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Mergentaler o Słońcu 
Iwanowska o Koperniku
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Teleskop Hubble’a w naprawie
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Zdjęcie przedstawia odległą gromadę galaktyk CL 0939+4713 zrobione przy pomocy 
Telskopu Kosmicznego H ubble’a. Stanowi ono dowód silnej ewolucji galaktyk 
tworzących gromadę (patrz str. 31).
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T eleskop Kosmiczny Hubble’a -  z reperowany! Władzom NASA 
spadł kamień z serca. Wystrzelenie Teleskopu poprzedzała 
przecież szeroka kampania reklamowa, pełna samozachwytów 
na temat amerykańskiego programu kosmicznego, a potem 
taaaka plama... Reperacja na szczęście poszła sprawnie. Dysponujemy 

już pierwszymi zdjęciami z naprawionego Teleskopu, uzyskanymi jak  
zwykle dzięki uprzejmości pana Duccio Macchetto -  można je obejrzeć 
na 4 stronie wkładki i na rozkładówce. O reperacji Teleskopu piszemy na

Pani Profesor Wilhelminie Iwanowskiej zawdzięczamy tekst, który 
uczci 450 rocznicę ukazania się „De Hevolutionibus”. Zapewne powinniś
my byli opublikować odpowiedni materiał rocznicowy w roku ubiegłym, 
ale nie udało się; jakoś nikt specjalnie dla Postępów o Koperniku nie 
napisał. Ma chyba rację pan Parylewicz z Kanady, że Polacy bardzo 
zaniedbują tę przecież najwybitniejszą postać polskiej nauki...

Życie naszego stałego korespondenta, Profesora Jana Mergentalera 
to blisko dziewięć cykli aktywności słonecznej. Z  pokorą przyjmujemy Je
go krytykę (patrz listy), a z największą radością drukujemy Jego artykuł 
(str. 11). Polecamy go wielu młodszym profesorom. Prawdziwy Profesor 
-  nie jak Słońce -  zawsze aktywny!

Uwadze Czytelników polecamy też artykuł o czarnych dziurach (jak 
to wreszcie jest: są czy ich nie ma ?), reportaż z oddania do użytku prze
pięknie odrestaurowanej zabytkowej kamieniczki -  nowej siedziby toruń
skiej filii Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika oraz artykuł o 
kłopotach z czasem.

Wreszcie chcieliśmy zwrócić uwagę Czytelników -  w tym także za
wodowych astronomów na esej Jerzego Kuczyńskiego. Stawia on pyta
nie, czy astronomia jest w ogóle jeszcze komuś do czegoś potrzebna. 
Tego pytania, naszym zdaniem, nie można zlekceważyć, zbyć słowami: 
„przecież to jasne”. Nie jest bowiem wcale jasne, po c o -  a zatem jaka -  
ma być astronomia w szkole, w prasie codziennej, czy w książkach i pis
mach popularnonaukowych. Odpowiedź na to pytanie musi wyniknąć z 
dialogu między zawodowymi astronomami a resztą społeczeństwa. Ci 
pierwsi potrafią określić, co wiedzą i mogą powiedzieć innym o Wszech- 
świecie, w którym żyjemy, a ci drudzy potrafią powiedzieć, co ich intere
suje i na jakie pytania chcieliby znać odpowiedź. Zapraszamy więc do

str. 26.

dyskusji.
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OGŁOSZENIA I REKLAMY
Z apraszam y do og ła szan ia  s ię  w  POSTĘPACH ASTRO
NOMII, w  szczególności:

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

CENNIK:
★ J e d n a  s tro n a  czarno -b ia ła  w ew nątrz  n u m e ru  -  1.5 m in  zł ★ J e d n a  s tro n a  kolorow a na  
w ew nętrznej s tro n ie  ok ładk i i w kładce — 5 m in  zł ★ J e d n a  s tro n a  kolorow a n a  czw artej 
s tro n ie  ok ładk i — 8 m in  zł ★ 1 cm* — 8 tys. zł ★ O pracow anie  g raficzne  czarno -b ia łe  — 
150-200 tys. za s tro n ę  ★ S tosu jem y znaczne ulg i p rzy  pow tórzen iach  i w p rzy p a d k u  akcji 
rek lam ow ych pop ieranych  p rzez  R edakcję ★ R edakcja  n ie  odpow iada za  treść  p ła tn y ch  
ogłoszeń

ZDJĘCIA NA OKŁADCE PRZEDSTAWIAJĄ:
na pierwszej stronie  -  „artystyczną” wizję Dana Berry układu podwójnego, w sercu gromady kulistej 
NGC 6624, leżącej w gwiazdozbiorze Strzelca, odległej o 28 tysięcy lat świetlnych (patrz str. 23). 
Układ je s t źródłem silnej emisji X, a ostatnio przy pomocy Teleskopu Kosmicznego zarejestrowano 
promieniowanie ultrafioletowe pochodzące z gorącego dysku akrecyjnego wokół gwiazdy neutronowej, 
która stopniowo pochłania swojego większego, choć mniej masywnego towarzysza -  białego karła; 
na ostatniej stronie -  kamieniczkę przy ul. Rabiańskiej, nową siedzibę toruńskiej filii Centrum 
Astronomicznego im. M. Kopernika (patrz str. 41)

Zgłoszenia (___J 
do 30.04.1994 J®f

szczegóły zoenmątrz numeru

Dodatkowy miesiąc 
dla Czytelników
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4 WSZECHŚWIAT MIKOŁAJA KOPERNIKA

Wilhelmina Iwanow ska
Kopernik wprowadził nowy, prawie inercjalny układ odniesienia, którego początek umieścił w Słońcu, a osie 
odniósł do gwiazd torując w ten sposób drogę swoim następcom: Keplerowi, Galileuszowi i Newtonowi do 
formułowania ogólnych praw kinematyki, dynamiki i struktury przestrzeni. On również stworzył wielki 
Wszechświat, przewidując drobne roczne ruchy paralaktyczne gwiazd, które zostały dostrzeżone dopiero w 
trzysta lat po jego śmierci.

11 Prognozy słoneczne
Jan Mergentaler
Jak się nie wie, jaki będzie dzień następny, próbuje się to przewidzieć na podstawie dni minionych. Takie 
przewidywanie, czyli „prognozowanie", wielokrotnie usiłowano zastosować do Słońca.

15 Na co dzień i w astronomii (wszystko o czasie)
Kazimierz M. Borkowski
Obroty Ziemi od prawieków wyznaczały rytm życia. I  mimo, że dzień, noc i doba, pory roku i sam rok, wszystkie 
obejmują zmienne odcinki czasu, to rotacja naszej planety także we współczesnej nam erze zegarów atomowych 
ciągle pozostaje podstawą rachuby czasu. Rodziło to, i rodzi nadal, pewne komplikacje wiążące się z pojęciami 
przestępnych lat i sekund, równania czasu, granicy zmiany daty i innych. O niektórych z nich opowiemy w tym 
artykule.

t TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A
Tajemnicze źródło rozbłysków rentenowsldch w gromadzie kulistej NGC 6624 zidentyfikowane! (23), 
Snop światła z jądra galaktyki (24), Gwiazdy się rodzą (24), R 136 (25), T) Carinae (25), Fachowcy 
w kosmosie (26), Komputerowy atlas nieba (30), Teleskop Kosmiczny Hubble’a odsłania sekrety 
ewolucji galaktyk (31).

35 O CZARNYCH DZIURACH W OGÓLNOŚCI 
I NAJNOWSZYCH KANDYDATACH W SZCZEGOLNOSCI
Michał Czerny
Często (szczególnie w literaturze popularnonaukowej) mówi się na przykład, że Ogólna Teoria Względności 
(OTW) przewiduje istnienie czarnych dziur. Jest to oczywista nieprawda: nie przewiduje, a jedynie dopuszcza 
ich istnienie. To bardzo istotna różnica! Aby obiekty te egzystowały gdzieś w przyrodzie nie wystarczy przecież, 
by OTW była poprawna; musimy dodatkowo mieć jakiś proces fizyczny, dzięki któremu czarne dziury mogłyby 
się formować.

32 Astronomia w szkole: Jak daleko stąd do Księżyca?
33 Gdzie i ja k  kupić POSTĘPY ASTRONOMII

34 . dzijŁelniAóuj

41 W  kra ju : Kamieniczka 

44 Wywiady: Przyszłość i teraźniejszość CAMK
45 Polskie Towarzystwo Astronomiczne: Nagroda im. Włodzimierza Zonna
46 Esej, felieton: ASTRONOMIA ORTOGONALNA
48 Poradnik miłośnicy astronoma: ̂ ak wykrzesać dżet u ]\A&xa 'Plancka'?
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UKŁADY ODNIESIENIA 
OD KOPERNIKA DO EINSTEINA 

W NAUCZANIU FIZYKI

Materiały i  Międzynarodowej 
Konferencji GIREP >91

Układy Odniesienia od Kopernika do Einsteina w na
uczaniu fizyki, wybrane Materiały Konferencji GIREP’91, 
red. Magdalena Staszel, Józefina Turło, Maria Berndt, 
UMK, Toruń, 1992.

W sierpn iu  1991 roku  w  Toruniu o dbyła  s ię  
konferencja M iędzynarodow ej G rupy B adaw czej 

N auczan ia  F izyk i (Groupe In tern a tion a l de  
R echerche su r  VEnseignem ent d e  la  Physique  

-  GIREP). J a k  w  p rzy p a d k u  w szy s tk ic h  
zn aczących  konferencji m iędzyn arodow ych , 

p o  je j  zakoń czen iu  w ydan o  k s ią żk ę  
za w iera ją cą  p rzed sta w io n e  n a  n iej m a ter ia ły  

w  ję zy k u  angielsk im , w  ja k im  o d b yw a ła  s ię  
konferencja. Tym  razem  je d n a k  w ybrane  
refera ty  z o s ta ły  rów n ież p rze tłu m a czo n e  

na ję z y k  p o lsk i i p o w s ta ła  u n ik a to w a  
k s ią żk a  (n ieste ty  rów n ież p o d  w zg lędem  

n a k ła d u  -  3 2 0  egzem plarzy) 
g odn a  po lecen ia  w szy s tk im  

nauczającym  f i z y k i  i a s tro fizyk i 
n a  k a żd ym  pozio m ie  (pa trz rów nież  
U rania 12 /92 , s tr . 377). K orzysta ją c  

z  uprzejm ości E dy to rek  oraz zgo d y  
A u tork i tek stu , p rzedru kow u jem y refera t 

o tw iera jący  zarów no koi\ferencję  
j a k  i k s ią żk ę .

(m)

WSZECHŚWIAT
MIKOłAJA KOPERNIKA

Wilhelmina Iwanowska

Kopernik wprowadził nowy, prawie inercjalny układ odniesienia, które
go początek umieścił w Słońcu, a osie odniósł do gwiazd torując w ten 
sposób drogę swoim następcom: Keplerowi, Galileuszowi i Newtonowi 
do formułowania ogólnych praw kinematyki, dynamiki i struktury prze
strzeni. On również stworzył wielki Wszechświat, przewidując drobne 
roczne ruchy paralaktyczne gwiazd, które zostały dostrzeżone dopiero w 
trzysta lat po jego śmierci.

Wstęp

Na długo przed Kopernikiem astrono
mia opierała się na geocentrycznym 
modelu Wszechświata, opracowanym 
przez Klaudiusza Ptolemeusza z Ale
ksandrii w II wieku naszej ery. Według 
tego modelu, nieruchoma Ziemia spo
czywa w środku niebieskiej sfery, któ
ra obraca się ruchem jednostajnym 
dookoła Ziemi raz na dobę. Księżyc, 
Słońce i planety poruszają się po 
swych geocentrycznych orbitach zło
żonych z koła wiodącego (deferensu) i 
drugiego, pomocniczego koła (epicy- 
klu), którego środek krążył po deferen- 
sie, a obwód był torowiskiem planety. 
Słońce odbywa swój geocentryczny 
ruch orbitalny w ciągu roku, Księżyc -  
w ciągu miesiąca, a Saturn — najdalsza 
wówczas znana planeta -  w ciągu 30 
lat.

Ten geocentryczny model Ptole
meusza, przedstawiony w jego dziele 
zwanym po grecku „Mathematikes 
Syntaxeos”, a w tłumaczeniu arabskim

„Almagest”, był znakomitą syntezą ob
serwacji i poglądów jego własnych i 
poprzedników, np. Hipparcha (II w. 
przed Chr.). Model ten dominował w 
astronomii w ciągu czternastu stuleci, 
odpowiadał bowiem powszechnemu

przeświadczeniu, że żyjemy na nieru
chomej Ziemi pod sferą niebieską 
obracającą się dookoła nas równomier
nie ze wschodu na zachód, z niektóry
mi błądzącymi wśród gwiazd ciałami, 
jak Księżyc, Słońce i pięć znanych
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wówczas planet. Planety poruszają się 
wokół nas ruchem niejednostajnym z 
zachodu na wschód, zatrzymują się w 
pewnych momentach, cofają się przez 
pewien czas i dalej podążają na 
wschód opisując pętle, które w modelu 
odpowiadają epicyklom. Model Ptole
meusza dawał człowiekowi pewien 
komfort psychologiczny -  świadomość 
znajdowania się w nieruchomym środ
ku Wszechświata — był to model, rzec 
można, antropocentryczny.

Jeśli chodzi jednak o poprawność 
geometryczną i kinematyczną modelu 
Ptolemeusza, istniały pewne rozbież
ności z obserwacjami widoczne od po
czątku, jak np. to, że wg. modelu Księ
życ musiał w swym miesięcznym obie
gu wokół Ziemi zmieniać znacznie swą 
odległość od Ziemi, a więc również 
swoją pozorną średnicę kątową. Pod
czas swych studiów w Italii w roku 
1497, Kopernik i astronom Domenico 
Maria Novara obserwowali wspólnie w 
Bolonii zjawisko zakrycia jasnej gwia
zdy a  Tauri przez Księżyc, aby prze
konać się o tej niekonsystencji modelu 
Ptolemeusza. Inna niejasność doty
czyła położenia orbit Merkurego i We
nus: czy znajdują się one wewnątrz 
słonecznej orbity geocentrycznej, jak 
zakładał Ptolemeusz, czy na zewnątrz?

Obie alternatywy prowa
dziły do niezgodności z 
obserwacjami. Te i inne 
niezgodności z obserwa
cjami modelu Ptolemeusza 
narastały z czasem: próbo
wano je złagodzić przez 
wprowadzanie dodatko
wych epicykli, przez zmia
ny wartości niektórych pa
rametrów. Te zabiegi 
komplikowały coraz bar
dziej model Ptolemeusza, 
nie przynosząc żadnej jego 
poprawy. Model ten sta
wał się również bezuży
teczny w praktycznych za
stosowaniach, jak reforma 
kalendarza, która w cza
sach Kopernika stała się 
pilną potrzebą w życiu cy
wilnym i kościelnym. Ko
pernik od wczesnych lat 
uświado
mił sobie 
nieprzy
datność 

geocentrycznego mo
delu do opisu rzeczy
wistego Wszechświata.
W liście do papieża 
Pawła III, któremu de
dykował swe dzieło „O 
Obrotach”, wydane w 
języku łacińskim w ro
ku 1543, nazywa mo
del Ptolemeusza „mon
strum”, w którym po
szczególne członki zo
stały poprawnie ufor
mowane, ale połączo
ne ze sobą w niewła
ściwy sposób. Pisze da
lej, że poszukując mo
delu, który byłby zgo
dny z wynikami obser
wacji jego poprzedni
ków i swoich włas
nych (zachowało się 
około 60 obserwacji 
Kopernika), doszedł 
do wniosku, że Ziemia 
nie jest nieruchoma.

2 Wstrzymał 
Słońce i niebo, 
ruszył Ziemię

W swym dziele „O ob
rotach” Kopernik przy

pisuje Ziemi trojaki ruch: jednostajny 
dzienny obrót dookoła własnej osi z 
zachodu na wschód, roczny obieg po 
orbicie prawie kołowej dookoła 
Słońca, skierowany również z zachodu 
na wschód i ruch powolny osi ziem
skiej po powierzchni stożka, po
wodujący precesję punktów równono- 
cy w kierunku na zachód. Dla uwzglę
dnienia precesji Ptolemeusz wprowa
dził w swym modelu dziewiątą sferę, a 
jego następcy dodali jeszcze dziesiątą i 
jedenastą, aby poruszać sferę gwiazd 
dookoła osi ekliptyki. Kopernik wyja
śnił zjawisko precesji stożkowym ru
chem osi ziemskiej podobnym do ru
chu osi wirującego bąka, co później 
znalazło oparcie w zasadach dynamiki 
Newtona.

Dzieło Kopernika „O Obrotach” 
składa się z sześciu ksiąg. W księdze 
pierwszej Kopernik opisuje swój helio- 
centryczny model Wszeohświata z ru-

Niestety nigdy nie będziemy pewni, jak naprawdę wyglądał 
Mikołaj Kopernik, ponieważ żaden jego portret namalowa
ny jeszcze za jego życia nie dotrwał do naszych czasów. 
Wiemy, że Kopernik wykonał swój autoportret, z kwiatem 
konwalii, co w tamtych czasach symbolizowało jeden z za
wodów Kopernika -  lekarz. Chociaż oryginał tego autopor
tretu się nie zachował, to na szczęście właśnie z niego, 
niemiecki artysta Tobias Stimmer wymalował kopię, obec
nie przechowywaną w Strassbourgu. Natomiast najbardziej 
znane w Polsce, anonimowe XVI-wieczne malowidło na 
desce, wystawione w muzeum w Toruniu, przedstawia
jące Kopernika w czerwonym „kubraczku" i z puklami locz
ków po bokach twarzy -  również jest uznawane za oddają
ce rzeczywisty wygląd wielkiego astronoma i faktycznie ma 
ono wiele podobieństw z obrazem Stimmera.
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Słońce jako centrum Układu Planetarnego -  strona z rękopisu dzieła Kopernika Mikołaj 
Kopernik, Dzieła wszytkie, PWN 1972.

chomą Ziemią. W następnych księgach 
przeprowadza kolejne testy geomet
ryczne swej teorii, wykazując jej zgod
ność z obserwowanymi pozornymi ru
chami sfery gwiazd, Słońca, Księżyca i 
pięciu planet. Układ jego dzieła jest 
podobny do Almagestu Ptolemeusza; 
on również dopuszcza tylko ruchy 
kołowe, lub złożone z kołowych, ale 
jego założenia są kardynalnie różne od 
Ptolemeusza, a wyniki są rewolucyjne.

Założenia Kopernika są sformuło
wane w księdze pierwszej i zilustrowa
ne na podstawowym rysunku modelu 
heliocentrycznego ze Słońcem rezy
dującym w środku i planetami obie
gającymi Słońce po koncentrycznych 
orbitach kołowych, których promienie 
są proporcjonalne do okresów obiegu 
po orbitach w następującej kolejności: 
Merkury z okresem obiegu 80 dni, 
Wenus — 9 miesięcy, Ziemia z Księży
cem jako swym satelitą, -  jednego ro
ku, Mars -  dwóch lat, Jowisz -  12 lat i

Saturn z okresem 30 lat. „Odnaleźliś
my zatem” -  stwierdza Kopernik -  „w 
tym porządku zadziwiający ład świa
ta i ustalony, zharmonizowany związek 
między ruchem a wielkością sfer, ja
kiego w inny sposób odkryć niepodob
na”. Ten heliocentryczny system jest 
znacznie prostszy od systemu Ptole
meusza, skoro pętle zakreślone w po
zornych ruchach planet są tylko odbi
ciem rocznego ruchu Ziemi dookoła

Słońca i do ich wyjaśnienia główne 
epicykle Ptolemeusza nie są potrzebne. 
„Tu trzeba iść raczej za mądrością na
tury, która podobnie jak się pilnie us
trzegła tego, by nie stworzyć czegoś 
zbędnego i nieużytecznego, tak też nie
jednokrotnie raczej wyposażyła jedną 
rzecz w zdolność wywoływania wielo
rakich skutków.” Wypada dodać, że 
Kopernik zachował małe epicykle po
mocnicze dla uwzględnienia niejednos- 
tajności orbitalnych ruchów planet. 
Usunął je dopiero Kepler wprowadza
jąc orbity eliptyczne zamiast koło
wych.

Centralne położenie Słońca w ukła
dzie planetarnym koresponduje z jego 
wyjątkową rolą potężnego źródła pro
mieniowania oświetlającego wszystkie 
planety i Księżyc. Jak to określił New
ton, wielka masa Słońca czyni zeń 
gwiazdę o silnym polu promieniowa
nia i polu grawitacyjnym. Tę podwój
nie dominującą rolę Słońca Kopernik 
podkreślił nazywając je „latarnią świa
ta”, która „może wszystko równocześ
nie oświetlać” i dalej: „jakby na tronie 
królewskim zasiadając, kieruje rodziną 
planet krzątających się dookoła”. Wy
jaśnił on również obserwowane zmia
ny jasności poszczególnych planet 
zmianami ich odległości i orientacji 
względem ruchomej Ziemi, co nie wy
nikało z modelu Ptolemeusza.

3 Stworzył 
wielki

Wszechświat
Jest jeszcze jeden, może najważniejszy 
aspekt rewolucji Kopernika: on odkrył, 
że Wszechświat jest bardzo wielki, nie 
tylko w stosunku do rozmiarów Ziemi, 
o czym wielokrotnie mówi w swym 
dziele i co uzasadnia, ale też bardzo 
wielki w stosunku do odległości Ziemi 
od Słońca. Ptolemeusz potrzebowałiMmjtwwwwiiMimutininnwB

...Wspomniano mi o nowym astrologu, który chciał dowieść, że Zie
mia się porusza i chodzi wkoło, nie zaś firmament albo niebo, Słońce 
i Księżyc; zupełnie tak, jakby kto siedział na wozie, albo na statku ru
chomym i myślał, że siedzi nieruchomo i spoczywa, a ziemia i drzewa 
idą i poruszają się. Ale tak to teraz już jest: kto chce być mądry, ten 
musi sobie coś swojego wymyślić, i najlepszym musi być to, co on 
zrobił! Ten głupiec chce wywrócić całą sztukę astronomii! Ale, jak 
wskazuje Pismo Święte, Jozue kazał Słońcu się zatrzymać, nie Ziemi!...

