminują z K onkursu;

5) Cena 4 zeszytów Postępów Astronomii za rok 1993 wynosi
120.000,- zł, a cena prenum eraty na rok 1994 wynosi
156.000,- zł. W płat należy dokonywać na konto:

Postępy Astronomii, Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
ul. Bartycka 18, WARSZAWA 

BYDGOSKI BANK KOMUNALNY Oddział w Grudziądzu

nr 438601-19826-132
6) Ostateczny term in wniesienia opłat za prenum eraty biorące 

udział w Konkursie oraz przesyłania zgłoszeń upływa 31 
m arca 1994 roku (decyduje data stempla). Roztrzygnięcie 
Konkursu zostanie podane w drugim  (kwiecień-czerwiec) 
zeszycie Postępów Astronomii 1994.

7) W przypadku jednakowej ilości prenum erat o przyznaniu 
nagrody decyduje losowanie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Redakcja

Postępy Astronom ii 3/1993 141



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

UKŁAD ODNIESIENIA
Wakacje. Jako miłośnicy astronomii czujemy wewnętrzny przymus prowadzenia intensyw
nych, nocnych obserwacji. Jest więc całkiem prawdopodobne, że znużeni tym pożytecz
nym zajęciem zejdziemy do kabiny własnego jachtu^ i uśniem/K Wyobraźmy sobie mo
ment przebudzenia. Cichy plusk, lekkie kołysanie, łagodne światło przedostające się zza 
przysłoniętych firanek i natarczywa myśl: czy ktoś znowu zrobił nam kawał i odcumował 
nasz wspaniały okręt? Zanim wyjrzymy na pokład, przez krótką chwilę potrzebną na uru
chomienie zgrabiałych członków, jesteśmy w klasycznej sytuacji niepełnej informacji: ma
my powody, aby przypuszczać, że płyniemy sobie gdzieś daleko od brzegu (występują ta
kie atrybuty ruchu jak  plusk, kołysanie, podobne doświadczenia w  przeszłości), ale 
brak nam rozstrzygającego potwierdzenia, które możliwe jest do zdobycia tylko przez po
równanie z zewnętrznym, „obiektywnym" układem odniesienia (rzut oka na brzeg).

W pewnym sensie podobna niepewność oceny występuje w naukach o długiej histo
rii i związanej z nią wysokiej specjalizacji, a więc takich jak matematyka, fizyka, czy astro
nomia (choć nie tylko). Mamy tutaj do czynienia z wielką ilością symptomów nadzwyczaj
nego „ruchu w interesie”. Badaniami zajmuje się prawdziwa armia naukowców, 
konsumująca pokaźne (za granicą) sumy i finansowana przez rozbudowany aparat biuro
kratyczny. Najważniejsze czasopisma naukowe podwajają swoją objętość (i ceny) co kilka 
lat. Ku zgryzocie bibliotekarzy odpowiedzialnych za zakupy do bibliotek uniwersyteckich, 
ilość nowych czasopism i książek wzrasta w postępie, który dawno przestał być 
arytmetyczny.

Z drugiej strony, coraz powszechniejsza staje się opinia, że wymienione fakty świad
czą raczej o rozwoju „wszerz", rozwoju pozornym, który polega na zaspokajaniu głodu pie
niędzy, a nie głodu wiedzy. Rzeczywiście, wraz z liczebnym wzrostem kadry naukowej wy
daje się maleć udział prawdziwych indywidualności na rzecz osobliwych kategorii 
„wyrobników” (tzw. pracownik naukowy), czy „menedżerów nauki", zajmujących się głów
nie organizowaniem środków finansowych.

Wzrost liczby publikacji naukowych złośliwie wyjaśnia popularna anegdotka: w nie
długim czasie tempo przyrostu literatury fizycznej na półkach bibliotek przekroczy prędkość 
światła. Nie przeczy to teorii względności, gdyż przyrost ten nie niesie żadnej informacji.

Nowe czasopisma powstają nie tylko z powodu rozwoju nowych kierunków badań (co 
jest naturalne i pożądane), ale również dla zaspokojenia osobistych ambicji. Wydawanie 
(lub współwydawanie) czasopisma otwiera bowiem zupełnie nowe możliwości, daje na
miastkę władzy. Można np. przyjąć do druku odpowiednio „zarekomendowaną” pracę, 
licząc na wyrazy wdzięczności w postaci własnej publikacji w „zaprzyjaźnionym” czasopiś
mie. A publikacje są absolutnie konieczne, kiedy przychodzi do rozliczeń z funduszy otrzy
manych w ramach grantów. Funduszy, dodajmy, będących sprawą życia i śmierci nauko
wej - bez nich nie ma pieniędzy na badania, nie jeździ się na konferencje, wykłady, nie za
prasza się gości - autentycznie umiera się dla świata!