Wypowiedź Marcina Lutra, wg. Wł. Zonna, Rewolucja Kopernikańska, Iskry 1972.
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Strona z rękopisu dzieła Kopernika, z licznymi poprawkami. Rę
kopis byl w posiadaniu Mistrza aż do śmierci. Druk dzieła przygo
towano na podstawie odpisu wykonanego przez Retyka. (Mikołaj 
Kopernik, Dzieła wszystkie, PWN 1972)

małego, bardzo małego Wszechświata, 
jeżeli on musiał obracać się dookoła 
Ziemi w ciągu doby: inaczej gwiazdy 
musiałyby mieć olbrzymie prędkości 
obrotowe. Ptolemeusz ścisnął swój 
Wszechświat do dwudziestu tysięcy 
promieni ziemskich. Kopernik prze
ciwnie, potrzebował dużego Wszech
świata. Najpoważniejszym zarzutem 
przeciw jego systemowi, zarzutem na
ukowym, był ten, że gwiazdy są nieru
chome, że nie odzwierciedlają roczne
go ruchu orbitalnego Ziemi dookoła 
Słońca, jak to czynią planety, 
zakreślające pętle na swoich orbitach, 
pętle tym mniejsze im dalej od Słońca 
się znajdują. Kopernik miał odwagę 
powiedzieć, że gwiazdy również wy
konują pozorne roczne oscylacje, bę
dące odbiciem rocznego ruchu orbital
nego Ziemi, są to jednak oscylacje tak 
małe, że są niedostrzegalne, ponieważ 
gwiazdy są niezmiernie daleko od nas. 
„Fakt, że tych zjawisk nie obserwuje
my w gwiazdach, świadczy o ich niez
miernym oddaleniu... Takie są zaiste 
rozmiary dzieła Wszechmocnego Bo
ga.” Kopernik nie wykluczał możli-
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wości, że Wsze
chświat jest nies
kończony, mó
wiąc: „pozostaw
my tę kwestię fi
lozofom przyro- 

” Przyjęcie 
bardzo wielkich 
rozmiarów Wsze
chświata było 
wówczas ryzyko
wną hipotezą i 
dopiero w trzysta 
lat po śmierci 
Kopernika i og
łoszeniu drukiem 
jego dzieła dr
obne roczne os
cylacje (parala- 
ksy) najbliższych 
gwiazd zostały 
pomierzone...

Sam Kopernik 
nie miał wątpli
wości, że cała je
go teoria jest ko
herentna i prowa
dzi do lepszego 
zrozumienia rze
czywistego 
Wszechświata. 

Byli w starożytności prekursorzy he- 
liocentrycznej wizji Wszechświata, jak 
Arystarch z Samos (III/IV w. przed 
Chr.), czy niektórzy Pitagorejczycy. 
Kopernik ich wymienia, ale żaden z 
nich nie opracował konsystentnego 
modelu, który mógłby być porównany 
z obserwacjami. Uczynił to Kopernik i 
On utorował Keplerowi, Galileuszowi,

Newtonowi i Einsteinowi drogę do 
rozwoju nauk matematyczno-przyro
dniczych i kosmologii obserwacyjnej.

Przeniesienie człowieka z nierucho
mego środka małego, zamkniętego 
świata na małą planetę w wielkim, mo
że nieskończonym Wszechświecie oz
nacza również rewolucję w filozofii 
przyrody.

4 Zmienił 
kosmiczny układ 
odniesienia

W zakresie obecnej konferencji mogli
byśmy powiedzieć krótko, że rewolu
cja kopemikańska polegała na zmianie 
kosmicznego układu odniesienia od 
geocentrycznego układu Ptolemeusza 
przyjmowanego powszechnie w ciągu 
14 stuleci do heliocentrycznego układu 
Kopernika, przyjętego za podstawę 
kosmicznego układu współrzędnych 
zaledwie 450 lat temu. Początek tego 
układu w aktualnej formie znajduje się 
w środku masy Układu Słonecznego, 
bardzo blisko geometrycznego środka 
Słońca, a osie są odniesione do 
gwiazd. Kopernik używał jasnych 
gwiazd, widocznych gołym okiem, 
soczewek wówczas jeszcze nie znano. 
Teleskopy optyczne wyposażone w 
soczewki lub lustra pojawiły się dopie
ro w XVII wieku, były doskonalone i 
powiększane z czasem, także astrome- 
tria służąca do pomiarów położeń ciał 
niebieskich mogła stopniowo posuwać 
się do coraz słabszych, a więc coraz 
dalszych obiektów naszej Galaktyki i 
mierzyć ich pozycje z coraz większą

Michał Łomonosow
O RUCHU ZIEMI

Astronom z astronomem obiad razem jedli 
I przy biesiadnym stole spór zawzięty wiedli.
Jeden twierdził, że ziemia wokół słońca dąży,
Drugi — że to nie ziemia, ale słońce krąży.
Jeden zwał się Kopernik, a drugi Ptolomej...
A spór, co jest ruchome, co zaś nieruchome,
Rozsądził kucharz -  żartem. Spytał go gospodarz:
„Znasz bieg planet niebieskich? Jaki dowód podasz,
Kto z nas praw?” Na to kucharz: „Kopernik, nie Greczyn. 
Wprawdziem na słońcu nie był, ale kto zaprzeczy 
Tej prawdzie oczywistej, mężowie uczeni,
Że nikt pieca nie kręci dokoła pieczeni”.

tłum. Julian Tuwim
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Portret nieznnego artysty wydany przez Satinusa Kauffmanna, 
drzeworyt, Wittemberga, ok. 1600. Konwalia symbolizuje medy
cynę; Kopernik był także lekarzem.

dokładnością. Klasyczny instrument 
astrometryczny, koło południkowe, 
jest do dziś używane w zmodernizowa
nej postaci w obserwatoriach służących 
astrometrii pozycyjnej. Wyniki tych 
pomiarów są kolejno publikowane w 
Fundamentalnych Katalogach (FK) 
położeń tysięcy gwiazd odniesienia. 
Dokładność wyznaczonych pozycji 
gwiazd jest w kolejnych katalogach co
raz wyższa: jeżeli w FK4 wynosiła 
0".l (0.1 sekundy łuku), to w ostatnim 
katalogu FK5 wynosi 0''.04. Dalszy 
postęp osiągnięto, mierząc położenie 
gwiazd ze sztucznych satelitów poza 
turbulencją ziemskiej atmosfery. Pier
wsze pomiary położeń 50 000 gwiazd 
z niedawno wystrzelonego satelity 
HIPPARCOS osiągnęły dokładność 
0''.005.

Jeszcze wyższą precyzję (ponad 
0."001) uzyskuje się obecnie w pomia
rach położeń najdalszych pozagalak- 
tycznych obiektów Wszechświata -  
kwazarów (Quasi-Stellar Objects = 
QSO’s), gdy się je obserwuje na falach 
radiowych równocześnie w kilku lub 
kilkunastu obserwatoriach radioastro
nomicznych współpracujących w sys-
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ternie interferome
trii na bardzo dłu
gich bazach (Very 
Long Base Interfe
rometry = VLBI). 
W programie obec
nej Konferencji jest 
zaplanowane zwie
dzenie Toruńskiego 
Obserwatorium Ra
dio astronomiczne
go (Toruń Radio 
Astronomy Obser
vatory = TRAO), 
które uczestniczy w 
europejskim i glo
balnym systemie 
VLBI, obserwując i 
badając kwazary, 
najdalsze obiekty w 
przestrzeni, a więc 
urodzone miliardy 
lat temu -  wkrótce 
po Wielkim Wybu
chu. Stanowią one 
idealne „latarnie” 
do wyznaczania 
kosmicznego uk
ładu odniesienia z 

najwyższą precyzją jeżeli ich położenia 
są mierzone w systemie VLBI. Ob
serwowane z Ziemi mają prawie punk
towe jądra, zawierające potężne, jesz
cze tajemnicze centralne źródła energii. 
Więcej informacji o tych obiektach i 
ich roli w układach odniesienia usłyszą 
Państwo od Prof. S. Gorgolewskiego, 
głównego organizatora TRAO i od je
go współpracowników. Jednak osta
teczny, kosmiczny układ odniesienia 
wiąże się z kosmicznym promieniowa
niem tła (Cosmic Background Radia
tion = CBR), potężnym promieniowa
niem wypełniającym Wszechświat, o 
widmowym rozkładzie energii odpo
wiadającym promieniowaniu ciała do
skonale czarnego, obecnie o tempera
turze T=2.736±0.017 K. Obecność te
go promieniowania została odkryta 
przez Penziasa i Wilsona w roku 1965. 
To promieniowanie jest prawdopodob
nie pozostałością po Wielkim Wybu
chu, jego temperatura spada z czasem.

Wymieniliśmy główne obiekty od
niesienia i kierunki w przestrzeni, na 
których mogą być oparte osie kosmicz
nego układu współrzędnych. Początek 
tego układu jest zlokalizowany w środ

ku mas Układu Słonecznego. Jednak 
pomiary obiektów odniesienia są wy
konywane z ruchomej i niestabilnej 
Ziemi lub jej satelitów. Toteż do tych 
pomiarów należy stosować wiele bie
żących redukcji i transformacji. Mię
dzynarodowa Unia Astronomiczna 
(IAU) oraz Międzynarodowa Unia Ge
odezji i Geofizyki (IUGG) poprzez 
swoje specjalne komisje są organiza
cjami odpowiedzialnymi za ustalenie 
najlepszych bieżących układów odnie
sienia.

Od Kopernika 
do Einsteina

Przebiegając myślą przez te 450 lat od 
Kopernika do naszych czasów, łatwo 
zauważymy, że przez większość tego 
okresu astronomia była związana z ba
daniami układu planetarnego (helio- 
centrycznego). Mechanika nieba zna
czona nazwiskami Keplera, Newtona, 
Laplace’a, pasjonowała astronomów 
badaniem orbit planet, planetoid, księ
życów i komet i perturbacji grawitacyj
nych, wywołanych ich wzajemnym 
oddziaływaniem. Można by rzec, że aż 
do naszego stulecia astronomowie byli 
tak zajęci badaniem układu planetarne
go, jakby zapomnieli, że Kopernik nie 
tylko wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię 
ale też wołał o wielki Wszechświat...

Gdy zaczynałam być astronomem w 
roku 1927 na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie, tak się szczęśliwie 
złożyło, że nasz szef Profesor Wła
dysław Dziewulski nie ograniczał się 
tylko do badań układu planetarnego: 
wprowadzał nas także do studiowania 
ruchów gwiazd w miarę jak były pub
likowane pomiary ich ruchów wła
snych, odległości i prędkości radial
nych. W założonym przez siebie obser
watorium wprowadził również foto
metrię gwiazd: wizualne i fotograficz
ne pomiary jasności gwiazd, głównie 
Cefeid. Wysłał mnie nawet na staż po- 
doktorancki do Sztokholmskiego Ob
serwatorium w Saltsjóbaden dla zapoz
nania się ze spektroskopią gwiazd pod 
kierunkiem Profesora Bertila Lindbla- 
dana rok 1934/35.

Ale jeszcze jako studenci, dowiady
waliśmy się z referatów na semina
riach, z prac publikowanych w Astro- 
physical Journal, że wielkie teleskopy 
amerykańskie obserwują nie tylko ga
laktyki, ale również ich widma, które — 
jak Edwin Hubble i jego współpra
cownicy odkryli -  są przesunięte ku

Postępy Astronomii 1/1994



450 la t 'S'c flictiolntiumlmtf
czerwieni, tym silniej im dalej się 
znajdują (prawo Hubble’a). Jeżeli to są 
przesunięcia dopplerowskie, oznacza 
to, że galaktyki uciekają od nas, że 
Wszechświat rozszerza się po Wielkim 
Wybuchu, który wydarzył się miliardy 
lat temu. Na wykładach powszechnych 
słyszeliśmy od profesorów fizyki teo
retycznej o teorii względności opraco
wanej przez Alberta Einsteina.

Warto przypomnieć, że dawny Uni
wersytet Wileński, założony przez kró
la Stefana Batorego w XVI wieku, 
miał wspaniałą tradycję w astronomii: 
tam było założone pierwsze w kraju 
uniwersyteckie Obserwatorium Astro
nomiczne (wcześniej niż w Uniwersy
tecie Jagiellońskim w Krakowie). To 
przepiękne Obserwatorium istnieje do 
dziś jako muzeum. Jego sławny dyrek
tor, prof. Marcin Poczobut -  Odla- 
nicki, astronom królewski polsko -  li
tewskiego państwa złączonego wów
czas unią, wyposażył to obserwatorium 
w nowoczesne na owe czasy instru
menty i był sam gorliwym obserwato
rem, pomimo że był obciążony wielu 
odpowiedzialnymi obowiązkami jako 
rektor Uniwersytetu Wileńskiego przez 
wiele niełatwych lat.

Kopernik uskarżał się, że rzadko 
mógł obserwować Merkurego, najbliż
szą Słońca planetę. Poczobut był tym,

który zdołał dokonać wielu obserwacji 
pozycyjnych Merkurego. A że był eu
ropejskim astronomem, jako członek 
Towarzystwa Królewskiego (Royal 
Society) w Londynie i członek kores
pondent Paryskiej Akademii, miał blis
kie kontakty z wybitnymi astronomami 
za granicą. Przekazał swe obserwacje 
Merkurego astronomowi francuskiemu 
Lalande, który je wykorzystał do ob
liczenia orbity Merkurego. Niedługo 
później, inny sławny astronom fran
cuski, Leverrier wykrył, że orbita Mer
kurego nie jest stacjonarna, że jej pery- 
helium obraca się. Ten fakt posłużył 
później jako kluczowy test teorii 
względności.

Żadne rewolucyjne odkrycie w nau
ce i w astronomii w szczególności, nie 
było zaakceptowane natychmiast i na 
zawsze. Kopernik wahał się z opubli
kowaniem swego dzieła przez wiele lat 
— nie z powodu braku argumentów, ale 
z obawy, że będzie ono wraz z nim po
tępione przez ignorantów, którzy nie 
zwrócą uwagi na fakty obserwowane i 
ich interpretację. Przekonany został 
przez swych przyjaciół, jak biskup Tie- 
demann Giese i Jerzy Joachim Retyk, 
matematyk z Uniwersytetu w Witten- 
berdze, który spędził we Fromborku 
przeszło rok, aby przestudiować jego 
dzieło i nakłonić Kopernika do jego

wydania. Stało się to w ostatnim mo
mencie przed jego śmiercią: gdy pier
wszy egzemplarz dzieła „O obrotach” 
nadszedł do Fromborka wiosną 1543, 
Kopernik prawdopodobnie nie miał już 
pełnej świadomości. Nie mógł też zau
ważyć, że w tym pierwszym wydaniu 
jego własna przedmowa została usu
nięta i zastąpiona przez inną, napisaną 
przez Ossiandra, teologa protestanckie
go z Norymbergi, który sugerował, że 
dzieło zawiera tylko hipotezy, nie 
pretendujące do opisu rzeczywistego 
Wszechświata. Marcin Luter nazwał 
Kopernika szaleńcem. Kościół katolic
ki początkowo zachęcał Kopernika do 
pracy, potrzebnej do reformy kalen
darza, na początku wieku XVII jednak 
umieścił jego dzieło na indeksie dzieł 
zakazanych („Index librorum prohibi- 
torum”), które mogą być studiowane, 
ale nie propagowane.

W tym samym czasie dzieło Koper
nika było entuzjastycznie przyjmowane 
przez uczonych w pierwszym rzędzie 
przez Keplera i Galileusza, który jed
nakże był ciężko prześladowany przez 
Inkwizycję kościelną za propagowanie 
poglądów Kopernika. Ta zła opozycja 
ustała w wieku XVIII, być może na 
skutek tego, że odkrycie aberracji 
światła gwiazd przez Bradleya, a póź
niej odkrycie rocznych paralaks u naj-

Czy my -  Polacy -  dostatecznie doceniamy Kopernika?

Muszę przyznać, że nieprzyjemnie mnie uderzyło 
traktowanie Kopernika w literaturze polskiej. W kil
ku książkach czytałem o nim, jako o „wielkim uczo
nym”. Co za nonsens! Wielkich uczonych było kil
kuset, albo i więcej w ostatnich trzech tysiącach lat. 
A tu na Zachodzie, każdy sztubak wie, że Kopernik 
był ZAŁOŻYCIELEM NOWOCZESNEJ ASTRONOMII! 
A ilu było założycieli nowoczesnych nauk? Na pal
cach można policzyć!

Jeżeli chodzi o stosunek Zachodu do Kopernika, 
to przytoczę tylko parę przykładów z bardzo wielu. 
W 1917 roku, Max Planck (Teoria Kwantów) napisał 
entuzjastyczną krytykę Teorii Względności Einstei
na, (Planck był jednym z niewielu, którzy tę teorię 
wtedy rozumieli) kończąc:

Jeżeli ta teoria się sprawdzi, a nie widzę powo
dów, dla których nie miała by się sprawdzić, bę
dziemy mogli nazwać Einsteina KOPERNIKIEM 
DWUDZIESTEGO STULECIA!”

To był najwyższy komplement dla Einsteina na 
który Planck mógł się zdobyć, a jeżeli każdy dziś 
uważa Einsteina za geniusza, to co z Kopernikiem?

W roku 1972 umieszczono na orbicie pierwsz 
na świecie obserwatorium astronomiczne z 81-cm 
teleskopem z Uniwersytetu Princeton i z brytyjskim 
detektorem promieni Roentgena. Niedługo zastań 
wiali się jak go nazwać. Pierwsze w historii orbita 
ne obserwatorium astronomiczne? Oczywiście, Co 
pernicus! Między innymi ważnymi odkryciam 
„Copernicus" przyczynił się do odkrycia że Cyg X - 
jest jednak „czarną dziurą”, z czym zgadza się dz 
siaj większość astrofizyków.

W roku 1973 Amerykańska Akademia Nau 
urządziła w Waszyngtonie wielkie międzynarodow 
obchody, konferencję naukową na uczczeni 
500-lecia urodzin Kopernika.

Więc bardzo Państwa proszę, trochę należneg 
szacunku dla geniusza, nawet choćby on był „tylko 
Polakiem!

Jerzy M. Parylewic 
Ocala, Floryd 

Luty 199
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Strona tytułowa I wydania drukiem dzieła Mikołaja Kopernika De 
Revolutionibus, wydrukowanego w Norymberdze w 1543 roku.
Jej treść, w luźnym tłumaczeniu brzmi następująco:
„Gorliwy czytelniku, w tym nowym dziele znajdziesz ruchy 
gwiazd, zarówno stałych ja k  i błądzących, z  nowymi i doskona
łym i teoriami. Znajdziesz również użyteczne tabele, z  których 
możesz wyliczyć pozycje na dowolny czas z  najdalszą prostotą. 
Dlatego kup, czytaj i używaj."

bliższych gwiazd potwierdziły realność 
orbitalnego ruchu Ziemi.

Również następne rewolucyjne od
krycie dokonane już w naszej epoce, 
Wielkiego Wybuchu i ekspansji 
Wszechświata nie było łatwo przyjęte 
przez ogół astronomów. Dopiero od
krycie promieniowania tła nieba przez 
Penziasa i Wilsona w roku 1965 więk
szość astronomów uznała za pozosta
łość po Wielkim Wybuchu, co nie 
przeszkadza wielu kosmologom trakto
wać Wielki Wybuch jako osobliwość i 
w grawitacji widzieć siłę sprawczą for
mującą gwiazdy, galaktyki i kwazary.

Osobowość 
Kopernika

Nie tylko osiągnięcia Kopernika w as
tronomii, ale on sam jest fenomenem w 
historii nauki. Dlatego zatrzymajmy się 
przez chwilę nad jego życiorysem. 
Urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 
roku, spędził większość swego praco
witego życia u wybrzeży Wisły, na te
renach,które należały wówczas i należą 
obecnie do Polski. W roku 1491 udał 
się do Krakowa na pięcioletnie studia: 
Uniwersytet Jagielloński obchodzi 
obecnie pięćsetlecie studiów Mikołaja

Kopernika. Na 
dalsze studia udał 
się do Italii: do 
Uniwersytetów w 
Bolonii, Padwie i 
Ferrarze aby stu
diować prawo ka
noniczne, z które
go uzyskał dokto
rat, medycynę i z 
własnego wyboru 
-  astronomię, któ
ra interesowała go 
najbardziej. Os
tatecznie po
wrócił do kraju w 
roku 1503, aby 
objąć stanowisko 
kanonika kapituły 
fromborskiej z 
polecenia swego 
wuja, biskupa 
warmińskiego, L- 
ukasza Watzenro- 
de. Kilkadzie- siąt 
lat swego życia 
Kopernik spę- dził 
we Fromborku, 
małym miasteczku 
nad Zalewem 
Wiślanym ze 

wspaniałą ka
tedrą gotycką 
i murami ob
ronnymi, któ
re zachowały
się do dziś. Tam Kopernik pro
wadził obserwacje, tam tworzył 
swe dzieło „O obrotach”, tam też 
zmarł i został pochowany w pod
ziemiach katedry.

Jako kanonik pełnił wiele obo
wiązków w administracji i gospo
darce na rozległych terenach dóbr 
kapitulnych, pełnił funkcję kanc
lerza kapituły, organizując fortyfi
kację Olsztyna przed atakami 
Krzyżaków, którzy splądrowali 
Frombork, niszcząc jego instru
menty obserwacyjne, własnoręcz
nie wykonane. Zakon Krzyżacki 
został ongiś sprowadzony przez 
księcia polskiego na te tereny dla 
nawracania plemion pogańskich, 
żyjących na rubieżach państwa. 
Krzyżacy nawracali je ogniem i 
mieczem, zabierali ich ziemię i 
wyniszczali te plemiona w najbar
dziej okrutny sposób, napadając 
również na ziemie królewskie i ka

pitulne. Obok już wymienionych obo
wiązków, Kopernik służył ludziom 
wielkim i małym pomocą lekarską, z 
którą się zapoznał na Uniwersytecie w 
Padwie.

Jak i kiedy mógł Kopernik koncent
rować się na swych niełatwych docie
kaniach astronomicznych wśród tak 
licznych i również niełatwych obowią
zków, od których nie mógł się uchy
lać? -  On był prawdziwym uczonym: 
tajemniczy wielki Wszechświat pasjo
nował go ponad wszystkie obowiązki i 
trudy jego życia. I był urodzonym ge
niuszem, który potrafił rozwiązać za
gadkę struktury Układu Słonecznego i 
Wszechświata.

Pani Profesor Wilhelmina Iwanowska jest 
historią polskiej astronomii... i wciąż je j 
dniem dzisiejszym! Nie sposób jednym  zda
niem tego podsum ować i mamy nadzieję, ze 
sylwetkę Pani Profesor uda nam się przedsta
wić w odrębynm artykule -  może w form ie 
wywiadu?

Astrolabium arabskie z 1054 r., własność mu
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należało 
do instrumentarium Marcina Bylicy z Olku
sza. Kopernik z pewnością zetknął się z tym 
astrolabium podczas studiów w Krakowie 
(1491 -1 4 9 5 ).

10 Postępy Astronomii 1/1994



Jan Mergentaler
Jak się nie wie, jak i będzie dzień następny, próbuje się 
to przewidzieć na podstawie dni minionych. Takie prze
widywanie, czyli „prognozowanie”, wielokrotnie usiło
wano zastosować do Słońca.

„U dnia, lętórejjo nie znam 
stoję Sram..."

E. Zegadłowicz, 1921

Prognozy 
słoneczne

Metoda ilościowego opisu aktyw
ności słonecznej jest stara i prosta: 
zlicza się ciemne plamy na Słońcu. 
Plamy te są często widoczne nawet 
gołym okiem, a zawsze przy uży
ciu nawet małej lunety czy więk
szej lornetki. Liczba plam na Słoń
cu jest systematycznie odnotowy
wana od połowy XVIII wieku, a 
pierwsze dokładnie wyznaczone 
minimum przypada na rok 1755 i 
od tej daty liczymy kolejne cykle 
słoneczne.

Liczba plam na Słońcu, a dokła
dniej -  liczba Wolfa -  osiąga mak
simum typowo co 11 lat. Chciało
by się jednak umieć przewidywać 
nieco dokładniej tak moment 
osiągnięcia maksimum liczby Wol
fa, jak i wartość tej liczby w mak
simum. Bądź co bądź to nasza 
Gwiazda. Czy się to udaje?

Jedną z ciekawszych prób było 
to, co zrobił przed ponad 80 laty 
japoński matematyk Kimura, sto
sując modną w owym czasie meto
dę analizy harmonicznej. Metodą 
tą próbowano (bez powodzenia) w 
początku tego wieku opisać krzywą 
zmian blasku cefeid. Kimura opra
cował obserwacje słoneczne z lat 
1750- 1910 i uzyskał doskonałą 
zgodność opisu z obserwacjami. 
Wszystkie maksima słoneczne i

kształt krzywej w poszczególnych 
cyklach zostały teoretycznie opra
cowane tak dokładnie, że nie mo
gło być mowy o pomyłce. Niestety 
jednak już w 1911 roku wszystko 
się popsuło. To, co było dobre dla 
miniowych obserwacji, stało się 
całkowitą pomyłką dla następnych.

W latach późniejszych namno
żyło się wiele prób prognozowa
nia. Poza rozsądną metodą Wald- 
meiera, pozwalającą przewidzieć, 
jak będzie przebiegać reszta dane
go cyklu po zaobserwowaniu paru 
pierwszych lat jego trwania, stara
no się podać takie sposoby progno
zy, które pozwoliłyby przewidzieć, 
co będzie za dziesiątki, a nawet se
tki lat. Oczywiście posługując się 
dotychczas zaobserwowanymi fak
tami.

Przyjęto więc na przykład, jako 
fakt, twierdzenie, jakoby cykle pa
rzyste były niższe (nawet o 20- 
30%) od nieparzystych. W rzeczy
wistości tylko 7 z 11 obserwowa
nych cykli zachowuje się tak, jak
by chciał autor tego twierdzenia. 
Ostatni cykl też nie potwierdził ist
nienia takiej asymetrii w wysokoś
ci cykli.

Inną regularnością, która miała 
pozwolić przewidywać czas i wy
sokość cykli była 80-letnia okreso
wość, jaką wykryto różnymi meto
dami -  także i wysokiej klasy pe- 
riodogramami. Nie muszę doda
wać, że owe 80 lat też nie zawsze 
się sprawdza.

Szukano jednak i bardziej 
długookresowych zależności. Wia
domo, że w wieku XVII, w latach

Liczba Wolfa
Ponieważ łatwiej jest zaobserwować na tarczy słonecznej grupę 
plam niż pojedyncze plamy, to bardziej obiektywną ocenę stopnia 
„zaplamienia” Słońca otrzymuje się przypisując większą wagę 
właśnie grupom. Dlatego w zeszłym stuleciu Wolf zaproponował 
wprowadzenie wielkości

fl=10 g + p,
gdzie g  oznacza liczbę zaobserwowanych grup, a p  liczbę wszyst
kich pojedynczych plam, także tych wchodzących w skład grupy. 
Jest to właśnie słynna liczba Wolfa.
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Rys. 1. Moment przypadania maksimum aktywności słonecznej i osiągana maksymalna wartość liczby Wolfa w kolejnych cyklach 
słonecznych.

1645-1715 prawie nie było plam 
na Słońcu. Było to tak zwane mini
mum Maundera. Zdaje się jednak, 
że owe minimum było poprzedzo

ne silnym wzrostem aktywności 
słonecznej około 1200 roku, a więc 
około 450 lat przed minimum 
Maundera. Stopniały wtedy częś

ciowo lody na Grenlandii, a zmia
na klimatu sprzyjała podobno na
jazdom Mongołów na Europę. Mo
żna więc przypuszczać, i tak robi

Grupa plam słonecznych. Zdjęcie wykonane w świetle linii Ha wodoru na Dużym Koronografie Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego przez prof. Bogdana Rompolta.
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Rys. 2. Średnia wartość liczby Wolfa w latach 1955-1992. Wznoszenie się i opadanie w 
ramach kolejnych cykli wcale nie jest zbyt regularne.

R. M. Wilson w 1988 roku, że w 
odpowiednim czasie nastąpi maksi
mum podobne do XIII-wiecznego. 
A więc około 2160 roku. No cóż, 
zobaczymy...

Można też szukać okresowości 
w aktywności słonecznej odwołu
jąc się do metod pośrednich. Osady 
rzeczne czy jeziorne wydają się 
wykazywać 314-letnią cyklicz- 
ność. Jeśli jest to wynikiem aktyw
ności słonecznej, to maksimum po
winno było wystąpić około 1837 
roku i od tego czasu aktywność 
słoneczna powinna średnio maleć. 
Jest oczywiście odwrotnie.

A jak to było z prognozowaniem 
21-szego cyklu? Prognoz było 12, 
a może nawet więcej. Maksimum 
21 cyklu było, jak wiadomo, w 
końcu 1979 roku. Natomiast prog
nozy przewidywały jego przypada
nie w różnych terminach, w sumie 
pokrywających okres od 1976 do 
1984 roku, a więc przedział czasu, 
w którym mógł się zmieścić cały 
cykl, a nie tylko maksimum. Trud
no uznać taką dokładność za zado
walającą. Jeszcze chyba gorzej by
ło z przewidywaniem wysokości 
maksimum -  miało być albo bar
dzo wysokie, rzędu nawet 190, al
bo bardzo niskie, 70 czy nawet 50. 
Obserwowana wysokość była 
156.3.

Nie lepiej było z prognozowa
niem 22 cyklu0. Cóż, wydawało 
się, że przynajmniej jedna zależ
ność jest niezawodna, a mianowi

cie związek tempa przyrostu ilości 
plam z wysokością osiąganego ma
ksimum. O ile liczba plam rośnie 
szybko -  maksimum zwykle jest 
wysokie, jeśli wzrost ilości plam z 
czasem jest powolny -  maksimum 
jest niskie. Otóż ostatni, 22 cykl 
charakteryzował się tym, że wzrost 
ilości plam był szybszy niż kiedy
kolwiek obserwowano. W rekordo
wych cyklach 19-tym i 21-szym 
liczba Wolfa wynosiła 200.8 i 
155.3. Obecny więc cykl -  jak 
liczono -  powinien osiągnąć w ma
ksimum wartość liczby Wolfa 
znacznie ponad 200. A było tylko 
158.5!

Zarówno ta „nielojalność” cyklu 
22- giego, jak i dawniejsze niepo-

11 Dużo materiałów na temat 22-go maksimum 
słonecznego opublikowaliśmy w PA 4/1991. 
(red.)

wodzenia w prognozowaniu ak
tywności słonecznej doprowadziły 
do tego, że kilku heliofizyków, w 
tej liczbie przewodniczący 12 Ko
misji Unii Astronomicznej, J. O. 
Stenflo, doszli do wniosku, że ak
tywności słonecznej nie da się opi
sać poprzez żaden regularny oscy
lator, ponieważ zmiany mają cha
rakter chaotyczny. Czy odwoływa
nie się do modnych obecnie metod 
matematycznych deterministyczne
go chaosu coś da? Trudno powie
dzieć.

Wiele lat temu zarówno Wald- 
meier, jak i inni autorzy mówili 
zwyczajnie — nie można dobrze 
prognozować aktywności słonecz
nej, dopóki nie pozna się praw fi
zycznych rządzących tą aktywno
ścią. Nie pomaga tworzenie konse- 
kutywnych średnich. Nie pomoże 
powoływanie się na występowanie 
zórz polarnych, czy zmian klima
tycznych. Brak nam dobrej fizycz
nej teorii zjawiska aktywności 
słonecznej, a sama statystyka, jak 
widać, nie wystarcza -  i chyba nie 
wystarczy -  do przewidywania. 
Ale czy można taką teorię stwo
rzyć? Chyba w przyszłości tak. Z 
tą nadzieją można spokojnie cze
kać na następne cykle aktywności 
słonecznej.

10 20 30
lipiec 1993

Rys. 3. Znaczne nieregularności obserwuje się także śledząc zmiany aktywności 
słonecznej z dnia na dzień. Tak zachowywało się Słońce w lipcu 1993 (wg. M. Messe- 
rotti i P. Zlobec, L’Astronomia, grudzień 1993).

Profesor Jan M ergentaler to cała historia 
badań fizyki Słońca. Z  okazji 90-lecia jego  
urodzin opublikowaliśmy wywiad z  prof. 
Mergentalerem przeprowadzony przez prof. 
Tadeusza Jarzębowskiego  -  PA 311991, uka
zujący niewielki fragm ent z życia tej ciekawej 
postaci.
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Obroty Ziemi od prawieków wyznaczały 
rytm życia. I mimo, że dzień, noc i doba, 

pory roku i sam rok, wszystkie obejmują 
zmienne odcinki czasu, to rotacja naszej 
planety także we współczesnej nam erze 
zegarów atomowych ciągle pozostaje podstawą 
rachuby czasu. Rodziło to, i rodzi nadal, pewne 
komplikacje wiążące się z pojęciami 
przestępnych lat i sekund, równania czasu, 
granicy zmiany daty i innych. O niektórych 
z nich opowiemy w tym artykule.
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Wszystko
o czasie (2) Na co dzień

• • *)i w astronomii
Kazimierz M. Borkowski

Zdjęcia zegarów słonecznych Karol Wenerski

Nasz czas cywilny

Ogólnie dostępny czas w języku spe
cjalistów nazywa się czasem strefowym 
koordynowanym. Jest on rozpowszech
niany na falach radiowych — w pas
mach specjalnie do tego celu prze
znaczonych -  przez wiele stacji prowa
dzących służbę czasu opartą o wzorce 
atomowe. Prywatne zegary synchroni
zujemy w zasadzie właśnie do tego 
czasu. Jednakże, chociaż w różnych 
krajach dostępny jest ten sam czas, to 
wskazania zegarów różnią się tam o 
wielokrotność pełnej godziny (wskazu
ją ściśle te same minuty i sekundy).

Cała Ziemia podzielona jest na stre
fy czasowe określone granicami admi
nistracyjnymi (często państwowymi) z 
grubsza co 15 stopni w długości geog
raficznej. Jest to pozostałość tradycyj
nych systemów liczenia czasu, w któ
rych południe kojarzono zwykle z 
godziną dwunastą. Ponieważ Ziemia 
dokonuje pełnego obrotu w 24 godzi
ny, to i moment górowania Słońca 
(południe) wędruje po wszystkich 
długościach geograficznych (ze wscho
du na zachód) z szybkością 360/24, al
bo 15 stopni na godzinę. Czas ze strefy 
otaczającej południk zerowy nazywa 
się uniwersalnym czasem koordynowa
nym i oznacza skrótem UTC (od ang. 
Coordinated Universal Time). Nasza 
(polska) strefa sąsiaduje bezpośrednio 
z tą standartową (leży po jej wschod
niej stronie) i normalnie obowiązuje w 
niej czas środkowoeuropejski (CSE), 
który jest dokładnie o jedną godzinę

*’ Artykuł ten jest kontynuacją tematu z zeszytu 
PA 2/92, str. 62.

późniejszy niż uniwersalny: CSE = 
UTC + 1 godz. W wielu państwach ze 
względów czysto ekonomicznych na 
półrocze letnie (zwykle okres między 
ostatnimi niedzielami marca i wrześ

nia) wprowadza się czas urzędowy, 
który jest o godzinę późniejszy od lo
kalnego czasu strefowego. U nas tym 
letnim czasem jest czas wschodnioeu
ropejski, CWE = UTC + 2 godz.

Nieznośna sekunda

W tekście wspomina się o wprowadzaniu dodatkowych sekund na końcach niektórych półroczy. Zwykle 
na kilka miesięcy przedtem zamiar wprowadzenia sekundy przestępnej jest podawany do publicznej 
wiadomości. Ostatnia z takich sekund była wprowadzona w końcu czerwca 1992 r. Wtedy to przed 
północą uniwersalnego czasu koordynowanego, poprzedzającą 1 lipca, po godzinie 23:59:59 służby 
czasu nadały sygnał odpowiadający godzinie 23:59:60 i dopiero po tej sekundzie wybiła północ 
oznajmiająca początek następnego dnia kalendarzowego.

Zdawać by się mogło, że wprowadzanie sekund przestępnych nie powinno stanowić żadnego prob
lemu. Okazuje się jednak, że po każdym ogłoszeniu zmiany relacji UTC -  TAI około 60% użytkowników 
przestawia zegary w niewłaściwą stronę! (dowiedzieliśmy się o tym z dyskusji podczas ostatniego zjazdu 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Buenos Aires w lede 1991 r., zapisanej na kartach Highlights 
ot Astronomy). Czytelnicy PA oczywiście nie popełnią takiego błędu wiedząc, że wskazówkę sekundową 
ich zegara trzeba cofnąć o 1 podzialkę.
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Ważniejsze daty w  historii rozwoju skal czasu

~500 r. p. n. e. Znane są już nieregulamości czasu słonecznego prawdziwego 
~1630 r. Od lego roku znany jest dokładny czas efemeryd (wyznaczony wstecz na podstawie historycz

nych obserwacji ciał Układu Słonecznego)
1884 r. Wprowadzenie GMT -  średniego czasu słonecznego Greenwich liczonego od południa 
1925 r. Zdefiniowanie czasu uniwersalnego, UT, jak GMT lecz liczonego od północy 
1952 r. Definicja czasu efemeryd, ET
1955 r. Definicja średniego czasu uniwersalnego, UT 1: czas obserwacyjny z wygładzonym ruchem 

bieguna Ziemi
1955 r. Początek regularnej służby czasu w oparciu o wzorce atomowe (cezowe)
1959 r. Koordynacja niektórych sygnałów czasu atomowego
1960 r. Przyjęcie sekundy ET do międzynarodowego układu jednostek (SI; pozostała tu przez 7 lat) 

~1960 r. UT1 staje się parametrem (rotacyjnej) orientacji Ziemi
1965 r. Nawiązanie koordynowanego czasu uniwersalnego, UTC, do atomowego czasu BIH (Bureau 

International de I'Heure)
1967 r. Sekunda atomowa jest jednostką SI
1971 r. Czas atomowy BIH staje się międzynarodowym czasem atomowym, TAI
1972 r. Wprowadzenie sekund przestępnych do UTC
1976 r. Zdefiniowanie czasów dynamicznych: ziemskiego (TDT) i barycentrycznego (TDB)
1985 r. ET zostaje formalnie zastąpiony przez TDT i TDB

Do roku 1964 czasy strefowe były 
czasami średnimi słonecznymi, zależ
nymi od rotacji Ziemi. Obecnie czasy 
urzędowe (w tym CSE i CWE) są cza
sami koordynowanymi południków 
strefowych wyznaczanymi przez 
zliczenia tykań zegarów atomowych 
rozmieszczonych w różnych laborato
riach. Chody tych zegarów są koordy
nowane poprzez systematyczne wza
jemne porównania tak, by średnia jed
nostka była możliwie bliska średniej 
jednostce wynikającej z odstępów mię
dzy górowaniami Słońca (doby śred
niej słonecznej).

Moglibyśmy więc powiedzieć, że 
na co dzień posługujemy się czasem 
atomowym. Jednak nie jest to w pełni 
prawdą i to z kilku powodów. Po pier
wsze, „cywilne” służby czasu, do któ
rych zwykle dostrajamy nasze całkiem 
prywatne zegary, rzadko korzystają z

własnych wzorców atomowych, zatem 
czas który odczytujemy w telewizji

bądź na kolei nie koniecznie jest cza
sem strefowym, chociaż zwykle różni
ce będą nieistotne w codziennych za
stosowaniach.

Po drugie, kiedy wypowiadamy 
przymiotnik „atomowy” w kontekście 
skali czasu, bez dalszych specyfikacji, 
to mamy na myśli nuędzynarodowy 
czas atomowy oznaczany skrótem TAI 
(od fr. Temps Atomique International), 
który istotnie różni się od UTC. W 
skali TAI wszystkie minuty, godziny i 
doby mają stałą długość, a sekundy 
atomowe są takie same, jak w czasie 
koordynowanym. W tym ostatnim, w 
UTC -  a zatem we wszystkich czasach 
strefowych -  niektóre minuty mają 61 
sekund! Są to, z reguły, ostatnie minu
ty roku (31 grudnia od godz. 23:59) 
lub półrocza (30 czerwca). Ową doda
tkową sekundę, zwaną przestępną, 
wprowadza się nieregularnie — tak, aby 
nasze zegary wskazywały czas możli
wie dokładnie (w granicach 0.9 sekun
dy) zsynchronizowany z pewnym śred
nim czasem słonecznym odzwiercie
dlającym rzeczywisty kąt obrotu Ziemi 
względem Słońca i gwiazd. Jest to bar
dzo ważne w nawigacji, gdzie na pod
stawie obserwacji astronomicznych i 
odczytu czasu wyznacza się długość 
geograficzną. W praktyce, sygnały 
czasu UTC przesyła się wraz z kodem, 
który niesie dodatkowe informacje o 
różnicy między UTC i czasem astrono
micznym oznaczanym jako UT1 -  tak, 
by użytkownicy mieli zawsze dostęp 
do czasu astronomicznego z dokład
nością 0.1 sekundy.

Po trzecie wreszcie, nawet TAI nie 
jest właściwym czasem atomowym,

Zegar słoneczny. Technikum Kolejowe przy Ministerstwie 
Komunikacji, Bydgoszcz, ul. Kopernika.
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Wyznaczanie długości geograficznej

Ilustracja zasady wyznaczania długości geograficznej na pod
stawie prawie jednoczesnych pomiarów wysokości dwóch 
ciał. Punkty podgwiezdne znajdują się w środkach małych ok
ręgów, a wyznaczana pozycja -  na jednym z dwóch punktów 
przecięcia się tychże okręgów.

Zegar słoneczny w Piwnicach pod Toruniem.
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Manche, skierowano na wschód. W 
tym samym dniu trzy statki wpadły na 
skaliste rafy wybrzeży Sycylii! Nieco 
później, jeszcze dwie inne jednostki 
zatonęły z podobnych przyczyn. Tra
giczna strata statków i blisko 2000 lu
dzi głęboko wstrząsnęła Anglią. Za 
główną przyczynę uznano niemożność 
wyznaczenia długości geograficznej na 
morzu. W kilka lat po tym wydarzeniu, 
w 1714 r., parlament brytyjski ustano
wił wysoką nagrodę (w przeliczeniu na 
dzisiejsze pieniądze byłoby to około 
pół miliona funtów szterlingów) dla 
wynalazcy sposobu określania długości 
geograficznej na statkach.

Lwia część nagrody przypadła J. 
Harrisonowi za skonstruowanie spe
cjalnego zegara. Sama historia walki 
Harrisona o nagrodę jest długa i cieka
wa. Wystarczy powiedzieć, że cała 
praca zajęła mu 48 lat i że wykonał on 
kilka zegarów. Pierwsze trzy modele 
ważyły po 30 — 50 kg, ale czwarty (z 
1759 r., po 45 latach od uchwały par
lamentu) był już prawie miniaturowy -  
miał średnicę 5 cali.

Wyznaczanie długości geograficznej 
opiera się na mierzeniu odległości ze- 
nitalnej dowolnego obiektu i zanoto
waniu momentu pomiaru. Musimy 
przy tym znać współrzędne (rekta-

lecz pewną średnią ze wskazań wielu 
fizycznych realizacji zegarów atomo
wych rozmieszczonych w różnych la
boratoriach na całym świecie (w 1990 
r. użyto znacznie ponad 100 wzorców 
spośród około 350-ciu, którymi dyspo
nują 53 stacje służby czasu). Do TAI 
mają wkład także polskie stacje prowa
dzone przez Polski Komitet Norma
lizacji Miar i Jakości w Warszawie 
oraz Astronomiczne Obserwatorium 
Szerokościowe w Borowcu (koło Poz
nania), które dysponują zegarami opar
tymi na wzorcach cezowych.

Nie należy mylić omawianego tutaj 
czasu koordynowanego z pojęciem ok
reślanym w literaturze przymiotnikiem 
coordinate. Ten drugi odnosi się do 
czegoś, co po polsku moglibyśmy naz
wać współrzędną czasową w cztero- 
wymiarowej czasoprzestrzeni. W teo
riach „ogólno-względnościowych” de
finiuje się go zwykle jako właściwy 
czas pewnego hipotetycznego zegara 
standartowego, który spoczywa w po
czątku przestrzennego układu współ
rzędnych w wybranym systemie odnie
sienia. Wspomniany czas właściwy 
wyznaczany jest jedynie przez tykanie 
owego idealizowanego zegara atomo
wego odizolowanego od wszystkich 
możliwych czynników zewnętrznych 
(pole magnetyczne, temperatura i in.1.

Wszystko wskazy
wało, że armada 
znajduje się na 
skraju szelfu konty
nentalnego. Następ
nego dnia 3 statki 
skierowały się do 
portu Falmouth (na 

południu Wielkiej Brytanii). Cały ten 
dzień Słońce nie wyjrzało zza chmur. 
Pozostałe 18 statków, uznając, że 
znajdują się u wejścia do kanału La

Czas 
a długość 
geograficzna

29 września 1707 r. 
21 statków angiel
skiej floty wyruszy
ło z Gibraltaru do 
Anglii. Sztormy i 
deszcze nękały żeg
larzy przez więk
szość czasu podró
ży. 21 października 
niebo rozjaśniło się 
na tyle, że można 
było wykonać po
miary szerokości 
geograficznej i głę
bokości morza.