Zwróćmy uwagę, że nawał publikacji naukowych narusza jedną z podstawowych za
sad funkcjonowania nauk ścisłych: opublikowane rezultaty „nabierają mocy” dopiero po 
potwierdzeniu przez niezależny ośrodek. Jakie znaczenie ma dziś opublikowanie nawet 
ciekawego wyniku bez odpowiedniej reklamy? Ginie on w powodzi anonimowych prac, 
staje się „pozycją w dorobku" i w zasadzie pozostaje (nie sprawdzony) aż do momentu 
powtórnego odkrycia, często kilka lub kilkanaście lat później. Wśród matematyków żartuje 
się, że średnia liczba czytelników współczesnego artykułu zmierza do 2, wliczając autora 
i recenzenta. W dodatku średni poziom recenzentów musi być odwrotnie proporcjonalny 
do ich liczby, determinowanej przez wydajność społeczności naukowej! Nic dziwnego, że 
w tej sytuacji obfitość twórczości naukowej przestaje być wiarogodną podstawą klasyfika
cji: jak oceniać autora kilkuset publikacji, albo autora, który co roku produkuje 700 stron 
nowych (podobno) wyników?

1) zakupionego z  honorariów otrzymanych za artykuły drukowane w  „Postępach Astronomii", (przyp. autora) i
2) Redakcja z  racji wieloletnich więzów przyjaźni (patrz wstępniak w  poprzednim zeszycie -  zbieżność nazwisk nieprzypadkowa) -  honoraria 

autora felietonu wypłaca jego żonie, w związku z czym na jacht może liczyć wyłącznie we śnie. (przyp. red.)
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Powróćmy jeszcze na chwilę do zjawiska kryjącego się pod nazwą „nowe czasopisma”. 
Naukowcom niesie ono niebezpieczeństwo fizycznej utraty wyników, kiedy to pomimo we
zwania do przesyłania prac nie ukazuje się nawet pierwszy numer czasopisma, albo (co 
jest znacznie gorsze) ukazuje się tych numerów tylko kilka i czasopismo plajtuje, 
„zamrażając" prace nieopatrznych autorów w śladowej ilości bibliotek. Administratorom na
uki utrudniają życie przede wszystkim (dobre) nowe czasopisma. Mechanizm jest tutaj 
bardzo prosty: redaktorzy „Citation Index", stanowiącego podstawę dla standardowego (w 
USA) systemu oceny w oparciu o ilość cytowań, nie nadążają za rosnącą specjalizacją 
i pomijają wiele interesujących, ale nowych czasopism.

Nakreślony ponury obraz sugeruje, że dziedziny takie jak matematyka lub fizyka 
pogrążyły się w korupcyjnym kryzysie i przypominają raczej bogato zdobiony galeon solid
nie zakotwiczony przy nabrzeżu, niż fruwający nad falami katamaran. Tak nie jest. Przede 
wszystkim wiele można wytłumaczyć pojawieniem się komputerów. Sam proces spisywa
nia rezultatów pracy był kiedyś wąskim gardłem o przepustowości ograniczonej możliwoś
ciami sekretarek, kreślarek itp. Tego typu bariery dziś nie istnieją! Dzięki współczesnym 
programom DTP (Desk Top Publishing) i przy posiadaniu niewielkiej wprawy, każdy 
może własnoręcznie złożyć na poziomie profesjonalnym specjalistyczną, zawierającą 
ilustracje książkę. I książka ta może ukazać się niemal natychmiast po je j przygotowaniu.3) 
Dziś kłopot całkowicie zawiera się w pytaniu, o czym pisać, a nie jak to robić. W istocie, 
komputery czynią więc możliwym cały ten przerażający zalew informacji. I równie skutecz
nie pomagają w wyłowieniu poszukiwanej wiedzy: komputery czytają informację przygoto
waną komputerowo.

Komputery nie mogą jednak stanowić układu odniesienia, bo są wewnętrznymi, ak
tywnymi składnikami systemu. Układem odniesienia mogą być tylko spektakularne sukce
sy danej nauki, sukcesy, które mówią: spójrzcie, jak wielki postęp został dokonany, czyż 
się nie poruszamy?