Historia sekund przestępnych

Do końca 1971 r. skalę UTC koordynowano do rotacji Ziemi w sposób 
ciągły przez zmianę szybkości chodu zegarów. W tamtym okresie różnica 
między UTC i UT2 byta utrzymywana w granicach ±0.2 s. Obecnie zegary 
UTC przestawia się skokowo przez wprowadzanie sekund przestępnych 
na końcach lat lub półroczy -  tak, by skala UTC nie odbiegła od UT1 o 
więcej niż 0.9 s.

Różnice TAI-UTC

Okres (od -  do) Różnica

197211 _ 1972 VI 30 10 s
1972 VII 1 - 1972X1131 11 s
1973 11 - 1973X1131 12 s
197411 - 1974X1131 13 s
1975 11 - 1975 XII 31 14 s
1976 I 1 - 1976 XII 31 15 s
19771 1 - 1977 XII 31 16 s
1978 I 1 - 1978 XII 31 17 s
197911 - 1979 XII 31 18 s
1980 I 1 - 1981 VI 30 19 s
1981 VII 1 - 1982 VI 30 20 s
1982 VII 1 - 1983VI 30 21 s
1983 VI11 - 1985VI 30 22 s
1985 VI11 - 1987X1131 23 s
19881 1 - 1989 XII 31 24 s
1990 11 - 1990X1131 25 s
1991 11 - 1992VI 30 26 s
1992 VI11 - 27 s

scensję i deklinację) danego obiektu. 
Idea wyznaczania sprowadza się do na
niesienia na globus punktu podgwiezd- 
nego (podsłonecznego), tj. punktu na 
Ziemi, w którym nasz obiekt znajduje 
się w zenicie. Leży on na szerokości 
geograficznej równej deklinacji obiek
tu, zaś jego długość geograficzna jest 
funkcją momentu pomiaru i rektascen- 
sji. W przypadku, gdy obiektem jest 
Słońce, od razu wiemy, że w punkcie 
podsłonecznym jest południe, czyli 12 
godz. czasu słonecznego prawdziwego. 
Gdyby nasz pokładowy zegar mierzył 
czas prawdziwy, jaki panuje na 
południku Greenwich, to długość geo
graficzna punktu podsłonecznego 
byłaby równa po prostu różnicy tego 
czasu i czasu w punkcie podsłone
cznym — tylu godzinom  długości za
chodniej, ile w Greenwich jest godzin 
po południu (na stopnie przechodzimy 
mnożąc wynik przez 15). W ogólności 
powiemy, że różnica długości geogra
ficznych dwóch miejsc jest równa róż
nicy dowolnych czasów miejscowych, 
z zastrzeżeniem, że na wschód od 
Greenwich długości mierzymy dodat
nio. Jeśli w celach nawigacyjnych uży
liśmy gwiazdy, a nie Słońca, to 
skorzystamy z faktu, że w punkcie 
podgwiezdnym jest wtedy godzina

czasu gwiazdowego równa rektascensji 
obiektu. Kiedy już nanieśliśmy oma
wiany punkt na globusie, to wiemy, że

nasz jacht (statek) znajduje się na okrę
gu małym o promieniu równym  
zmierzonej odległości zenitalnej nary-

Czas letni w  Polsce
Dla oszczędności energii na okres letni (marzec/kwiecień -  wrzesień/październik) w wielu 
krajach wprowadza się czas urzędowy o godzinę późniejszy (co oznacza liczbowo większe 
godziny) od strefowego (zwanego też w tym kontekście zimowym). Jeśli redukujemy czas ja
kiegoś zjawiska zaobserwowanego przez „cywilów’, to musimy uwzględnić okoliczność, że 
prawdopodobnie posługiwali się oni czasem urzędowym. Poniższa tabelka może okazać się 
pomocna także dla astrologów, obliczających horoskopy urodzeniowe. Podajemy w niej mo
menty w czasie środkowoeuropejskim (CSE) przestawiania zegarów z czasu zimowego na 
letni i letniego na zimowy w Polsce. Dane do 1987 r. wzięliśmy z Rocznika Astronomicznego 
1988.

r m d h m d h r m d h m d h

1946 IV 14 0 -  X 7 2 1979 IV 1 1 -  IX 30 1

1947 V 4 2 -  X 5 2 1980 IV 6 1 -  IX 30 1

1948 IV 18 2 -  X 3 2 1981 III 29 1 -  IX 28 1

1949 IV 10 2 -  X 2 2 1982 III 28 1 -  IX 27 1

1957 VI 2 1 -  IX 29 1 1983 III 27 1 -  IX 26 1

1958 III 30 1 -  IX 28 1 1984 III 25 1 -  IX 25 1

1959 V 31 1 -  X 4 1 1985 III 31 1 -  IX 30 1

1960 IV 3 1 -  X 2 1 1986 III 30 1 -  IX 28 1

1961 V 28 1 -  X 1 1 1987 III 29 1 -  IX 27 1

1962 V 27 1 -  IX 30 1 1988 III 27 2 -  IX 25 2

1963 V 26 1 -  IX 29 1 1989 III 26 2 -  IX 24 2

1964 V 31 1 -  IX 27 1 1990 III 25 2 -  IX 30 2

1977 IV 3 1 -  IX 25 1 1991 III 31 2 -  IX 29 2

1978 IV 2 1 -  X 1 1 1992 III 29 2 -  IX 27 2
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sowanym wokół tego punktu. Jest to 
tzw. koło Sumnera. Dwa lub więcej 
podobnych kół uzyskanych z pomia
rów tego samego lub kilku ciał niebies
kich wskażą jednoznacznie pozycję na 
globusie jako miejsce przecięcia się 
tych kół. W praktyce nie posługujemy 
się globusem lecz mapą i wtedy nie ry
sujemy okręgów lecz tylko krótkie od
cinki doń styczne w pobliżu spodzie
wanej pozycji na mapie i nazywane li
niami pozycyjnymi.

Równanie, które 
nie jest równaniem
Najprostszym narzędziem do mierzenia 
czasu jest pionowy słupek zwany gno
monem. Za jego pomocą liczono w za
sadzie nierówne godziny, chociaż 
opracowano także zegary słoneczne 
odmierzające godziny równe, wskazu
jące zatem czas słoneczny średni. Już 
do V w. p. n. e. gnomon pomógł 
stwierdzić, że wszystkie pory roku 
(ograniczane przez położenie Słońca w 
punktach równonocy i przesileń) 
trwają w przybliżeniu jednakowo 
długo. Jednocześnie jednak zauważo
no, że w pewnych okresach Słońce

Geneza obecnego związku GMST i UT1
Czas gwiazdowy jest kątem godzinnym dowolnego obiektu zwiększonym o jego rektascen- 

sję. Ponieważ czas słoneczny określa kąt godzinny Słońca ( ±12 godzin), relacja czasu 
gwiazdowego do słonecznego średniego wynika wprost z matematycznej definicji rektascen- 
sji Słońca średniego. Ta ostatnia definicja ma postać

« o= a 0 +juT + p
w której uwzględniono efekt precesji układu współrzędnych (p, w tym tzw. precesja planetar
na), aberrację światła (w stałej a0) oraz liniowy człon proporcjonalny do upływu czasu 
słonecznego średniego (uniwersalnego, UT1), oznaczonego tutaj przez T dla wskazania, że 
zwyczajowo wyraża się go w innych jednostkach -  w stuleciach juliańskich po 36525 dni 
liczonych od południa 1 stycznia 2000 r.; p  jest średnią szybkością ruchu Słońca względem 
gwiazd. Problem leży w tym, że precesję w rektascensji wyraża się w funkcji czasu efemeryd 

(7 '), mówmy p= aT'+ bT' 2+ cT '3, gdzie a, b i c są znanymi stałymi, zaś ruch średni (człon 
pT) -  w funkcji czasu rotacyjnego (7). W najnowszym określeniu czasu gwiazdowego 
(obowiązuje od 1984 r.) zaniedbano różnice między T i T' podając definicję w formie wielo
mianu trzeciego stopnia T

GMST-UT1 = a 0 + 12h =

= a0+Cu+a)T + b^2 + c •̂3+12,,
(GMST jest popularnym skrótem na Greenwich Mean Sidereal Time). Jak widać, drugi ze 
znaków równości w powyższej definicji jest „naciągany". W istocie, na przestrzeni niewielu 
wieków różnice T-7 'są  zaniedbywalnie małe. Mimo to nową definicję czasu gwiazdowego 
trzeba uznać za koncepcyjnie niefortunną.

Prawdziwy czas gwiazdowy, GAST (Greenwich Apparent Sidereal Time), otrzymamy 
dodając do czasu średniego, GMST, poprawkę na efekt nutacji nazywaną nutacją w rektas
censji albo równaniem równonocy. Aiycose, gdzie zli//jest nutacją w długości ekliptycznej, a 

e -  nachyleniem ekliptyki do równika niebieskiego (tj. ok. 23.5°).

wędruje po niebie szybciej niż w in
nych. Dziś ruch Słońca znamy bardzo 
dobrze. Już Mikołaj Kopernik w

swych O obrotach pisał, że jest on tro
jaki. Pierwszy, który Grecy -  jak po
wiedzieliśmy — nazywają nychthemeri- 
nos, tj. ruchem nocodziennym, jest ob
rotem swoistym i bezpośrednim dla 
dnia i nocy, dokonującym się dokoła 
osi ziemskiej z zachodu na wschód, 
wobec czego ma się wrażenie, że świat 
obraca się w przeciwnym kierunku; o- 
pisuje on koło równonocne, które niek
tórzy nazywają kołem równodziennym, 
idąc w tym za Grekami, u których nosi 
ono nazwę isemerinos. Drugi jest rocz
ny ruch środka Ziemi, który zakreśla 
koło zodiaku dookoła Słońca, również 
z zachodu na wschód, tj. za porząd
kiem znaków zwierzyńca, przebiegając 
— jak powiedzieliśmy — pomiędzy We
nus i Marsem wraz ze wszystkim, co do 
Ziemi należy. Ruch ten sprawia, że na 
pozór właśnie Słońce podobnym ru
chem posuwa się po zodiaku: tak np. 
gdy środek Ziemi przebiega znak Ko
ziorożca odnosi się wrażenie, jakby 
Słońce szło przez znak Raka, a oglą
dane z Wodnika idzie po znaku Lwa, i 
tak po kolei, jak o tym była już mowa. 
Trzeci ruch Kopernik widział w zmien
nym (gdy patrzymy ze Słońca) poło
żeniu osi rotacji Ziemi względem 
gwiazd, zauważając jednak, że w isto
cie oś ta ma stały kierunek.

Ponad to, co nam przekazał Koper
nik, wiemy obecnie, że niewielkie róż-

Zegar słoneczny. 
Gdańsk, Ratusz Staromiejski.
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Ekspedycja Magellana i granica zmiany daty

Pierwszymi, którzy doświadczyli -  dość boleśnie zresztą -  potrzeby ustalenia południka zmiany daty, byli nieliczni, którzy powró
cili z odkrywczej 5-fregatowej wyprawy Magellana (Fernao de Magalhaes) wokół Ziemi. Po trzech latach (bez dwóch tygodni) po
dróży, 6 września 1522 r., jedyny ocalały statek -  karawela „Victoria"" -  pojawił się u ujścia Gwadalkiwiru w rodzinnej Hiszpanii 
bez samego Magellana i z zaledwie 18 ludźmi na pokładzie (ekspedycja liczyła 265 osób). Radosna wieść zmieszała się z 
nieukrywaną zgrozą kiedy okazało się, że mimo skrupulatnego prowadzenia dziennika pokładowego zgubiono w rachubie jeden 
dzień! Faktycznie już na dwa miesiące wcześniej, odwiedzając Wyspy Zielonego Przylądka w celu uzupełnienia zapasów, załoga 
dowiedziała się, że tubylcy mają czwartek, gdy na statku trwała dopiero środa. Pośpieszne błagalne modły wycieńczonych po
dróżników po osiągnięciu Sewilli wynikały nie z żalu straconego dnia, lecz z powodu domniemania obrazy Boga -  wszak nie 
świętowano wielu, jeśli nie większości, z dni świątecznych przypadających w ciągu trzech lat.

Dzisiaj podróżnicy nie mają takich problemów, gdyż -  oprócz, zda się, mniejszej bogobojności -  na Ziemi, w pobliżu południka 
180°, wyznaczono granicę zmiany daty i wszyscy przekraczający tę umowną linię mają obowiązek zmienić datę o jeden dzień w 
swoich rachunkach. Jeśli płyną lub lecą zgodnie z ruchem Słońca po nieboskłonie -  niejako gonią zachodzące Słońce tak, jak on
giś Magellan, muszą wyrwać jedną ekstra kartkę z kalendarza. Gdy zaś przekraczają tę granicę podróżując z zachodu na 
wschód, np. z Azji w kierunku Ameryki, winni przez dwa dni pozostawać przy tej samej dacie.

Pozorna strata lub zysk jednego dnia wynika z tego, że podróżujący wokół wirującej Ziemi albo to wirowanie przyśpieszy, albo 
zwolni -  skracając lub wydłużając własne doby. Różnice długości dób względem obserwatora spoczywającego sumują się 
dokładnie do pełnej doby po okrążeniu Ziemi. Gdyby podróżny cały czas używał np. zegarka z datownikiem i nie regulował jego 
wskazań, to po powrocie miałby poprawny czas i datę (zaniedbując oczywiście efekty relatywistyczne).

nice w długościach pór roku (np. lato u 
nas trwa 94 dni, a zima tylko 89) spo
wodowane są eliptycznością orbity 
Ziemi. To, że mała półoś tej orbity jest 
krótsza od wielkiej ledwie o 0,014 %, 
prowadzi do zmiennej prędkości Słoń
ca -  widzianego z Ziemi w ruchu na tle 
gwiazd -  w granicach od 0.95 (latem 
na północnej półkuli Ziemi) do 1.02 
stopnia na dobę (zimą -  wtedy Ziemia 
jest najbliżej Słońca). Każdy przyrost 
prędkości Słońca spowalnia jego ruch 
mierzony przez obserwatora na po
wierzchni ratującej w tę samą stronę 
(ale znacznie szybciej) Ziemi. Oznacza 
to minimalne wprawdzie, ale jednak 
wydłużenie dnia czy doby. Zmiany te 
są w przybliżeniu sinusoidalne i oczy
wiście noszą znamię okresu orbitalne
go — pełnego roku.

Wszakże nawet gdyby wokółsło- 
neczna orbita Matki Ziemi była ideal
nie kolista, to i tak odstęp między ko
lejnymi dołowaniami Słońca, czyli do
ba słoneczna, byłby zmienny z powo
du nachylenia osi dobowego obrotu 
Ziemi względem płaszczyzny jej orbity 
(płaszczyzna ta przecina sferę niebie
ską wzdłuż ekliptyki). Efekt ten roz
poznamy równie łatwo jak poprzedni 
zauważając, że im bliżej bieguna nieba 
przebiega określony odcinek ekliptyki, 
tym więcej obejmuje południków 
(większy zakres rektascensji). Ponie
waż dwukrotnie w ciągu roku Słońce 
osiąga punkty przesileń (jest wtedy 
najbliżej któregoś z biegunów), toteż 
możemy oczekiwać półrocznego okre
su w sinusoidalnych zmianach dłu
gości doby spowodowanych tym czyn

nikiem.
Oba przyczynki -  eliptyczność i na

chylenie orbity Ziemi -  sprawiają, że 
obserwowany ruch Słońca po niebo
skłonie jest nierównomierny. W istocie 
do omówionej nierównomiemości 
dodają się jeszcze inne, drobniejsze 
przyczynki spowodowane grawitacyj
nym oddziaływaniem Księżyca i planet 
na ruch Ziemi. W sumie jednak od
stępstwa od ruchu jednostajnego są 
niewielkie: czas (słoneczny) prawdzi
wy różni się od jednostajnego (słone
cznego średniego) o co najwyżej kilka
naście minut. Ta zmienna różnica na
zywana jest równaniem czasu. Nie jest 
to zatem równanie w sensie matema
tycznym, lecz wielkość wyrażająca 
nierównomiemość upływu czasu sło
necznego prawdziwego. Jeśli dodamy 
wartość równania czasu (odczytaną z 
rocznika astronomicznego) do czasu 
średniego (który wskazują nasze zegar
ki), to otrzymamy czas prawdziwy dla 
południka odpowiedniej strefy (któ
rego długość geograficzna jest równa 
całkowitej wielokrotności 15 stopni).

Czasy rotacyjne
Tak nazywa się skale czasu oparte o 
rotację Ziemi liczoną względem 
gwiazd lub Słońca. Takimi były ongiś, 
jak już wspominaliśmy, czasy strefo
we. Idea zegarów wskazujących czasy 
rotacyjne jest prosta. Posługując się 
wyobraźnią zamocujmy widzialną siat
kę południków -  takich samych, jak na 
szkolnym globusie -  na sklepieniu nie
ba w miejscu biegunów nieba i w pun

kcie równonocy wiosennej (punkcie 
Barana) opisując na południkach po- 
działkę godzinową, od 0h (w punkcie 
Barana) do 23h, rosnąco w kierunku od 
zachodu ku wschodowi. Powstaje w 
ten sposób układ współrzędnych znany 
w astronomii jako równikowy (z rekta- 
scensją jako naszą podziałką godzi
nową).

Zainstalujmy teraz w miejscu obser
wacji, sztywno do Ziemi, wskazówkę 
skierowaną gdzieś nad punkt południa 
na horyzoncie, tj. na południk miejsco
wy -  najlepiej na równik niebieski, 
który znajduje się o szerokość geogra
ficzną miejsca obserwacji poniżej zeni
tu w kierunku punktu południa. Wska
zówka taka pokazuje prawdziwy czas 
gwiazdowy, który odczytujemy jako 
rektascensję południka przechodzącego 
właśnie przed wskazówką. Oczywiś
cie, dokładnie w ciągu doby (gwiazdo
wej) przed wskazówką przedefilują 
wszystkie południki.

Analogicznie skonstruowalibyśmy 
zegar prawdziwego czasu słonecznego 
mocując siatkę południków niebieskich 
tak, by południk o rektascensji 12h 
przechodził zawsze przez Słońce. Ze
gary czasów średnich różnią się tylko 
miejscem przywiązania siatki współ
rzędnych: do średniego punktu równo
nocy (czas gwiazdowy) bądź do tzw. 
średniego słońca (poruszającego się z 
okresem Słońca rzeczywistego, ale 
równomiernie i po równiku niebies
kim, a nie po ekliptyce).

Mając w pamięci zaproponowany 
model z dziecinną łatwością dostrzega-
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my, że np. różnica czasów lokalnych 
dwóch miejsc jest różnicą ich długości 
geograficznych (nasze zegary miejsco
we używają tej samej „tarczy", zaś 
wskazówki są skierowane w płasz
czyznach odpowiednich południków 
miejscowych, a więc i południków ge
ograficznych). Ponieważ „tarcze" zega
ra słonecznego i gwiazdowego są ob
rócone względem siebie o rektascensję 
słońca średniego (albo prawdziwego) 
zwiększoną o 12\ to dokła
dnie o tyle różnią się czasy 
słoneczne od gwiazdowych.
Wystarczy zatem umieć ob
liczać rektascensję Słońca, 
by móc podać czas gwiazdo
wy. I rzeczywiście, astrono
mowie na co dzień posługują 
się matematyczną zależno
ścią pozwalającą obliczać 
średni czas gwiazdowy w 
Greenwich, GMST (Green
wich Mean Sidereal Time), 
w funkcji czasu uniwersalne
go, UT.

Rejestrując chwile (wed
ług dowolnej skali czasu) 
przejść gwiazd o znanych 
rektascensiach nad punktem 
południa możemy bezpośre
dnio powiązać owe chwile z 
czasem gwiazdowym. Na tej 
też zasadzie opiera się obser
wacyjne wyznaczanie czasu 
gwiazdowego i jego związku 
z czasem uniwersalnym — 
czasem słonecznym średnim 
geograficznego południka 
Greenwich.

Ten dość prosty opis czasów rota
cyjnych komplikuje się nieco wskutek 
ruchów osi rotacji Ziemi i samej Ziemi 
względem tej osi. Każdy ruch płyty te
ktonicznej, na której znajduje się ob
serwator, każde wahnięcie całego glo
bu jest jednoznaczne z pewnym prze
sunięciem wskazówki naszego zegara, 
a więc z odstępstwem od oczekiwane
go zliczania równomiernych inter
wałów czasu.

Czas obserwacyjny wynikający z 
rejestracji momentów kulminacji 
gwiazd można przeliczyć na czas 
słoneczny średni południka Greenwich 
przez proste odjęcie długości geogra
ficznej miejsca obserwacji, X. Oznacza 
się go wtedy przez UTO i niekiedy na
zywa uniwersalnym prawdziwym. Pop
rawienie UTO na efekt ruchu bieguna 
Ziemi względem skorupy ziemskiej da

je skalę nieco bardziej jednostajną — 
czas UT1, tj. czas uniwersalny średni. 
Jest to ten czas, który najczęściej mają 
na myśli astronomowie mówiąc o cza
sie uniwersalnym i który występuje 
m.in. we wspomnianej formule na czas 
gwiazdowy (GMST). Czasami wyko
rzystuje się też odmianę UT1R, w któ
rej nie ma efektu równoleżnikowych 
składowych pływów skorupy ziem
skiej o wartościach dochodzących do

0.1 T. Wreszcie, UT1 poprawia się na 
niewielkie zmiany o rocznej cyklicz- 
ności związane z sezonowymi prze
mieszczeniami mas powietrznych i wo
dnych naszej planety. Ten uniwersalny 
czas oznacza się przez UT2 i nazywa 
quasi-jednostajnym. To ta skala była 
podstawą sygnałów czasu do 1972 r.

O ile wyżej wymienione efekty 
zmieniały położenie wskazówki nasze
go wyimaginowanego zegara, to 
wpływ na czas rotacyjny ruchów osi 
obrotu Ziemi w przestrzeni -  wzglę
dem odległych gwiazd -  niejako prze
mieszcza jego tarczę. Te ruchy to prze
de wszystkim precesja i nutacja. Pre
cesja powoduje dość równomierny 
ruch osi świata (też: punktu Barana) 
wokół bieguna ekliptyki, zaś nutacja, 
to niewielkie oscylacje osi ziemskiej 
wokół położenia wyznaczonego jej 
precesją. O ile precesję uwzględnia się

zawsze w rachunkach związanych z 
czasem rotacyjnym (poprzez związanie 
rektascensji z precesującym punktem 
Barana), o tyle nutacja ma wpływ je
dynie na czasy prawdziwe (słoneczny i 
gwiazdowy), zaś jest pomijana w cza
sach średnich.

Skale czasu oparte o rotację Ziemi 
względem gwiazd i Słońca są, jak wi
dzimy, niejednostajne. Nawet wygła
dzenie okresowych (periodycznych) 

zmian obserwowanej szyb
kości rotacji Ziemi pozosta
wia jeszcze systematyczny, 
słabo wyznaczony trend 
spowodowany wyhamowy
waniem obrotów naszej pla
nety przez pływy -  głównie 
księżycowe. Problemem jest 
to, że nie znamy zadowala
jąco dokładnie wielkości 
owego spowalniania, gdyż 
jest ono nieregularne, a za
tem raczej nieprzewidywal
ne na dalszą przyszłość. 
Również przeszłej historii 
obrotów Ziemi nie znamy 
zbyt dobrze.

Czas dynamiczny
W związku z tym, co powie
dzieliśmy o czasach rotacyj
nych wydaje się logiczniej
sze oparcie rachuby czasu 
na bardziej stabilnym obie
gu Ziemi wokół Słońca. 
Oczywiście, chodzi tutaj o 
pewien średni obieg, gdyż 
rzeczywisty ruch Ziemi po 

orbicie wokółsłonecznej jest niejednos
tajny, o czym już wspomniałem w 
kontekście równania czasu. Na nasze 
nieszczęście, także w ruchu słońca śre
dniego obserwuje się składniki wol- 
nozmienne (mówimy: wiekowe) -  sys
tematyczne odstępstwa od ruchu keple- 
rowskiego wyrażające się nieokreso- 
wymi funkcjami wyższego rzędu. Z 
tego to powodu definicyjną sekundą 
efemerydalną -  swego czasu jednostką 
SI -  określono odpowiedni ułamek 
wskazanego, nie zaś dowolnego, roku 
zwrotnikowego (pamiętajmy, że np. 
rok 1993 będzie krótszy od 1900 o 
około pół sekundy).

Na marginesie tej dyskusji warto 
sprostować mniemanie, jakoby skraca
nie długości roku zwrotnikowego 
wynikało jedynie z wpływu rotacji 
układów współrzędnych (precesja) -  
jak to sugerował Ludwik Zajdler w
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swej skądinąd godnej polecenia książ
ce Dzieje zegara. Na długość tego roku 
składają się także wiekowe zmiany w 
średniej długości ekliptycznej Słońca 
liczonej względem układu inercjalnego 
(nieprecesującego).

Ruch Ziemi wokół Słońca, tak jak i 
ruch innych ciał niebieskich, opisują 
prawa fizyki -  przede 
wszystkim ciążenie pow
szechne, ale także zjawiska 
takie, jak ciśnienie promie
niowania, tarcia pływowe 
czy efekty relatywistyczne. 
Astronomia wypracowała 
bardzo dokładne teorie ru
chu ciał Układu Słoneczne
go pozwalające przewidy
wać ich położenia na tysią
ce lat w przód i wstecz. Te
orię analityczną czy półana- 
lityczną możemy wyobrazić 
sobie jako zestaw dość zło
żonych (ilościowo, a pros
tych jakościowo) wzorów 
matematycznych, z których 
każdy wyraża jedną z 
trzech współrzędnych prze
strzennych danego ciała w 
funkcji czasu. Chodzi tutaj 
o czas jednostajny — taki 
sam, jaki występuje w zna
nym nam ze szkoły wzorze 
na drogę: gt2/2. Ponieważ 
jest on argumentem efeme
ryd, tj. tabel zawierających 
położenia planet w rów
nych odstępach czasu (zwykle co do
bę), i jest zarazem argumentem ukła
dów równań mechaniki nieba, z któ
rych wynikają wspomniane teorie ru
chu dające te efemerydy, to nazwano 
go czasem efemeryd, ET (od Epheme- 
ris Time). Mówi się o nim, że jest cza
sem dynamicznym, gdyż rządzi ru
chem (poprzez układy równań ruchu). 
Ze czas efemeryd jest rzeczywiście je
dnostajnym potwierdzają porównania z 
czasem atomowym. Niestety, porów
nania takie są ograniczone dokładno
ścią pomiarów astronomicznych, która 
ustępuje znacznie precyzji pomiarów 
czasu atomowego.

Kiedy mówimy, że określonego 
dnia o takiej i takiej godzinie nastąpi 
złączenie takiej planety z inną, to jest 
to precyzyjne wskazanie momentu ob
serwowanego zjawiska. Obserwatorzy 
jednak stwierdzą, że ich zegary czasu 
uniwersalnego wskazały inną godzinę,

niż podano w efemerydzie zjawiska. 
Różnica tych dwóch czasów, AT = ET
— UT1, jest dobrym miernikiem niejed- 
nostajności skali UT1 i naturalnie wca
le nie musi świadczyć źle ani o ET, ani 
o solidności teorii astronomicznych. 
Na początku naszego wieku, i w całym 
XIX w., AT było bliskie zera lecz póź

niej powoli ale systematycznie rosło 
osiągając obecnie około 60 s. Także 
we wcześniejszych epokach różnica 
między czasem efemeryd i uniwersal
nym była większa od zera i przyby
wało jej w przybliżeniu 25 s z kwadra
tem ilości wieków licząc od początku 
XIX w.

Niestety, teorie ruchu ciał Układu 
Słonecznego, chociaż się nimi szczyci
my, nie są jednak doskonałe. Nie
dokładności ujawniają się szczególnie 
wyraźnie na długich interwałach czasu
-  setek i tysięcy lat. Przy tym różne 
ciała mają różne błędy obliczanych po
zycji. Niewątpliwie najlepiej znamy 
ruch Ziemi wokół Słońca. Wyznacza
nie położenia Słońca na tle gwiazd jest 
jednak trudne i na dobitkę pozorny 
ruch tego obiektu jest zbyt powolny- 
około l°/dobę albo l/24"/s. Zauważa
my stąd łatwo, że błąd 0.5" w pozycji 
Słońca odpowiada zmianie argumentu

teorii ruchu (tj. czasu efemeryd) o 12\ 
Zatem, aby zmierzyć jakiś interwał ET 
z względną dokładnością 108 trzeba, 
aby ten interwał wynosił 12s-108 czyli 
około 38 lat.

Księżyc porusza się po niebie około 
13 razy szybciej od Słońca, powinien 
więc być lepszym obiektem do wy

znaczeń czasu efemeryd. 
Jest tak rzeczywiście, ale 
tutaj mamy także pewien 
szkopuł. Pływy wywołane 
na Ziemi przez Księżyc nie 
tylko wyhamowują rotację 
naszej planety, ale nadają 
także -  poprzez oddziały
wanie grawitacyjne -  pew
ne przyśpieszenie w ruchu 
orbitalnym tego satelity. 
Przyśpieszenie to nieznacz
nie zwiększa rozmiary orbi
ty Księżyca i efektywnie 
zmniejsza jego prędkość 
kątową. Wartość decelera- 
cji (ujemnego przyśpiesze
nia) nie jest niestety dobrze 
wyznaczona: około -23" 
według pomiarów współ
czesnych, a około -26" na 
wiek w ciągu wieku, tj. na 
wiek do kwadratu, według 
obserwacji historycznych. 
Skale czasu efemeryd wy
znaczane z ruchu naszego 
naturalnego satelity odróż
nia się od skali słonecznej 
(ET) oznaczeniem ETi, 

gdzie wskaźnik i może przyjmować 
wartości 0, 1 lub 2, w zależności od 
użytej teorii ruchu Księżyca.

Astronomia
pasożyt
Wszystkie kłopoty z jednostką czasu 
biorą się właśnie z jej astronomicznego 
aspektu. Z dostarczycielki miary czasu 
astronomia niespodziewanie stała się 
jej balastem! Jest też konsumentką tej 
usługi, i to konsumentką wymagającą.

Większość obserwacji astronomicz
nych nie wymaga jakiejś szczególnej 
precyzji przy pomiarze czasu. Są jed
nak wyjątki -  ale o tym innym razem.

Kazimierz M. Borkowski jest pracownikiem 
Katedry Radioastronomii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoski fo 
tografik, Karol Wenerski jest znanym nie tyl
ko w swoim mieście miłośnikiem astronomii, 
cenionym i łubianym opiekunem „astronomi
cznej” młodzieży.
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obserwuje
TELESKOP

KOSMICZNY
HUBBLE’A

MOST AKRECYJNY

Tajem nicze źródło 
rozbłysków  
rentgenow skich  
w gromadzie kulistej 
NGC 6624  
zidentyfikow ane!
Jasne  źródło rentgenowskie 4U 1820-30 zostało odkryte w la
tach 70-tych przy okazji przeglądu nieba prowadzonego za 
pomocą satelity rentgenowskiego UHURU. Obiekt ten należy do 
tzw. bersterów rentgenowskich 1 leży w sercu gromady kulistej 
NGC 6624, znajdującej się w gwiazdozbiorze Strzelca, w 
odległości 28 tysięcy lat świetlnych. Aczkolwiek astronomowie 
od dawna przypuszczali, że bersteiy występują w układach po
dwójnych gwiazd, jednakże Ich lokalizacja w gęstych jądrach 
gromad kulistych praktycznie uniemożliwiała Identyfikację Ich 
optycznych odpowiedników.

Ostatnio sytuacja uległa zmianie. Dzięki porównaniu obra
zów Jądra NGC 6624, uzyskanych w widzialnym -  niebieskim 
(zdjęcie z prawej) oraz w ultrafioletowym zakresie widma (zdję
cie z lewej), przy pomocy kamery FOC Teleskopu Kosmicznego, 
Identyfikacja źródła 4U 1820-30 stała się faktem. Zdjęcie z le
wej pokazuje, że jasność ultrafioletowa jednej z gwiazd wielok
rotnie przewyższa jasności wszystkich pozostałych gwiazd w 
centrum  gromady. Praktycznie wszystkie słabsze gwiazdy na 
tym zdjęciu pokrywają się z bardzo jasnym i gwiazdami na zdję
ciu z prawej. Są to wszystko chłodne, czerwone gwiazdy. P o r 
cja naszego niezwykle jasnego w ultrafiolecie obiektu pokrywa 
się ze słabą gwiazdką (oznaczoną grubymi kreskami) na zdjęciu 
wykonanym w niebieskim zakresie widma. J e s t to niewątpliwie 
najbardziej niebieska -  a  więc najgorętsza -  gwiazda w groma
dzie, a  jej położenie odpowiada p o rc ji  źródła 4U 1820-30. 
źródło to leży w odległości zaledwie 0.1 roku świetlnego od cent
rum gromady, oznaczonego krzyżykiem.

Nasz obiekt je s t ciasnym układem podwójnym gwiazd, 
składającym się z gwiazdy neutronowej 1 białego karła (patrz 
okładka). Jego okres orbitalny wynosi zaledwie 11 minut, a 
odległość między składnikami, około 160 tysięcy kilometrów, 
stanowi mniej niż połowę odległości Zlemla-Kslężyc. Materia 
wypływająca z białego karła (zniekształconego w skutek oddzia
ływań przypływowych) poprzez wąski most akrecyjny dociera 
do szybko rotującego dysku  akrecyjnego. Energia wyzwalana w 
wyniku akrecjl materii na gwiazdę neutronową je st emitowana 
w postaci promieniowania X, które ogrzewa materię w dysku do 
temperatur przekraczających 100 000 K. Silne promieniowanie 
ultrafioletowe zarejestrowane przez Teleskop Kosmiczny, pocho
dzi właśnie z dysku. Od czasu do czasu, gdy na powierzchni 
gwiazdy neutronowej zbierze się dość materii, dochodzi do zai
nicjowania reakcji termonukleamych i w efekcie, przez parę se
kund, obserwujemy potężny rozbłysk promieniowania X.

(i)

Obrazy jądra gromady NGC 6624 uzyskane w ultrafioletowym (z lewej) i widzialnym (niebieskim) zakresie widma (z prawej).
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Snop światła 
z jądra 
aktywnej 
galaktyki
Obraz ją d ra  galaktyki NGC 5728 uzyskany 4 
w rześnia  1992 r. przy  pom ocy W F/PC  kam ery  Te
leskopu  Kosmicznego ujaw nił sp ek tak u larn e  
s tru k tu ry  w  kształcie  podwójnego stożka, pow
sta łe  w  w yniku jonizacji gazu w  cen tralnych  ob
szarach  galaktyki przez skolim owane wiązki p ro 
m ieniow ania w ysyłane przez jąd ro  galaktyki.

Zdjęcie, prezentow ane n a  w kładce obok, je s t  zło
żeniem  obrazów w ykonanych w  lin iach  w zbronio
nych podwójnie zjonizowanego tlen u  oraz n e u tra l
nego wodoru.

NGC 5728 je s t  tzw. galak tyką sp ira ln ą  z po
przeczką, należącą do k lasy  aktyw nych galaktyk 
Seyferta. Astronom owie przypuszczają, że ją d ra  
tak ich  galaktyk zaw ierają bardzo  m asyw ne czarne 
dziury, otoczone gazowym dyskiem  akrecyjnym '1. 
T en  gorący dysk  świeci głównie w  ultrafioletowym  
zakresie  widm a. Jednocześn ie  dysk  nie je s t  p ła 
ski, a  jego zew nętrzne części to  w  rzeczywistości 
gruby i gęsty p ierścień  gazowo-pyłowy, sk u tecz 
nie zasłaniający cen tra ln ą  czarną  dziurę i gorące 
w ew nętrzne obszaiy  dysku. W tej sy tuacji jon i
zujące prom ieniow anie je s t  wyśw iecane głównie w  
k ie ru n k u  prostopadłym  do dysku , tw orząc dwa 
dobrze skolim owane snopy św iatła  -  stożki jon i
zujące -  widoczne n a  prezentow anym  zdjęciu.

U)

’’ O jądrach aktywnych galaktyk pisaliśmy m.in. w PA 1/91, str. 24; PA 
3/91, str.121 i 122 oraz PA 2/93, str.73.

Gwiazdy 
się rodzą
G alaktyka NGC 1741, leżąca w  gwiazdozbiorze 
E rydan, w  odległości 150 milionów la t świetlnych, 
z n a n a  je s t  ze swego osobliwego ksz ta łtu . T en  oso
bliwy ksz ta łt, a  zw łaszcza charak terystyczna  
dw upłatow a s tru k tu ra , je s t  dowodem n a  to, że 
NGC 1741 je s t  w  rzeczywistości p a rą  zderza
jących  się ze so b ą  galaktyk.

Zdjęcie n a  w kładce obok, w ykonane w zakresie 
ultrafioletowym , przy pom ocy kam ery  FOC Teles
kopu  Kosmicznego, p rzedstaw ia  nowe, nieznane 
dotąd , szczegóły bardzo  intensyw nie przebiega
jących  procesów  pow staw ania  gwiazd, będących  
rezu lta tem  tego zderzenia. W NGC 1741 procesy 
te  zachodzą w  dw óch obszarach  -  cen trach  
odległych od siebie o około 3000  la t św ietlnych (4 
sek  łu k u  n a  zdjęciu). Dzięki wysokiej zdolności 
rozdzielczej T eleskopu  Kosmicznego, n a  uzyska
nych  ob razach  udało  się wyróżnić kilkanaście

** O podobnych młodych supergromadach odkrytych w centrum innej pary 
zderzających się galaktyk -  Arp 220, pisaliśmy w PA 3-4/92, str. 144.

bardzo  młodych, zw artych superg rom ad '1, o roz
m iarach  od 150 do 300  la t św ietlnych, zanurzo 
nych  w  dwupłatowej s tru k tu rz e  w  pobliżu cen t
ru m  NGC 1741. K ażda z tych  superg rom ad  za 
w iera od k ilkuse t do ty siąca  świeżo uform ow a
nych, bardzo m asyw nych gwiazd. O biekty te  przy
pom inają 30 D oradus w  W ielkim O błoku M agella
na, z n an ą  z równie gwałtownego tem p a  pow sta
w ania  nowych m asyw nych gwiazd. Młode super- 
grom ady odkryte w  NGC 1741 s ą  je d n a k  co n a j
mniej o rząd  wielkości jaśn ie jsze  i zaw ierają dzie
sięciokrotnie więcej gwiazd niż 30  D oradus (patrz 
s tr . 25). W cześniejsze, naziem ne obserw acje po 
kazały, że w iek tych  najbardziej m asyw nych 
gwiazd nie p rzekracza 10 milionów lat, a  pow sta
wanie ta k  m asyw nych gwiazd nie pow inno trw ać 
dłużej niż milion lat.

Astronom owie p lan u ją  dalsze obserw acje m ło
dych supergrom ad  w  NGC 1741, a  w  szczególnoś
ci, po popraw ieniu optyki T eleskopu Kosmicznego 
(o przebiegu tej skom plikow anej operacji piszem y 
n a  str. 26) m ają  nadzieję uzyskać w idm a poszcze
gólnych punktow ych obszarów. Pozwoli to  m. in. 
n a  dokładne oszacow anie w ieku gorących gwiazd 
w  poszczególnych obszarach  oraz stw ierdzenie, 
czy pow stały one w szystkie rów nocześnie, czy też 
kolejno.

U)
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R 136 -  gęsta gromada 
młodych gwiazd 
w centrum 30 Doradus

kamera WF/PC-2
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Porównianie obserwacji 
gwiazd w 30 Doradus

Postępy Astronomii 1/1994

R 136
Zdjęcie n a  w kładce przedstaw ia  mgławicę 30  D oradus 
w  Dużym  Obłoku M agellana. Mgławica t a  je s t  szczegól
nie efektownym  przykładem  olbrzymiego ob szaru  HII. 
E kstynkcja  w  k ie ru n k u  grom ady je s t  niew ielka, co po 
zwala n a  rozdzielenie znaczącej części gwiazdowej po 
pulacji w  jej jądrze.

O bszar cen tralny  mgławicy je s t  zdom inow any przez 
grom adę NGC 2070, b ęd ącą  z kolei rodziną niezwykle 
ciasnych grom ad gwiazd. N ajjaśniejszą z tych  „pod- 
grom ad” je s t  w łaśnie R136. N ajjaśniejsza część ją d ra  
tej grom ady nosi nazwę R 136a. J u ż  dzięki zdjęciu 
uzyskanem u przed reperacją  udało  się rozdzielić to 
jąd ro  n a  12 składników  (patrz PA 2 /9 1 , s tr . 78). Nie 
gw arantuje to jed n ak , że nie popełniam y błędów  u zn a 
jąc  dwie nie rozdzielone gwiazdy za  je d n ą  pojedynczą. 
Nowy obraz zweryfikuje nasz  pogląd.

Gwiazdy, z których sk ład a  się R 136a m ają  ja sn o śc i i 
kolory typowe d la  odew oluowanych gwiazd (przede 
w szystkim  gwiazd W olfa-Rayeta i n ieb iesk ich  nadol- 
brzymów) oraz m asyw nych gwiazd ciągu głównego. T ak  
ogrom na koncen trac ja  gwiazd powoduje, że 30  Dor, a  
szczególnie R136, je s t  wym arzonym  labora to rium  do 
b a d a ń  n ad  form owaniem  się gwiazd m asyw nych. (b)

r| Carinae
W ostatn iej chwili przed oddaniem  tego n u m eru  Postę
pów Astronom ii do d ru k u  ukazały  się pierw sze zdjęcia 
w ykonane ju ż  po napraw ie Teleskopu! Na razie u d o s
tępniono tylko zdjęcia zrobione now ą szerokokątną  
kam erą, k tó ra  je s t  w yposażona we w łasny  system  
korygujący w adę głównego zwierciadła. Nie wiadom o 
zatem  jeszcze, ja k  działa COSTAR, korygujący optykę 
d la pozostałych przyrządów. Pierwszy su k c es  w  każ
dym  razie jes t.

Na rozkładówce prezen tu jem y nowe zdjęcie bardzo 
znanej gwiazdy r| C arinae. O gwieździe tej p isa ł T. C hle
bowski w  PA 1 /1 9 9 2 , ta m  też, n a  str. 28 publikow aliś
my zdjęcie w ykonane przed w ym ianą kam ery.

Gwiazda t a  je s t  niezwykle m asyw na -  jej m a sa  oce
n ian a  je s t  n a  ponad  100 m as  S łońca -  a  zarazem  wy
kazuje wiele podobieństw  do ta k  zw anych mgławic b i
polarnych. R uch m aterii w  pobliżu gwiazdy je s t  bardzo 
złożony i stanow i przedm iot in tensyw nych badań . 
O bserw ujem y dżet, czyli wypływ m aterii; wypływający 
gaz oddziałując z otoczeniem  tworzy w yraźną s tru k tu 
rę. Z kolei p rostopad le  do dżetu  znajduje się wokół- 
równikowy to ru s , pow stały najpraw dopodobniej z m a
terii odrzuconej w  w yniku w ybuchu, jak i n as tąp ił w  
1843 roku. Obrazy o lepszej zdolności rozdzielczej poz
wolą n a  lepsze zrozum ienie c h a ra k te ru  zachodzących 
w pobliżu gwiazdy przepływów. (b)

25



TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE’A w naprawie

Fachowcy 
w kosm osie
Teleskop Kosmiczny Hubble’a, z którego pochodzi 
tak wiele przepięknych zdjęć publikowanych w Pos
tępach Astronomii, od grudnia jest w jeszcze lepszej 
formie. Jak pod koniec lutego wszystkie testy zostaną 
zakończone pozytywnie, kamień spadnie z  serc astro
nomom, a może nawet bardziej pracownikom NASA.

Kosztowne obserwatorium, jakim  jest Teleskop 
Kosmiczny, zostało zaprojektowane i przygotowane z 
wielkim rozmachem i nie mniejszym rozgłosem. Ja
ka więc była konsternacja, gdy po umieszczeniu Te
leskopu na orbicie okazało się, że przez zwykłe nie
dopatrzenie wadliwie wykonano główne lustro!l) 
Błąd w jego kształcie nie przekracza 0.002 mm, ale 
powoduje wyraźną aberrację.

Rozmycie obrazu do pewnego stopnia udawało się 
korygować poprzez odpowiednie komputerowe prze
twarzanie otrzymywanego obrazu i dzięki temu uzys
kiwano znaczące wyniki naukowe -  i śliczne zdjęcia 
-  ale sukces nie mógł być całkowity. Prestiż NASA, 
czyli instytucji odpowiedzialnej za całość przygoto
wań, wyraźnie przy tym ucierpiał. Rozważano różne 
możliwości wyjścia z sytuacji.