Wydaje się, że niedawno takie święto przydarzyło się matematyce. Andrew Wiles z 
Cambridge udowodnił OTF! Dla ułatwienia dodajmy, że chodzi nam o Ostatnie Twierdze
nie Fermata (a nie o Ogólną Teorię Fszystkiego). Ze względu na swą prostotę, OTF jest z 
całą pewnością najsławniejszą hipotezą matematyczną współczesności. Przypomnijmy: 
błyskotliwy matematyk francuski Pierre de Fermat studiował w końcu lat trzydziestych sie
demnastego wieku książkę „Arithmetica” Diofantosa. Miał przy tym nieco kontrowersyjny 
zwyczaj komentowania treści na marginesach, czasami z uzasadnieniem swoich uwag, a 
czasami bez. Komentarze zostały opublikowane w pięć lat po śmierci de Fermata, w 1670 
roku, przez jego syna. W 1729 roku zainteresował się nimi inny wielki matematyk, Leo
nard Euler, i rozpoczął systematyczne badania hipotez de Fermata. Około 1800 roku nie 
umiano sobie poradzić już tylko z jedną, z tego powodu znaną jako OTF: jeśli n jest którąś 
z liczb 3, 4, 5,..., to nie istnieją liczby całkowite x, y, z, różne od zera i takie, że xn + y" = z".
I tak pozostało aż do 1993 roku, mimo wielu nagród ustanawianych za dowód OTF i tysię
cy „rozwiązań” popełnianych zarówno przez największych matematyków (Cauchy, ostatnio 
Miyaoka w 1988), jak i amatorów znęconych perspektywą sławy. Wiles wziął wszystko! 
Pod warunkiem, że maszynopis jego pracy, liczący 200 stron i przesłany do czasopisma 
(starego!) „Inventiones Mathematical’ nie zawiera błędów. Ale wstępne recenzje oraz opi
nia o solidności Wilesa zdają się uzasadniać nasz optymizm.

A jeszcze niewiele lat temu nic nie zapowiadało sukcesu. W 1976 wiedziano, że jeśli 
OTF nie byłoby prawdziwe dla liczby pierwszej n oraz liczb całkowitych z > y > x, to 
musiałoby być n > 125003 oraz x > (125003)375005 ~ 4.5 • io 1911370. Łatwo zgadnąć, że spe
cjaliści pracujący nad dowodem OTF uważani byli za godnych szacunku dziwaków. 
Przełom nastąpił około 10 lat temu i był wynikiem ożywczego powiewu, jaki nadciągnął do 
teorii liczb ze strony geometrii algebraicznej, stosunkowo młodej, bo powstałej dopiero w 
latach pięćdziesiątych dziedziny matematyki.

Chyba jednak płyniemy....

’  m09ą Adam Jakubowski
Bachotek, Sierpień 1993 r.
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NA ROZŁADÓWCE PRZEDSTAWIONO...
... cztery obrazy groźnej komety Swifta-Tuttle’a uzyskane przez Krzysztofa Rumińskiego 60/90 cm teleskopem 
Schmidta w obserwatorium w Piwnicach (Fuji 100, 15 min ekspozycja); przez Rolfa Bitzera z 150/500 mm 
plaskopolową kamerą i detektorem CCD (Sterne und Weltraum 2/1993) i Martina Rothe’a z 4.7 calowym refra- 
ktorem i kamerą CCD (Sterne und Weltraum 2/1993).

Zupełnie unikatowy obraz komety zajmuje centralną część rozkładówki. Tak doskonałe zdjęcie komety zdarza 
się rzadko. Otrzymaliśmy je  od autorów: Laurenta Jordy i Jeana Lecacheuxa z Observatoire de Paris -  Meu- 
don oraz Franęoisa Colasa z Bureau des Longitudes, a praca nad serią wykonanych zdjęć jest w toku. Zdjęcie 
zostało wykonane 20 grudnia 1992 w Obserwatorium Pic du Midi, przy użyciu 1 metrowego teleskopu i z wy
korzystaniem techniki CCD. Pole widzenia to zaledwie 400 000 X250 000 km!

Kometa Swifta-Tuttle’a odpowiedzialna jest za deszcz meteorów pojawiający się w sierpniu w gwiazdoz
biorze Perseusza. Obserwowana była przez wielu obserwatorów (Schmidt, Bond, Winnecke) w okresie 
1862-1863, gdyż parametry je j  orbity były w czasie poprzedniego przejścia w pobliżu Słońca szczególnie 
korzystne.

Tym razem pierwszy obserwował tę kometę Kiuchi we wrześniu 1992. Przeprowadzono wszechstronne obser
wacje komety, także radiowe. Te ostatnie sugerowały występowanie strug szybko poruszającego się gazu. Dla
tego właśnie grupa Francuzów postanowiła prześledzić możliwie starannie zmiany w strukturze gazu 
otaczającego jądro komety, jakie następuje w czasie je j ruchu po orbicie.

Kometę obserwowano przez 17 nocy, od 20 listopada do 21 grudnia 1992. Doskonałej jakości zdjęcia op
tyczne potwierdziły istnienie dżetu. Co więcej, widoczna na zdjęciu struktura jest bardzo złożona, bardziej przy
pomina kilka nawijwjących się strug materii. Te świecące strugi to pył. Całość w dodatku wiruje z okresem 2.8 
dnia, co zdołano zaobserwować już w czasie poprzedniego przejścia komety w roku 1862! Obecne ułożenie 
warkocza komety porównać można z poprzednim na podstawie wykonanych odręcznych szkiców. Widoczne jest 
wyraźne przesunięcie osi rotacji. Wstępne wyniki obliczeń wskazują, że to właśnie wywiewany pył jest odpowie
dzialny za zmianę orientacji, czyli precesję, ale niezbędne są jeszcze dokładniejsze rachunki uwzględniające za
chowanie się pyłu w warkoczu komety pod wpływem zmiennego pola grawitacyjnego i ciśnienia promieniowa
nia Słońca.

Te i inne podobne obserwacje pomagają nam rozumieć, jak  formują się przepiękne warkocze komet, ja k  zbu
dowane jest jądro komety, a kiedyś może wreszcie dadzą odpowiedź na pytanie, skąd przybywają komety i 
dlaczego...

TYLNA STRONA OKŁADKI PRZEDSTAWIA...
... wykonane przez Krzysztofa Rumińskiego zdjęcie, w noc po „podniesieniu” 160 tonowej osi nowego radiote
leskopu w obserwatoruim w Piwnicach. Realizowany w Katedrze Radioastronomii Uniwersytetu Mikołaja K o
pernika projekt jest podobno najdroższą w tej chwili inwestycją naukową w Polsce. Zajmująca centralne 
położenie na zdjęciu oś elewacyjna -  z charakterystycznym półokręgiem wielkiej zębatki do zmiany wysokości 
przyszłego radioteleskopu  -  jest bohaterem fotoroeportażu tegoż autora w środku zeszytu. Operacja osadzenia 
osi na podporach, była najbardziej widowiskowym etapem budowy i unikatowym przedsięwzięciem technicz
nym. Podpory osi osadzone są w ogromnej ramie i azymut (montaż horyzontalny) teleskopu będzie zmieniany 
poprzez obrót całej konstrukcji na superpecyzyjnej szynie -  kto wie gdzie złapać, może ruszyć tego wielotono
wego kolosa, wysiłkiem jednej ręki! Już teraz można sobie wyobrazić jak  efektowne można będzie zrobić zdję
cia, gdy na osi elewacyjnej zostanie rozpostarta 32 metrowa czasza radioteleskopu. Mamy nadzieję, że równie 
efektowne będą obserwacje i wyniki naukowe uzyskane przy jego pomocy. To pierwsze, czyli zdjęcie, możemy 
Czytelnikom obiecać ... Chyba, że znikną efektowne lampy wokół budowy i całej Katedry Radioastronomii, 
znikną wraz z... „gwiazdami rtęciowymi”, których spektakularne widma obserwuje się w położonej o miedzę, 
optycznej części obserwatorium. To jednak już zupełnie inny problem, do którego — w szerszym aspekcie — p o 
wrócimy w jednym z najbliższych numerów.

ZDJĘCIA NA WEWNĘTRZNYCH STRONACH OKŁADKI PRZEDSTAWIAJĄ...
...fantastyczne obrazy CCD centralnych części gromad galaktyk Abell 370 (druga strona okładki) i Cl 2242-02 
(patrz obok) uzyskane przez Rogera Lyndsa w Kitt Peak Nationaal Observatory. Charakterystyczne, 
półokrągłe, ogromne łuki w cantrach gromad są fragmentami pierścieni Einstena powstałymi wskutek soczew- 
kowania grawitacyjnego. Tym i podobnym efektom, poświęcony jest artykuł wewnątrz zeszytu. Ciekawe, że 
poszukując zdjęć ilustrujących teksty naszych znakomitych Autorów natykamy się na różne, groźnie brzmiące 
„kopyrajty” w publikowanych czasopismach i książkach. Tymczasem, ilekroć uda nam się dotrzeć -  co nie za
wsze jest proste -  do samych autorów, spotykamy się z reguły z entuzjazmem i z jednako brzmiącą 
odpowiedzią: „nie drukujcie tego -  przyślę wam lepsze!". Tak było i tym razem, za co serdecznie dziękujemy.

(dzięki uprzejmości Rogera Lyndsa, National Optical Astronomy Observatories)
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