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazało 
się nie sprowadzenie Obserwatorium na Ziemię i za
montowanie nowego lustra głównego, a przygotowa
nie odpowiedniej optyki korekcyjnej i zamontowanie 
je j przez kosmonautów „na miejscu”.

Trwająca 11 dni misja rozpoczęła się 2 grudnia i 
została zakończona pełnym sukcesem. Zamontowano 
nową, szerokokątną kamerę z własną optyką korygu
jącą oraz specjalny optyczny układ korekcyjny 
(COSTAR) dla pozostałych trzech przyrządów: 
dwóch spektrografów i kamery obiektów słabych. 
Dzięki temu otrzymywane obrazy będą ostre, choć 
pewien problem może stanowić częściowa utrata 
czułości Teleskopu. Cóż, zobaczymy. W bieżącym nu
merze PA możemy pokazać niektóre zdjęcia z Hub
ble’a wykonane ju ż  po jego reperacji i Czytelnicy sa
mi mogą ocenić rezultat...

'* pisał o tym T. Jarzębowski w PA 2/1991).
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Fot. 1 Kosmiczny Teleskop Hubble’a tuż przed przechwyceniem go 
przez załogę Endeavoura. Widać, że jedna z baterii słonecznych jest 
poważnie uszkodzona.

HISTORIA LOTU
Prom kosmiczny Endeavour wystartował 2 grudnia, o 
4:47 w nocy czasu lokalnego, z Centrum Kosmiczne
go Kennedy’ego na Florydzie. Rozpoczęła się pierw
sza w historii misja obsługi Kosmicznego Teleskopu 
Hubble’a. Załogę promu tworzyli: dowódca Comman
der Dick Covey, pilot Ken Bowersox oraz specjaliści 
misji — Kathy Thornton, Claude Nicollier, Jeff Hof
fman, Story Musgrave i Tom Akers.

Kilka minut później prom kosmiczny osiągnął 
planowaną orbitę, a kosmonautka Kathy Thomton 
mogła wysłać urodzinowe życzenia dla swojej córki, 
dodając, że oprócz zwykłych świeczek na torcie dziś 
zapłonęły dla niej jeszcze światła silników rakiety!

Spotkanie z Teleskopem zostało zaplanowane na 
trzeci dzień lotu. Poprzedzić je musiały odpowiednie 
przygotowania: stopniowe dopasowywanie orbity stat
ku oraz sprawdzanie sprzętu (jako że planowano aż 
pięć wyjść poza statek). Centrum operacyjne Telesko
pu Kosmicznego, mieszczące się w Goddard Space 
Flight Center, też musiało zakończyć ostatnie obser
wacje i przygotować Teleskop do remontu, zape
wniając jego właściwe ustawienie względem Słońca 
oraz położenie anten.
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Każdego (kosmicznego) poranka, aż do końca mis
ji, kosmonautów budzono specjalnie dobraną muzyką, 
a więc był „Kosmos”, „Nadchodzę”, „Hymn dla szare
go człowieka”, „Z drobną pomocą przyjaciół”, „Wy
lecz moje oczy”, no i „Teraz widzę wyraźnie”...

Trzeciego dnia misji dowódca Dick Covey zbliżył 
Endeavoura na odległość niecałych 10 metrów do Te
leskopu, a zadaniem Claude’a Nicollier było pochwy
cenie Hubble’a przy użyciu manipulatora pokładowe
go. Po niecałej godzinie dowódca mógł zameldować: 
„Houston, Endeavour właśnie uścisnął dłoń Mr. Hub
ble’s Telescope”.

Od czasu swego startu w kwietniu 1990 roku aż te
go momentu Teleskop przewędrował ponad 800 mi
lionów km i okrążył Ziemię blisko 20 000 razy!

Przyglądając się Teleskopowi zauważono, że jedna 
z baterii słonecznych jest nieco pogięta, ale ustalono, 
że mimo wszystko należy podjąć próbę zwinięcia i de-

KO(S)MICZNY
TELESKOP
HUBBLE’A

MIEJSCE
DLA
rW VflUDY

To już  (chyba) osta t
n ia szansa, żeby się 
trochę pośmiać z 
biednego Hubble’a  
(The Hobbled Space 
Telescope, jak  go 
określili am eryka
nie). Prezentujemy 
zatem  najlepszy ry
sunek  spośród prze
słanych przez n a
szych Czytelników. 
Autorem je s t p. Sła
womir Stachniewicz 
z Krakowa. Mamy 
jednak  nadzieję, że 
te żarty nie przynio
są  pecha i po osta
tecznych testach  
pod koniec lutego 

okaże się, że nareszcie m amy instrum ent, o 
jak i chodziło (i n a  jak i złożyli się am erykańscy 
podatnicy!)....

rys. S. Stachniewicz

Fot. 2 Instalacja nowej baterii słonecznej. W yżej -  Kathy Thornton, 
niżej -  Tom Akers.

montażu tych baterii już w czasie pierwszego spaceru 
kosmicznego planowanego na następny ranek. Zada
nie było niełatwe, jako że obie baterie są obsadzone 
na ponad metrowej długości maszcie, a każde skrzy
dło baterii słonecznych ma długość około 12 metrów i 
szerokość niecałe 3 metry.

Wyjście kosmonautów na zewnątrz promu nastąpiło 
czwartego dnia misji. Musgrave i Hoffman (jak 
zresztą Thornton i Akers) są doświadczonymi fachow
cami w tym zakresie. W czasie trwającego 7 godzin i 
54 minuty „spaceru” przygotowali oni Teleskop do 
mających nastąpić prac poprzez odpowiednie przykry
cie tak delikatnych urządzeń jak antena czy konektor, 
zmienili też żyroskopy niezbędne do kierowania Te
leskopem (sześć zatem działa teraz bez zarzutu) oraz 
osiem bezpieczników chroniących układy elektryczne.

Nie obyło się bez trudności: astronauci długo zma
gali się z drzwiczkami, które po wymianie żyrosko
pów nie chciały się ponownie zamknąć. Nie obyło się 
bez użycia pewnej siły...

Kolejny dzień misji to spacer Toma Akersa i Kathy 
Thomton. Pracując w otwartej ładowni promu zde
montowali stare baterie słoneczne i zainstalowali dwa 
nowe zestawy baterii. „Ptak” (tak określiła to Kathy) 
uzyskał nowe skrzydła. Jedna z dwóch baterii (ta 
skrzywiona) została porzucona i gdzieś mniej więcej 
za rok wejdzie w gęstsze warstwy atmosfery i spłonie. 
Druga natomiast została zabrana na Ziemię w celu 
przeprowadzenia szczegółowych badań. Nowe baterie
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Misja: STS-61

164—ty lot kosmiczny w historii 

89-ty lot amerykański 

59-ty lot promu kosmicznego 

Pojazd: OV-105 Endeavour, 5—ty lot 

Start: 02.12.93 9:27 GMT

Lądowanie: 13.12.93 5:26 GMT 

Czas trwania: 10‘'19E59m

Załoga:
Richard Covey 
Kenneth Bowersox 
Kathryn Thornton 
Claude Nicollier 
Jeffrey Hoffman 
Story Musgrave 
Thomas Akers

dowódca 4—ty lot
ko-pilot 2-gi lot
specjalista misji 1 3-ci lot
specjalista misji 2 2-gi lot
specjalista misji 3 4—ty lot
specjalista misji 4 5-ty lot
specjalista misji 5 3-ci lot

Całkowity czas spędzony w kosmosie (z misją Musgrave 26h19ra (4 spacery)

STS-61 włącznie): Hoffman 25h08m (4 spacery)

Covey 26d21e08m Thornton 21hl l m (3 spacery)

Bowersox 24d15*29m
Thornton 24d17*25m Poprzedni rekord amerykańskiego kosmonauty:

Nicollier 18d19814m 24h12m w czasie 4 spacerów, Eugene Ceman

Hoffman 34dl 8£ 14m
Musgrave 35d18£08m Rekord absolutny: 36h10m w czasie 7 spacerów, Sier

Akers 23d21827m giej Krikalew.

Spacery w kosmosie (Extravehicular activity -  w 
skrócie EVA):

05.12.93 Hoffman, Musgrave
06.12.93 Thornton, Akers
07.12.93 Hoffman, Musgrave
08.12.93 Thornton, Akers
09.12.93 Hoffman, Musgrave

7h54m
6h36m
6"47m
6h50m
7b21°'

Całkowity czas EVA podczas misji: 35h28m (rekord 
wśród misji amerykańskich)

Poprzedni rekord amerykański: 25*3 l m w czasie 4

czas podany w postaci dni, godzin i minut 
Endeavour, misja piąta 
Endeavour, misja pierwsza

spacerów, misja STS—49 (Intelsat reboost)
Absolutny rekord w czasie jednej misji: 36810m w 
czasie 7 spacerów, Siergiej Krikalew, misja Sojuz 
TM-12/MIR.

Misje z najdłuższym czasem EVA:
1. Sojuz TM-12 1991/2 36h10m (7 spacerów; 

Krikalew), 31h58m (6 spacerów; Artsebarsky)
2. S T S-ó l"’ 1993
3. STS—49***> 1992
4. Apollo 17 1972
5. Sojuz T-10/Salut 7 1984

35"2%n
25h3 r
23Ł11“
22h46“

6. Skylab 4
7. Apollo 16 1972
8. Sojuz TM-11/MIR 1991

1973/4 22h2 P

(5 spacerów) 
(4 spacery) 
(4 spacery) 
(6 spacerów) 
(4 spacery)

21h27m (4 spacery) 
20h45m (4 spacery)

Całkowity czas EVA załogi STS-61 (łącznie z 
misją):

Akers 29h40m (4 spacery)

Kosmonauci z najdłuższym
1. Siergiej Krikalew
2. Musa Manarow
3. Anatolij Artsebarsky
4. Leonid Kizim
5. Władimir Soloviow
6. Thomas Akers
7. Anatoly Soloviow
8. Aleksandr Serebrow
9. Story Musgrave

10. Jeffrey Hoffman
11. Eugene Ceman

czasem EVA:
36h10m
34h32m
31h58m
31h16m
31h16m
29h40m
28h52m
27h40m
26h19m
25h08m
24h12m

(7
(7
(6
(8

(8

(4
(6
(9
(4
(4
(4

spacerów)
spacerów)
spacerów)
spacerów)
spacerów)
spacery)
spacerów)
spacerów)
spacery)
spacery)
spacery)

(dane na dzień 20 grudnia 1993) 
zestawił: Paweł Moskalik
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w naprawie

Fot. 3. Jeff Hoffman (po lewej) i Story Musgrave (po prawej).

nie zostały jednak od razu rozwinięte, gdyż prze
szkadzałyby w dalszych pracach; to nastąpiło dopiero 
w czasie ostatniego, piątego spaceru.

Szósty dzień to pierwszy z dwóch, na które czeka
liśmy: usunięcie starego urządzenia i założenie przez 
Jeffa Hoffmana nowej, ważącej około 300 kg szero
kokątnej kamery (Wide Field/Planetary Camera II). 
Poprzednie urządzenie nie przekazywało na Ziemię 
ostrych obrazów, co wynikało z błędu popełnionego w 
czasie wykonywania głównego lustra. Nowa kamera 
posiada cztery lustra tak dobrane, by zogniskować ob
raz, czyli dokładnie skompensować rozmycie obrazu 
spowodowane wadliwym kształtem lustra.

Dodatkowo Hoffman i Musgrave zainstalowali tak
że dwa nowe magnetometry, które mierzą pole mag
netyczne w trzech kierunkach i wspomagają sys
tem orientacji Teleskopu.

Siódmy dzień to drugi spacer Toma Akersa i Kathy 
Thornton. Tym razem celem było zainstalowanie op
tyki korekcyjnej dla pozostałych urządzeń oraz kopro
cesora, czyli operacja na „mózgu i oku” Teleskopu. 
Usunięto szybki fotometr z Teleskopu i zastąpiono go 
COSTARem. Urządzenie COSTAR (the Corrective 
Optics Space Telescope Axial Replacement unit) zo
stało tak zaprojektowane, by usunąć skutki sferycznej 
aberracji głównego lustra Teleskopu nim światło do
trze do przetwarzaczy obrazów. Instalacja nastąpiła 
sprawnie, zaledwie w 35 minut, zamiast przewidzia
nych trzech godzin. Następnie Thornton i Akers zain

TELESKOP 
KOSMICZNY 

HUBBLE’A

stalowali koprocesor, który usprawni i przyspieszy 
pracę komputera przetwarzającego dane. Wymagało to 
oczywiście czasowego odłączenia komputera, co 
spowodowało przejściowe trudności z pełnym przeka
zem danych.

Testy wykonane w ciągu sześciu-ośmiu tygodni 
wykażą, czy całość operacji się powiodła, ale aż 13 
tygodni jest potrzebne na ponowne przetestowanie 
funkcjonowania Teleskopu jako całości.

Kolejny dzień misji był zarazem ostatnim dniem 
kosmicznych spacerów. Zamontowano nowy system 
sterujący bateriami słonecznymi. Story Musgrave i 
Jeff Hoffman asystowali przy automatycznym rozwi
nięciu baterii na sygnał z Ziemi. Obyło się bez więk
szych problemów. Zainstalowali też kilka dodatko
wych urządzeń pomocniczych. Zmartwieniem było 
tylko lekkie wygięcie jednej z baterii słonecznych, ale 
eksperci twierdzili, że to może samoistnie ustąpić.

Kolejny, dziewiąty już dzień operacji to rozstanie z 
Teleskopem. Zwolniono uścisk wysięgnika, a dowód
ca Dick Covey i pilot Ken Bowersox wykonali dwa 
delikatne manewry oddalające prom. Baterie słonecz
ne Hubble’a pochwyciły promienie słoneczne. Teles
kop zaczął działać. Prezydent Clinton oraz wiceprezy
dent Gore bezzwłocznie pogratulowali załodze sukce
su.

Dzień później dla załogi promu Teleskop błyszczą
cy w Słońcu z oddali był już tylko „najjaśniejszą 
gwiazdą poranną”...

Jedenastego dnia misja zakończyła się pomyślnym 
lądowaniem na Florydzie.

Bożena Czerny 
konsultacja: Paweł Moskalik

Czy już zadowolony?...
O

KOMICZNY TELESKOP HUBBLE'A
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Komputerowy 
atlas nieba
Jednym  z niezwykle ważnych przedsięwzięć naukow 
ców ze Space Telescope Science Institu te je s t przygo
towanie wielkiego przeglądu nieba. Dane przygotowane 
będą w postaci dysków optycznych, z których można 
korzystać z łatwością, m ając do dyspozycji stację kom

puterową.
System taki 

zapewni posia
danie komplet
nego przeglądu 
nieba przez 
każdy instytut 
naukowy, i to w 
bardzo wygod
nej dla dalszej 
pracy kom pu
terowej formie.

Prace nad 
przeglądem 
trwają już  od 
ośm iu lat i w 
fazie pierwotnej 
miały za zada
nie przygotowa
nie katalogu 
gwiazd odnie
sienia (Guide 
S tar Catalog) 
służącego do 
nap ro wadzan ia 
Teleskopu n a  
wybrany do ob
serwacji obiekt 
i utrzymywania 
tego obiektu w 
polu widzenia. 
W ciągu pięciu 
lat opracowano 
zatem  kom pu
terowo 2 100 
klisz nieba, 
przekształcając 
je  w gigantycz
n ą  bazę da
nych.

Fotografie do 
tego celu zosta
ły wykonane n a  
M ount Pal o mar 
(Kalifornia) oraz

w Siding Spring (Australia). Znajduje się n a  nich około 
100 milionów gwiazd oraz blisko 10 milionów galaktyk. 
J e s t  to bezcenne źródło do badań  astronom icznych, 
ale zarazem  opracowanie tak  ogromnego m ateriału 
stanowi duży problem. Każda z 1 500 fotografii po 
przeskanowaniu składa się z 14 000 x 14 000 elem en
tów (co odpowiada n a  niebie kwadratowi 1.7"xl.7"). 
Zestaw wszystkich nieprzetworzonych skanów  mieści 
się n a  400 dw ustronnych, 12-calowych dyskach op
tycznych.

Opracowano następnie specjalny algorytm pozwala
jący n a  skompresowanie tej objętości o czynnik 10 bez 
znacznej u traty  dokładności w określeniu pozycji i ja s 
ności gwiazd. J e s t  to możliwe dzięki obniżeniu zdol
ności rozdzielczej w tych obszarach, gdzie niebo je s t 
ciemne, a  zachowaniu jej tam, gdzie je s t wiele obiek
tów. Tak przygotowana wersja przeglądu gotowa będzie 
za jakieś dwa la ta  i będzie sprzedaw ana bibliotekom w 
przewidywanej cenie około 2 000 $ za komplet dysków 
optycznych.

Tak skomputeryzowany przegląd znajdzie zastoso
wanie do rozlicznych celów. A oto przykłady:

★ zliczenia galaktyk; szczegółowe badan ia pozwalają 
n a  badanie grupowania się galaktyk (także odkrywania 
nowych odległych gromad galaktyk) oraz określania 
liczby galaktyk w zależności od ich jasności; służy to 
badaniom  wielkoskalowej struk tu ry  W szechświata

★ poszukiwanie supernowych i gwiazd zmiennych; 
w tym celu porównuje się nowo otrzymane obrazy nie
b a  z obrazami z przeglądu

★ identyfikacja odpowiedników optycznych; m a to 
bardzo podstawowe znaczenie przy badaniach  obiek
tów świecących np. radiowo, rentgenowsko czy w za
kresie gam m a

★ otrzymywanie precyzyjnych m apek do odnajdowa
nia n a  niebie poszukiwanego obiektu.

Oprócz tej pośredniej wersji przygotowana będzie 
wersja przeglądu skom presow ana o czynnik 100 i mie
szcząca się bez trudności n a  10 dyskach optycznych 
(koszt -  około 100 $). Ta wersja raczej nie będzie n a 
daw ała się do badań  naukowych, jako że pominie 
wszystkie obiekty słabsze niż 19 wielkość gwiazdowa, 
ale może być atrakcyjna dla celów edukacyjnych oraz 
dla astronomów -  amatorów.

Przykład wszystkich trzech wersji przeglądu przed
stawiony je s t n a  zdjęciu obok. Fragm ent nieba to wyci
nek 11.3" x 11.3" w okolicy gromady galaktyk Wąż Wo
dny (Abell 1060), zawierający galaktykę spiralną NGC 
3312, eliptyczną NGC 3312 (po prawej) i NGC 3309 (po 
lewej).

Obrazek górny to oryginalny skan, 400 x 400 ele
mentów. Obrazek środkowy to wersja skom presow ana 
o czynnik 10, natom iast obrazek dolny to wersja 
skom presowana o czynnik 100. Nawet n a  tym osta t
nim  obrazku morfologia jasnych  galaktyk je s t wyraźnie 
widoczna.

(b)
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Teleskop Hubble’a 
odsłania sekrety 
ewolucji galaktyk
Obrazy galaktyk, jakie otrzymujemy z Teleskopu H ub
ble’a  (nawet przed jego reperacją) s ą  nieporównanie 
ostrzejsze niż z obserwacji naziemnych, a  także ja ś 
niejsze, gdyż obserwacje orbitalne zmniejszają efekt 
pochłaniania i rozpraszania światła w  ziemskiej atm o
sferze. Dzięki tem u otrzymujemy obrazy galaktyk niez
wykle od n a s  odległych.

Odległe galaktyki to zarazem  galaktyki młode, jako 
że światło potrzebuje czasu n a  dotarcie od galaktyki do 
obserwatora i otrzymywane zdjęcia są  „nieaktualne”. 
Stanowi to pew ną trudność w badaniach statystycz
nych, ale zarazem  stanowi wielką szansę obserwowa
n ia  ewolucji galaktyk n a  w łasne oczy, o ile tylko nasze 
obserwacje sięgają dostatecznie daleko, aby różnica 
wieku między W szechświatem „tu i teraz" a  „tam i w te
dy” była zauważalna.

Najlepszą ilustracją tego, ja k  daleko sięgają obser
wacje Teleskopu Kosmicznego je s t zdjęcie przedstawio
ne poniżej oraz n a  wewnętrznej stronie okładki. Przed
stawia ono jed n ą  z najdalszych zaobserwowanych do
tychczas gromad galaktyk. Grom ada ta  (CL 0939 
+4713) je s t odległa od n as  o około 4 miliardy lat świetl
nych (przesunięcie ku czerwieni 0.4). Skoro wiek 
W szechświata oceniamy n a  około 15 milardów lat, to

gromadę tę widzimy taką, jak ą  była, gdy W szechświat 
był o ponad 25% młodszy!

Zasadniczo przy pomocy Teleskopu Hubble’a  można 
by zaobserwować gromadę galaktyk odległą naw et o 10 
miliardów la t świetlnych, gdyby przez przypadek trafiła 
w  pole widzenia Teleskopu. Jed n a k  naw et ta  obserwa
cja, którą dysponujemy, je s t niezwykle cenna. Obraz 
uzyskany przy pomocy kamery szerokokątnej (Wide 
Field/Planetary Camera) je s t n a  tyle ostry, że ujaw nia 
morfologiczne typy galaktyk i dzięki tem u możemy zo
baczyć, jak  kiedyś wyglądały galaktyki eliptyczne, spi
ralne i nieregularne.

Pierwsza isto tna  informacja uzyskana z tego zdjęcia 
to fakt istnienia w gromadzie bardzo wielu galaktyk 
spiralnych. W dzisiejszych grom adach galaktyk liczbo
wo zdecydowanie dom inują galaktyki eliptyczne oraz 
galaktyki soczewkowate (podobne do spiralnych, ale 
bez rozwiniętych ramion). Natom iast -  ja k  sugeruje 
zdjęcie -  galaktyki spiralne były kiedyś w  grom adach 
równie liczne ja k  dziś wśród galaktyk pola. Odkryto za
tem  wyraźny trend  ewolucyjny.

Co może powodować znikanie galaktyk spiralnych? 
W oparciu o obecne wyniki z H ubble'a oraz wcześniej
sze prace nad  ewolucją gromad galaktyk podać można 
trzy mechanizmy: zlewanie się, rozrywanie i słabnięcie 
blasku.

Dwa pierwsze m echanizmy to efekt silnego dyna
micznego oddziaływania galaktyk w gromadzie. Dwie 
przelatujące blisko siebie galaktyki spiralne w wyniku 
oddziaływania sił przypływowych mogą utworzyć jedną 
gigantyczną galaktykę eliptyczną (struk tu ra  ramion 
spiralnych znika przy tak  silnym zaburzeniu) bądź 
m niejsza galaktyka może zostać rozerwana, a  jej gaz w 

znacznej mierze rozproszony w prze
strzeni międzygalaktycznej.

Obserwacje Teleskopem Hubble’a  
dostarczają bezpośrednich dowodów 
n a  zachodzenie tak  gwałtownych pro
cesów. Niektóre galaktyki m ają silnie 
zaburzoną s truk tu rę  i często wyraź
nie widoczne „ogony", spowodowane 
wyrwaniem części gwiazd i gazu przez 
przejście sąsiedniej galaktyki.

Trzeci możliwy do pom yślenia m e
chanizm , któiy może występować 
niezależnie od dwóch poprzednich, to 
gwałtowna ewolucja gwiazd w galak
tykach spiralnych. Jeśli formowanie 
się gwiazd w galaktyce następowało 
zbyt szybko w przeszłości, to jasne  
gwiazdy powstały, wypaliły się i wyga
sły, a  jasność  galaktyki znacząco 
spadła i takiej galaktyki nie będziemy 
w stanie zaobserwować we współcze
snej gromadzie.

Dzięki obrazom z Teleskopu H ub
ble’ a  możemy więc ju ż  testować roz
maite scenariusze ewolucji galaktyk 
w  gromadach, a  po reperacji Hubble’a  
możliwości obserwacyjne będą jesz
cze większe.

(b)
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Jak daleko  
stąd do Księżyca?

Juliusz Domański

Z rozmowy z Aleksandrem Wolszczanem (PO
STĘPY ASTRONOMII 2, 1992): ,3 y ł to bardzo 
jasny bolid. Leciał na ogromnej wysokości... 
całe zjawisko trwało ok. 20 sekund. Wielu ludzi 
widziało w obiekcie kosmiczny autobus, z okien
kami, drzwiczkami etc. Zupełnie jak na filmie 
Mela Brooksa!”.

Skąd wiadomo na jakiej wysokości? Jak mo
żna tę wysokość wyznaczyć? Okazuje się, że 
dość łatwo jeśli tylko współpracować będzie 
dwóch obserwatorów oddalonych o kilkadziesiąt 
kilometrów. Pokażemy jak można to zrobić. Wy
niki obserwacji każdego z nich powinny pozwo
lić na określenie dwóch kątów wyznaczających 
miejsce wystąpienia interesującego nas zjawiska 
na sferze niebieskiej, np. odległości zenitalnej i 
azymutu. Przypomnijmy te pojęcia (ramka u dołu 
po lewej).

Rys. 2

Przypuśćmy, że wyznaczamy wysokość, na 
której zakończył się ślad przelatującego bolidu 
(rys. 1). Oj i Ó2 to miejsca na powierzchni Zie
mi, z których obaj obserwatorzy dokonują po
miaru. B -  koniec śladu bolidu, B' -  punkt na 
powierzchni Ziemi, nad którym bolid „zgasł”. 
Odcinek BB' = h, to szukana przez nas wyso
kość. Jak widać z rysunku do obliczenia wyso
kości h potrzebna będzie jeszcze znajomość 
kątów a  i p oraz odcinka 0 ,0 2 = b zwanego od
cinkiem bazowym lub bazą pomiaru. Spójrzmy 
teraz na mapę (rys. 2), na którą naniesiono pun
kty obserwacji O, i Or  Odległość między nimi to 
właśnie odcinek bazowy b. Kąt a  to różnica azy
mutów odcinka bazowego Abl i zjawiska A, (oba 
azymuty mierzone przez obserwatora O,). Jak 
widać a  = Abl - A r  Analogicznie na podstawie 
pomiarów obserwatora 0 2 mamy p = A2 - Ab2.

Na podstawie ogólnie znanych zależności try
gonometrycznych możemy napisać:

, = 0 2B' ctg z2
______  b
sin p sin a  sin y 
gdzie y  = 180° - (a  + P).

Z układu tych równań otrzymujemy łatwo
h = b ^ ^ ctg  Zi lub h = b ^ ^ ctg  Z2siny b  1 sm y ® L

W praktyce zmierzenie kątów A i z nie jest 
zbyt łatwe (szczególnie, gdy nie jesteśmy do tego 
przygotowani). Wygodniej jest zanotować obser
wację w postaci: ślad bolidu zakończył się w 
odległości 1 'A średnicy tarczy Księżyca nad 
gwiazdą a  Boo. Jeśli uzupełnimy ją podaniem 
dokładnego czasu i miejsca obserwacji (miejsco
wość lub współrzędne geograficzne) każdy as
tronom (nawet amator) na jej podstawie określi 
wszystkie dane niezbędne do wykonania obli
czeń. Oczywiście infor
macje musi uzyskać od 
co najmniej dwóch ob

serwatorów. Sposób pos- q
tępowania możemy znaleźć m. in. w -2
ELEMENTACH ASTRONOMII Ta
deusza Jarzębowskiego (podręcznik dla techni
kum geodezyjnegOo).

Dokładnie tą samą metodą, wykorzystując 
tylko odpowiednio dłuższą bazę (porównywalną 
ze średnicą Ziemi) wyznaczamy odległości naj
dalszych nawet obiektów w Układzie Słone
cznym. Nosi ona wówczas nazwę metody para- 
laks dziennych. A jak z odległościami do 
gwiazd? Ze względu na znaczne ich odległości 
(najbliższa nam gwiazda znajduje się w odle
głości ponad 200 000 razy większej niż Słońce) 
baza pomiaru musi być odpowiednio dłuższa. Na 
szczęście, dzięki ruchowi obiegowemu Ziemi 
wokół Słońca przemieszcza się ona na odległość 
ok. 300 min kilometrów. Pozwala to, jeśli wyko
namy pomiary odpowiednich kątów w odstępie 
Vi roku, wyznaczyć odległości najbliższych 
gwiazd. W tym wypadku mówimy o metodzie 
paralaks rocznych. Tą metodą nieomal jedno
cześnie (1837-1838) W. Struve (Dorpat), T.Hen- 
derson (Capetown) i F. Bessel (Królewiec) wy
znaczyli odległości do Wegi, a  Cen i niepozornej 
gwiazdki 61 Cyg. A co z zapowiedzianą w tytule 
odległością do Księżyca? Zobacz poniżej.

W ykreślmy w m yśli koło wielkie na sferze niebieskiej prze
chodzące przez zen it Z i  interesujący nas obiekt P. Koło to 
przetnie horyzont w punkcie P'. Kąt pomiędzy kierunkiem na 
południe a kierunkiem  do punktu P' (mierzony zawsze od 
południa na zachód) to w łaśnie k ą t  a z y m u tu  A. Kąt po
m iędzy półprostą poprowadzoną z m iejsca obserwacji do zenitu  
(pionem) a półprostą poprowadzoną z tego punktu do 
obserwowanego obiektu — to o d le g ło ś ć  z e n ita ln a  z.

8 sierpnia 1992 r. w momencie 23h 45"' w obserwatorium w  
Bogocie (Xj = 74°05', <p, = 4°36') stwierdzono, że Księżyc 
znajduje się dokładnie w zenicie. W tym  samym czasie w ob
serwatorium w M ontrealu = 73°35’, <p„ = 45°30') zm ie
rzono odległość zenitalną Księżyca. W ynosiła ona 41°34'12". 
Jaka była wówczas odległość Ziemia — Księżyc? Promień 
Ziemi rz=6370 km.

Jedynie dla pewnego uproszczenia zadania wybraliśmy  
obserwatoria położone praktycznie na tym  samym połu
dniku.

(p = <p2-  (p, = 40°54’ ^
7[ = z — <p = 40T2"

s in (180°-z) sin n

sin(180° -  z )  = sin z 
skąd

sin z ~ t — =  361 460 km
Jak widać, Księżyc znajdo
wał się w pobliżu perigeum  
(odległość Ziemia — Księżyc 
zm ienia się w granicach 
356 400 -  406 700 km).
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PAMIĘTAJ O 
PRENUMERACIE

<3S>
Najpewniej
szym i najtań
szym sposo
bem zapewnie
nia sobie dostę
pu do

POSTĘPÓW ASTRONOMII 
jest prenumerata
♦  Prenum eratę można opłacić w 

urzędach pocztowych n a  umieszczo
nym obok przekazie

♦  Prosimy o czytelne wypełnienie 
w szystkich części przekazu,
a  zwłaszcza ad resu

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

♦  Cena prenum eraty  n a  rok 1994 
wynosi 160.000 zł, a  pojedynczego 
zeszytu 40.000 zł

♦  Można zamawiać jeszcze 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. Dostępne 
są  również wszystkie cztery zeszyty 
1-4 /1993 w cenie 30.000 zł za 
zeszyt.

♦  Koszt przesyłki w kraju  je s t wliczony w 
koszt prenum eraty

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

♦  Cena prenum eraty  do krajów pozaeu
ropejskich je s t zwiększona o 150%

♦  Wysyłka POSTĘPÓW ASTRONOMII do 
krajów pozaeuropejskich będzie reali
zowana pocztą lotniczą

Reklamacje
dotyczące prenumerat
prosimy kierować bez
pośrednio do dystrybu
tora pod adresem :
Sławomir
Kruczkowski,
ul. Królewska 3/22,
86-300 Grudziądz, 
tel. (0-51) 22794

W następnych 
numerach
♦

♦
♦

Życie we Wszechświecie
Astronomia w Zielonej Górze
Powstawanie i ewolucja 
struktur we Wszechświecie
Planety Wolszczana
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W URANII nr 11/1993 w rub
ryce NOWOŚCI WYDA

WNICZE ukazała się recenzja 
redaktora Krzysztofa Ziółkow
skiego dotycząca POSTĘPÓW 
ASTRONOMII w nowej formie. 
Osobiście jestem czytelnikiem 
obu czasopism i muszę przy
znać, że smuci mnie fakt całko
witej niewyrozumiałości autora 
recenzji w stosunku do redakcji 
PA.

Oczywiście nie uważam, jako
by PA były pod każdym wzglę
dem bezbłędne. Zdarzają się 
pewne uchybienia, czasem więk
sze, czasem mniejsze. Nie wi
dzę jednak powodu, by w ko
mentarzach redakcyjnych, a tak
że w niektórych tekstach i rysun
kach dopatrywać się (jak to 
zrobił pan redaktor Ziołkowski) 
chamstwa ze strony zespołu 
redagującego pismo. Zgodzę się 
natomiast z tym, że komentarzy
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redakcyjnych jest stanowczo za 
dużo. Często drażni mnie uspra
wiedliwianie błędów „chochlikiem 
drukarskim” lub czymś innym, 
równie bezsensownym. Jednak 
taki stan rzeczy tłumaczę sobie 
po prostu bezradnością zespołu 
redakcyjnego i pozostaje mi 
mieć nadzieję, że to się zmieni.

A tak na marginesie, to 
chciałbym się dowiedzieć, jakie 
listy do redakcji pan Ziołkowski 
zalicza jako nie nadające się do 
publikacji i według jakich kryte
riów w ten sposób je klasyfikuje?

Nie rozumiem także, dlaczego 
pan redaktor humorystyczne 
przedstawienie opisywanych w 
artykułach zdarzeń traktuje jako 
„prostackie próby rozweselenia 
Czytelnika", które wypaczają za
łożenia pisma popularnonauko
wego. Wydaje mi się, że wtrąca
nie w treść czasopisma humo
rystycznych wstawek nie podwa
ża powagi poruszanych w nim

tematów. Czy naprawdę przyna
leżność do „elitarnej organizacji 
astronomów zawodowych" jaką 
jest PTA, zobowiązuje do pogrą
żania się w smutku i bezwzględ
nej powadze? W takim razie nie 
jestem pewien, czy uprawianie 
prawdziwej astronomii zawodo
wej nie jest szkodliwe dla zdro
wia, jako że znane jest powsze
chnie stwierdzenie, iż śmiech to 
zdrowie.

Krzysztof Kida
-  Elbląg

Red. Dziękujemy za słowa 
wsparcia. Walczymy, jak  
umiemy, z otaczającą nas 
beznadziejnością i niemocą. 
Chcemy, żeby wszystko -  tak
że astronomia -  było ciekawe, 
zarazem fascynujące i zabaw
ne. Żadna nauka, nawet 
ścisła, nie je s t tak zupełnie 
oderwana od życia, bo z niego 
wyrasta, i to też warto pamię
tać... Za potknięcia prze- 

“I praszamy, postaramy się ich 
unikać!

C hciałbym się podzielić kilko
ma uwagami na temat 

błędów w POSTĘPACH AS
TRONOMII. Zrobię to na przy
kładzie numeru 4/1993.

Już na drugiej stronie okładki 
pierwsza wpadka -  zdjęcia nie 
mogły być wykonane 29 listopa
da 1994 roku, gdyż tej daty jesz
cze nie było. Na czwartej stronie 
wkładki mamy „początek zać
mienia częciowego". Być może 
są to błahe błędy, które wynikają 
z zamiany lub połknięcia jednej 
litery. Jednak później wychodzą 
śmieszne „gwizdy neutronowe 
jako soczewki grawitacyjne" (w 
dwóch miejscach na str. 192) lub 
smutne przekręcenie telefonu 
firmy UNIWERSAŁ na trzeciej 
stronie okładki, co może narazić 
wiele osób na niepotrzebne ko
szty związane z rozmowami 
międzymiastowymi. Oprócz P. 
Uniwersąła abonent numeru 
3364 w Żywcu również powinien 
zostać przeproszony przez reda
kcję.

Sparafrazuję nieco złośliwie 
Milne’a: „jestem redakcją PA (...) 
i zbyt długie zdania wprawiają 
mnie w zakłopotanie". Trzecie 
zdanie na stronie 145 należało 
jednak rozdzielić na dwa zdania.

Z kolei na stronie 180 panuje 
zupełne zamieszanie z przypisa
mi. Właściwie to z jednym przy
pisem, bo drugiego w ogóle brak. 
Ten istniejący i tak nie odnosi się 
do tego miejsca, do którego po
winien. A co najważniejsze -  za
wiera poważny błąd rzeczowy. 
Feli oznacza przecież żelazo 
zjonizowane jednokrotnie. I to 
wszystko dzieje się w dziale 
„Astronomia w szkole" -  wstyd!

Ponadto w ramce na str. 149 
w opisie COMPTEL’A użyto 
dwóch spójników pod rząd: „Jest 
też dobry do obserwacji (...) i 
oraz badania ...”. W ramce na 
str. 150 na indeks widmowy uży
to (w definicji tego indeksu) 
dwóch różnych oznaczeń: a  i a.

Niezrozumiałe jest dla mnie 
dzielenie wyrazów wtedy, gdy 
się ich nie przenosi do następne
go wiersza. Zdarza się to w tym 
numerze dwukrotnie -  na str. 
148 w trzecim wierszu od dołu, 
w prawej kolumnie (precyzyj
niej- sza) oraz na str. 161 w 13

wierszu w trzeciej kolumnie 
(rozpo- czął).

I ostatnia sprawa. W moim eg
zemplarzu mam powtarzające 
się strony -  151, 152, 185, 186. 
Po co mi one?

Tych kilka uwag powinno 
uczulić na błędy zarówno Re
dakcję, jak i Czytelników. Dlate
go myślę, że wydrukowanie tej 
swoistej erraty będzie z pożyt
kiem dla wszystkich.

Lech Jaszowski 
-  Cieszyn

Red. Oj, uczula! Na szczęście 
mamy tak wspaniałych Czy
telników, że potrafią nadrobić 
nasze niedociągnięcia. Za 
ERRATĘ dziękujemy!

Ponieważ w momencie wy
tykania błędów wszystkie 
oczy skierowane są  na korek
tora, chciałabym wytłuma
czyć, że popełnione i wytknię
te powyżej błędy zostały prze
ze mnie zauważone i nie po
prawione bądź przeszły poza 
korektą.

M ałgorzata Ś róbka - K ubiak

T ym razem będzie to coś w 
rodzaju „reprymendy”. Na 
stronie 190 PA 4/1993 Szanow

na Redakcja napisała: „Czytel
nikom, którym zbyt ostry żart nie 
odpowiada...". A gdzie ten żart i 
w dodatku „ostry”? Spotkałem 
tylko kilka uczniowskich niedo- 
warzonych, płaskich dowcipa
sów. I to nazywacie „ostrym żar
tem”? Dogadajmy się. Redaktor 
Naczelny uważa się za dowcip
nego i to za takiego, który ostre 
żarty powinien drukować aż w 
POSTĘPACH. To pomyłka za
sadnicza, To co drukował to ani 
żarty, ani ostre. Nie każdy opo
wiadający niby dowcipy jest do
wcipny. Bardzo niewielu jest ta
kich. Wydaje mi się, że proste 
załatwienie sprawy jest nastę
pujące: „Kiedy nie potrafisz, nie 
pchaj się na afisz". Dowcip dobry 
w druku -  to bardzo rzadko 
pojawiające się zjawisko. Tym 
razem było całkowicie chybione.
I rodzaj i jakość.

Piszę tak, bo jestem bardzo 
stary i widziałem, i słyszałem 
wiele. Nie obrażajcie się więc na 
mnie, ale zapamiętajcie dobrze, 
że nie ten jest dowcipny, które
mu wydaje się, że nim jest.

Jan Mergentaler
-  Wrocław

Red. Naczelnego długo wszys
cy poklepywali: „świetnie, 
wspaniale, tylko tak  dalej". 
Gdy ktoś zaczyna oczekiwać 
wyłącznie pochwał znaczy, że 
zwariował. Teraz Jest cacy!

Do odpow iedzi Redakcji 
na lis t  p. Jadw igi Białej 
(PA 4 /1 9 9 3 )  wkradł się  
błąd; chodziło  o stronę  
17, a n ie  14. Nie Jest nam  
Jednak z tego  powodu  
bardzo przykro. W szys
tk ie  strony książk i Um
berto E cco „Wahadło Fo- 
ucaulta" nadają s ię  do 
czytania!

Postępy Astronomii 1/1994JkT WYCIĄĆ I WYPEŁNIĆ Jg



O CZARNYCH 
DZIURACH 

W OGÓLNOŚCI 
I NAJNOWSZYCH 
KANDYDATACH 

W SZCZEGÓLNOŚCI

Niech P. T. Czytelnicy pozwolą, że na 
początku zadam dość retoryczne pyta
nie:

dlaczego w szyscy tak  
fascynują się poszukiwaniem  
czarnych dziur?

Moim zdaniem odpowiedź jest nastę
pująca: są to jedne z najdziwaczniej
szych obiektów (a może wręcz najdzi
waczniejsze?), jakie wymyślił ludzki 
umysł; w dodatku kurioza te mogą 
rzeczywiście istnieć gdzieś we 
Wszechświecie! Idea czarnych dziur 
jest wałkowana w tę i nazad, nic więc 
dziwnego, że narosło wokół niej sporo 
nieporozumień.

Często (szczególnie w literaturze 
popularnonaukowej) mówi się na przy
kład, że Ogólna Teoria Względności 
(07W) przewiduje istnienie czarnych 
dziur. Jest to oczywista nieprawda: 
O IW  nie przewiduje, a jedynie dopusz
cza ich istnienie. To bardzo istotna 
różnica! Aby obiekty te egzystowały 
gdzieś w przyrodzie nie wystarczy 
przecież, by OTW była poprawna; mu
simy dodatkowo mieć jakiś

proces fizyczny, dzięki 
któretau czarne dziury 
mogłyby się  formować.

Innymi słowy: nie jest jasne a priori, 
czy natura nie wymyśliła mechaniz
mów -  bezpieczników, zapobiegają
cych powstawaniu czarnych dziur.

Problem ten wcale nie jest trywial-

Postępy Astronomii 1/1994

ny. Kiedyś sądzono, że każda masyw
na gwiazda (o masie początkowej wię
kszej niż -  powiedzmy umownie — ja
kieś 20 M0 zakończy swój żywot kola
psem grawitacyjnym i utworzeniem 
czarnej dziury. Obecnie wydaje się, iż 
tak chyba nie jest. Obliczenia na kom
puterach pokazały, że w ostatnich fa
zach swej ewolucji -  tuż przed wybu
chem supernowej — gwiazda wytwarza 
w swoim centrum małe, ale bardzo gę
ste jąderko, o masie około 1.4 Me. W 
czasie wybuchu supernowej cała reszta 
materii jest wyrzucana w przestrzeń, 
natomiast z jąderka tworzy się gwiazda 
neutronowa, nie zaś czarna dziura. Ta
ka sytuacja zachodzi nawet dla gwiazd 
o masie całkowitej równej około 
60Me . Co prawda wniosek ten nie jest 
jeszcze absolutnie pewny, ponieważ 
nikt nie zdołał policzyć wybuchu su
pernowej w sposób zupełnie realistycz
ny, jednak wszystko wskazuje na to, iż 
z pojedynczych gwiazd nie można 
otrzymać czarnych dziur.1'

Znacznie bardziej prawdopodob
nym miejscem powstawania czarnych 
dziur są układy podwójne. Wygląda
łoby to mniej więcej tak: najpierw je
den ze składników wybucha jako su
pernowa i staje się gwiazdą neutro
nową. Po pewnym czasie zaczyna ona 
akreować, tzn. gromadzić materię, 
którą oddaje jej drugi składnik układu. 
Dzięki temu procesowi masa gwiazdy
"  Niektórzy uważają, że gwiazdy o masach p o 
czątkowych przekraczających 80M S zapadną się 
do czarnych dziur. Nie jest to jednak całkiem jas-

Michał Czerny
neutronowej rośnie, aż wreszcie osiąga 
pewną wartość, powyżej której gwiaz
da ta staje się niestabilna. Wtedy to na
stępuje kolaps i powstaje czarna dziu
ra.

Opisany scenariusz wygląda bardzo 
realistycznie, znowu mogą jednak po
jawić się pewne wątpliwości. Podobnie 
jak w przypadku wybuchu supernowej, 
nie dysponujemy na razie pełnym ma
tematycznym opisem kolapsu gwiazdy 
neutronowej do czarnej dziury. Opo
nenci idei czarnych dziur mogą zawsze 
wysunąć hipotezę, że istnieje jakiś me
chanizm, o którym nikt do tej pory nie 
pomyślał, a który jednak jest w stanie 
odrzucać nadmiar masy z gwiazdy 
neutronowej. W ten sposób nie osią
gnie ona nigdy „masy krytycznej”. Po
nieważ żaden szanujący się astrofizyk 
nie powie, że znamy dokładnie wszyst
kie procesy zachodzące w gwiazdach 
neutronowych, wydaje się, iż jedynym 
argumentem mogącym przekonać 
„niewiernych” jest wskazanie na niebie 
obiektu, który z całą pewnością musi 
być czarną dziurą.2)

W takim razie następnym pytaniem, 
jakie należy zadać, jest:

gdzie szukać czarnych dziur?

Najbardziej obiecującymi kandydatami 
są podwójne układy rentgenowskie.

J> Trzeba przyznać, że zatwardziały oponent czar
nych dziur m a w zanadrzu argument nie do od
parcia. Powie on: „Uwierzę w istnienie czarnych 
dziur dopiero wtedy, kiedy jedną taką zobaczę”, 
co jest przecież -  praktycznie z definicji -  nie
możliwe...
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Aby materia mogła emitować silne 
promieniowanie X , musi być nagrzana 
do bardzo wysokiej temperatury, co 
najmniej kilka milionów kelwinów. 
Temperatury tego rzędu są osiągane w 
procesie akrecji na zwarte obiekty, tj. 
gwiazdy neutronowe i czarne dziury. 
Sytuacja taka ma miejsce, kiedy to 
gwiazda ciągu głównego lub olbrzym 
— niejednokrotnie widoczne w zakresie 
optycznym promieniowania elektroma
gnetycznego -  przelewają materię na 
swych zwartych towarzyszy. (Co pra
wda obserwuje się emisję rentgenow
ską także z białych karłów, a nawet z 
„normalnych” gwiazd, ale jest ona ewi
dentnie słabsza.) Jak jednak odróżnić 
czarną dziurę od gwiazdy neutrono
wej?

Wiadomo, i i  pewne obserwowane 
efekty, takie jak koherentne pulsacje 
czy tzw. bersty rentgenowskie, muszą 
być związane z gwiazdami neutrono
wymi. Efekty te są jednak tylko wa
runkiem wystarczającym, by dany 
obiekt był gwiazdą neutronową, nie są 
zaś warunkiem koniecznym. Mówiąc 
inaczej: fakt, iż źródło rentgenowskie 
nie emituje pulsów lub berstów nie oz
nacza jeszcze, że nie jest to gwiazda 
neutronowa. Stosunkowo łatwo jest 
więc nabrać pewności, iż dany obiekt 
jest gwiazdą neutronową; o wiele go
rzej jest w przypadku czarnej dziury.

Stali czytelnicy Postępów Astrono
mii z pewnością pamiętają z artykułów 
B. Czerny i M. Mikołajewskiego (PA 
1/1991, 2/1991) że praktycznie jedy
nym wyróżnikiem jest tu masa obiektu.

Masy gwiazd neutronowych nie mogą 
przekraczać pewnej wartości; jest to 
właśnie ta „masa krytyczna”, o której 
wspominałem w momencie opisu for
mowania się czarnych dziur. Tak więc 
jeżeli uda się pokazać, że jakieś źródło 
rentgenowskie ma masę większą od 
maksymalnej masy gwiazdy neutrono
wej, to będziemy mieć pewność, iż od
kryliśmy czarną dziurę.

Problem polega na tym, że

m aksym alna m asa  
gw iazdy neutronow ej

nie jest zbyt dobrze określona. Wiąże 
się to z niepewnością opisu supergęstej 
materii, z jakiej zbudowana jest gwiaz
da neutronowa. Dla tejże materii za
proponowano do tej pory chyba co 
najmniej setkę różnych równań stanu, 
tzn. równań opisujących zależność ciś
nienia od gęstości. Każde z tych rów
nań daje inną maksymalną masę, a nikt 
nie wie, które z nich jest najbliższe 
prawdy. Nie jest też jasne, co jeszcze 
naukowcy wymyślą w przyszłości!

Problem ten próbowali obejść C. E. 
Rhoades i R. Ruffini. W 1974 roku 
opublikowali oni pracę Phys. Rev. Let
ters, 32, 324, w której pokazali, iż na
wet nie znając szczegółów równania 
stanu można określić masę, jakiej 
gwiazda neutronowa nigdy nie prze
kroczy. Oparli się oni na następujących 
założeniach:
(i) materia spełnia warunek „mikro

skopowej stabilności”, tzn. ciśnie
nie p  nie może maleć, gdy gęstość

p rośnie;
(ii) zachowana jest przyczynowość, 

czyli prędkość dźwięku określona 
przez pochodną ciśnienia po gęs
tości nie przekracza prędkości 
światła;

(iii) 0'rW  opisuje poprawnie oddziały
wania grawitacyjne;

(iv) poniżej pewnej gęstości p0 równa
nie stanu jest znane.

Spośród tych założeń dwa pierwsze są 
dosyć oczywiste i nie będę się przy 
nich zatrzymywał. Założenie trzecie 
jest bardzo ważne: postać jednego z 
podstawowych równań opisujących 
strukturę gwiazdy -  równania równo
wagi hydrostatycznej -  zależy od przy
jętej teorii grawitacji. Co więcej, nie
które teorie grawitacji nie przewidują 
wręcz istnienia horyzontu zdarzeń, a 
tym samym czarnych dziur! Na szczęś
cie jest jednak sporo argumentów prze
konywujących nas, iż to właśnie OTW 
jest tym właściwym opisem grawitacji 
(por. artykuł T. Jarzębowskiego, PA 
3/1991 i A. Wolszczana na temat ostat
niej nagrody Nobla, PA 4/1993).

Równie ważne jest założenie czwar
te. Zanim jednak przejdę do jego oma
wiania, pozwolę sobie na wyjaśnienie, 
w jaki sposób Rhoades i Ruffini otrzy
mali absolutne górne ograniczenie na 
masę gwiazdy neutronowej. Stosując 
metodę wariacyjną stwierdzili oni mia
nowicie, że w sytuacji, gdy spełnione 
są powyższe założenia, równaniem sta
nu maksymalizującym masę gwiazdy 
neutronowej jest:

P = P »  + (P -P o )c2’ P > P o

GWIAZDA NEUTRONOWA  
czy

CZARNA DZIURA ?

Rys. 1. Tak wygląda układ podwójny gwiazd wymieniających masę. Składnik zwarty jest głęboko zanurzony w dysku akrecyjnym i 
niełatwo jest odróżnić, czy to czarna dziura, czy gwiazda neutronowa.
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p0 -  ciśnienie odpowiadające gęstości 
p0 zgodnie z równaniem stanu obo
wiązującym dla niezbyt dużych gęstoś
ci (założenie (iv)).

Całkując równania struktury we
wnętrznej gwiazdy w połączeniu z po
wyższym równaniem stanu, Rhoades i 
Ruffini mogli dostać maksymalną 
dopuszczalną masę gwiazdy neutrono
wej.

W tym miejscu widać znaczenie 
założenia (iv). Gdyby bowiem zastoso
wać takie równanie stanu w całej 
gwieździe, tj. dla wszystkich gęstości, 
czyli położyć p 0 i p0 równe zeru, dosta
libyśmy gwiazdę o nieskończonej ma
sie i nieskończonym promieniu. Aby 
wielkości te były skończone, ciśnienie 
musi maleć wraz ze zmniejszającą się 
gęstością szybciej niż liniowo, przynaj
mniej w pewnych obszarach gwiazdy. 
Dlatego dla stosunkowo małych gęs
tości należy stosować inne równanie 
stanu, najlepiej wyznaczone doświad
czalnie.

Rhoades i Ruffini -  jak ogromna 
większość badaczy tego tematu zresztą
-  przyjęli, iż równanie stanu znane jest 
dobrze dla gęstości odpowiadających 
gęstości jąder atomowych (rzędu 1014 
g-cm3, no i oczywiście mniejszych. 
Jądra atomowe są przecież szczegó
łowo badane w laboratoriach, i sporo o 
nich wiemy. Biorąc to pod uwagę, os
tateczny wynik na maksymalną do
puszczalną masę gwiazdy neutronowej 
wynosi:

M n a x  =  3 . 2 ( — ^ ------ ~ )
V 4.6xl0‘ g-cm J J  ®

Wielkość 4 .6x l014 g-cm3 tylko niewie
le przekracza gęstość jądrową, dlatego 
też liczbę 3.2M0 bardzo często podaje 
się jako absolutne maksimum masy 
gwiazdy neutronowej.

Niestety rezultat ten nie jest tak 
..nieprzemakalny”, jakby niektórzy te
go chcieli. Jeśli ktoś bardzo się uprze, 
to może go zakwestionować. Rzecz 
jasna nie równanie, gdyż jest ono wy
nikiem poprawnych obliczeń. Można 
jednak zastanawiać się nad zasadnością 
wyboru wartości p . Przed momentem 
napisałem, iż nasze przekonanie o zna
jomości równania stanu dla gęstości 
rzędu 1014 g-cm3 wynika z ekspery
mentów przeprowadzanych na jądrach 
atomowych. Te jednak -  jak wiadomo
-  zawierają najwyżej po kilkaset 
cząstek. Zachodzi zasadnicze pytanie, 
czy wolno ekstrapolować rezultaty do
świadczeń z laboratoriów jądrowych 
na obiekty zbudowane z bilionów bi

lionów cząstek? Nie wiem, czy jest 
ktoś, kto mógłby z całkowitą pewno
ścią odpowiedzieć „tak”. A więc istnie
je możliwość, że równanie stanu dla 
gęstości 1014 g-cm3 i nawet mniejszych 
jest wyraźnie różne od standardowo 
stosowanych. Jeżeli przyroda jest 
szczególnie złośliwa, to może okazać 
się, iż w równaniu określającym masę 
gwiazdy należy podstawić znacznie 
mniejszą gęstość, i maksymalna masa 
gwiazdy neutronowej jest istotnie wię
ksza.

Żeby nie być gołosłownym: S. Bah- 
call, B. W. Lynn i S. B. Selipsky opu
blikowali w 1990 roku pracę (Astro- 
phys. 362, 251), w której zapropo
nowali nowe realistyczne równanie 
stanu.3' Równanie to dopuszcza istnie
nie gwiazd neutronowych o masach 
wynoszących nawet 8M0! Wszystkie z 
punktów (i) -  (iv) są tutaj spełnione, a 
efekt bierze się stąd, że założona zależ
ność ciśnienia od gęstości (dla gęstości 
rzędu 10l4g-cm'3) jest drastycznie różna 
od zwykle przyjmowanej.

Oczywiście może być też na od
wrót, tzn. mimo iż prawdziwe równa
nie stanu jest bardzo różne od standar
dowo stosowanego, to maksymalna 
masa gwiazdy neutronowej jest stosun
kowo mała. Cały problem w tym, że 
nie wiemy, jak jest naprawdę!

Tak więc problem największej do
puszczalnej masy gwiazdy neutrono
wej nadal nie jest rozwiązany. Prawie 
na pewno nie przekracza ona jakichś 
3M0; drobne wątpliwości jednak 
pozostają...

Jeżeli teoria nie potrafi udzielić nam 
odpowiedzi, to może mogą to zrobić 
obserwacje? Niestety,

obserw acyjnie w yznaczone  
m asy pulsarów

radiowych i rentgenowskich, czyli 
obiektów, o których z całą pewnością 
wiemy, że to gwiazdy neutronowe, nie 
są jeszcze — w większości wypadków — 
wystarczająco dokładne. Wyjątkiem są 
dwa pulsary radiowe: PSR 1913+16 i 
PSR 1534+12, mające odpowiednio 
masy 1.442±0.003 i 1.32±0.03 M0 
(pisał o nich T. Jarzębowski we 
wspomnianym artykule). Jednak dwa 
obiekty to zdecydowanie zbyt mało, by

3) Przez „realistyczne” rozumiem takie równanie 
stanu, które nie pojawiło się jak królik z kape
lusza, lecz jest oparte na w miarę uzasadnionych 
założeniach. Nie znaczy to, że równanie takie jest 
z całą pewnością słuszne; w końcu największym 
problemem astrofizyki gwiazd neutronowych jest 
właśnie brak jasności, jakie założenia przyjąć...

wnioskować o całej populacji. Są jesz
cze pomiary mas dla pięciu czy sześciu 
pulsarów rentgenowskich. Wszystkie 
one dają wynik mniejszy od 2M0, ale 
błędy tych wyznaczeń są duże. W kil
ku przypadkach jest dopuszczalna -  
przynajmniej formalnie -  możliwość, 
iż masa pulsara przekracza 3M0.

Z  całej tej historii wynikają rozmaite 
wnioski. Najważniejszy z nich jest 
następujący: im większa masa źródła 
rentgenowskiego, tym większa szansa, 
że mamy do czynienia z czarną dziurą.

W astronomii używa się bardzo róż
nych metod do oceny mas obiektów 
niebieskich. Najpewniejszą z nich jest 
tzw.

funkcja m asy,

o której szczegółowo pisał M. Miko
łajewski (PA 2/1991). Pozwolę sobie 
przypomnieć, że zdefiniowana ona jest 
jako pewna kombinacja wielkości wy- 
znaczalnych z obserwacji. Na mocy 
prawa Keplera dla orbity kołowej fun
kcja ta stanowi absolutne minimum dla 
mv tzn. dla masy składnika pierwotne
go-

FUNKCJA MASY
PK.\ m3sin3;

2 " ^  (wi+m^)2 
P -  okres orbitalny (z obserwacji), 
K1 -  amplituda zinian prędkości ra 
dialnych linii widmowych jednego ze 
składników układu podwójnego (z 
obserwacji),4) m, -  masa składnika 
pierwotnego (nieznana), m2 -  masa 
składnika wtórnego (towarzysza) 
(słabo znana bądź nieznana), i -  kąt 
nachylenia orbity do kierunku z ja 
kiego patrzymy (słabo znany bądź 
nieznany), G jest stałą grawitacji, a 
7i =3.14159...

Równość m x=f{m) zachodzi tylko 
wówczas, gdy patrzymy na układ ide
alnie „z boku” (sin i -  1), i jednocześ
nie gdy masa składnika wtórnego m2 
jest równa zeru. W każdym innym 
przypadku m, jest większa od wy
znaczonej obserwacyjnie wartościom).

Jeżeli mamy więc układ podwójny, 
który podejrzewamy o to, iż znajdują
cy się w nim zwarty obiekt (tj. 
składnik pierwotny) jest czarną dziurą,

41 Periodyczne zmiany długości fali linii widmo
wych są spowodowane efektem Dopplera działa
jącym na światło emitowane przez obiekt obie
gający środek masy układu podwójnego. Te 
zmiany można „przetłumaczyć” na prędkość o- 
biektu.
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należy w pierwszej kolejności określić 
okres orbitalny oraz znaleźć amplitudę 
przesunięć linii w widmie gwiazdy — 
towarzysza (tj. składnika wtórnego). 
Innymi słowy -  trzeba zmierzyć funk
cję masy. Niech Czytelnik nie myśli, 
że jest to bardzo łatwe zadanie. Często 
są spore kłopoty ze znalezieniem op
tycznego odpowiednika źródła rentge
nowskiego. Gdy go wreszcie ktoś zi
dentyfikuje, zwykle okazuje się, iż jest 
to obiekt bardzo słaby i trudno prze
prowadzać na nim pomiary. Co więcej, 
w wielu wypadkach promieniowanie 
optyczne zdominowane jest nie przez 
składnik wtórny, lecz przez materię 
akreującą na składnik pierwotny i 
tworzącą rodzaj dysku. Niełatwo jest 
wtedy określić amplitudę Kr  Gdy jed
nak wszystkie trudności zostaną poko
nane oraz okaże się, że wyznaczona 
wartość funkcji masy jest duża, to ma
my silnego kandydata na czarną dziu
rę.

Oczywiście mała wartość funkcji 
masy nie znaczy jeszcze, że badany o- 
biekt jest z pewnością gwiazdą 
neutronową (jeśli nie mamy rzecz jasna 
innych powodów, aby tak sądzić). Mo
że się bowiem okazać, że kąt nachyle
nia orbity i jest bardzo mały, lub masa 
składnika wtórnego jest duża. Tak pra
wie na pewno jest w przypadku sław
nego kandydata na czarną dziurę Cyg- 
nus X-1, dla którego funkcja masy wy
nosi zaledwie O.2M0. Są pewne sposo
by oceny zarówno kąta nachylenia or
bity, jak i masy gwiazdy -  towarzysza. 
Dzięki nim można mieć ostrzejsze og
raniczenia na masę zwartego obiektu. 
Aby jednak nie dać nikomu najmniej
szego nawet pretekstu do posądzenia 
mnie o jakąkolwiek manipulację, nie 
będę z nich teraz korzystać. Jedynym 
kryterium pozostanie więc wartość 
funkcji masy.

Do niedawna rekordzistą, jeśli cho
dzi o wartość funkcji masy, a tym sa
mym najlepszym kandydatem na czar
ną dziurę było źródło A0620-00, zwa
ne także Monoceros X-1, Nova Mono- 
ceroń 1975 oraz V616 Mon (znowu 
odsyłam Czytelnika do artykułu M. 
Mikołajewskiego). Wyznaczona przez 
J. E. McClintocka i R. A. Remillarda 
w 1986 roku wartość J{m) dla tego 
obiektu wynosi 3 .18±0.16 M0. Ta licz
ba jest bardzo bliska standardowo 
przyjmowanej maksymalnej dopusz
czalnej masie gwiazdy neutronowej.

Trzeba przyznać, że mamy z tym

obiektem nieco szczęścia. Należy on 
do klasy źródeł, po angielsku zwanych 
X-ray transients, a po polsku czasami

rentgenowskie zm ienne  
przejściowe.

Są to obiekty, które raz widać na rent
genowskim niebie, a raz nie; zwykle 
przez większość czasu zresztą nie. 
Wśród klasy zmiennych przejściowych 
można wyróżnić szereg grup, grupek i 
podgrupek; jedne z nich emitują ber- 
sty, inne pulsują (a więc muszą to być 
gwiazdy neutronowe); są też obiekty, 
w których nie odkryto żadnej z tych 
cech. Niniejszy artykuł nie ma za zada
nie przeprowadzać szczegółowej klasy
fikacji; ważny dla nas jest natomiast 
fakt, iż w źródłach przejściowych akre- 
cja, która jest odpowiedzialna za emis
ję rentgenowską, na długie okresy cza
su ustaje, bądź przynajmniej drama
tycznie się zmniejsza. Oznacza to, że 
również w zakresie optycznym światło 
nie jest wówczas „zaśmiecane” pro
mieniowaniem z dysku akrecyjnego i 
daje się zmierzyć przesunięcia w wid
mie linii wysyłanych przez składnik 
wtórny. Tak więc źródła przejściowe -  
ze względów czysto „technicznych” — 
nadają się szczególnie dobrze do po
szukiwań czarnych dziur.

Rentgenowskie krzywe blasku róż
nych źródeł przejściowych różnią się 
zwykle między sobą dość znacznie 
kształtem. Jednak znane są aż trzy 
obiekty, których krzywe blasku są pra
ktycznie kalkowymi kopiami krzywej 
A0620-00 (patrz rysunek 2). Wszystkie 
te źródła osiągały maksimum jasności 
w jakiś tydzień od początku rozbłysku 
(tzn. od momentu pojawienia się obie
ktu na rentgenowskim niebie), po 
czym słabły w charakterystycznej skali 
czasowej czterdziestu kilku dni.5) Na
wet taki szczegół, jak drobne „zafalo
wanie” o kształcie siodełka, pojawia
jące się w krzywej blasku w kilkadzie
siąt dni po maksimum, jest wspólne dla 
tych źródeł! Na razie nikt nie wie, jak 
te wszystkie efekty wytłumaczyć. Mo
że jednak są to cechy charakterystycz
ne dla -  przynajmniej niektórych -  
układów zawierających czarne dziury? 
Z całą pewnością warto jest przyjrzeć 
się poszczególnym obiektom należą
cym do tej podklasy.

Jednym z nich jest GS2023 +338. 
Pojawienie się go zostało odkryte 21
5> Charakterystyczna skala jest to czas, w którym 
źródło zmienia swą jasność o czynnik e.

maja 1989 roku przez japońskiego sa
telitę rentgenowskiego Ginga. Prawie 
natychmiast zauważono, że jego niez
byt dobrze określona pozycja jest kon- 
systentna z położeniem gwiazdy 
zmiennej o nazwie

V404 Cyg.

Gwiazda ta rozbłysła optycznie w 1938 
roku i od tego czasu była klasyfikowa
na jako klasyczna nowa.6) Normalnie 
jest to słaby obiekt, jakiejś dziewięt
nastej czy dwudziestej wielkości gwia
zdowej. Z obserwacji optycznych prze
prowadzonych w kilka dni po odkryciu 
rentgenowskim wynikało, iż pojaśniał 
on do dwunastej wielkości. W ten spo
sób stwierdzono, praktycznie ponad 
wszelką wątpliwość, że V404 Cyg jest 
rzeczywiście optycznym odpowiedni
kiem źródła rentgenowskiego.

Tak więc obiekt ten znany był już 
wcześniej; jednak ze względu na jego 
słabość nikomu nie chciało się wy
znaczać jego parametrów. Zgodność 
kształtu rentgenowskich krzywych 
blasku A0620-00 i V404 Cyg jest 
poszlaką, że są to obiekty bardzo po
dobne. Poszlaka to jednak nie dowód -  
przyroda lubi czasem być złośliwa i 
może okazać się, iż zupełnie różne 
przyczyny wywołują ten sam efekt. 
Dlatego trzeba przeegzaminować 
wszelkie możliwości. Zacznijmy od 
sugestii obserwatorów z 1938 roku, że 
V404 Cyg to nowa klasyczna.

Klasyczne nowe są to układy po
dwójne, w których składnikiem pier
wotnym jest biały karzeł. Akreuje on 
materię przekazywaną przez gwiazdę -  
towarzysza. Gdy materii tej zbierze się 
wystarczająco dużo, następuje gigan
tyczny wybuch termojądrowy -  coś w 
rodzaju superogromnej bomby wodo
rowej. Zjawisko to zachodzi w każdym 
układzie wielokrotnie, jednak okres 
między kolejnymi wybuchami liczy się 
w tysiącach lat. Tak więc rozbłyskują
ca co kilkadziesiąt lat V404 Cyg z całą 
pewnością nie jest nową klasyczną.7)

Trzeba było z kolei rozważyć moż
liwości, iż interesujące nas źródło jest 
bądź to nową karłowatą, bądź też nową 
powrotną (obiekty te wybuchają znacz
nie częściej). Rozumiem, że niektórzy

61 Rzecz jasna nikt w trakcie tego rozbłysku nie 
badał ewentualnej emisji promieniowania X, jako 
że astronomia rentgenowska jeszcze się wtedy nie 
narodziła.

71 Z przeglądu klisz archiwalnych wynika, że 
V404 Cyg wybuchła także w latach 1956 i 1979.
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Czytelnicy mogą się w tym miejscu 
poczuć nieco zagubieni w terminologii. 
Otóż nowe klasyczne, karłowate i po
wrotne są to wszystko układy podwój
ne zawierające akreujące białe karły, 
które co pewien czas gwałtownie 
rozbłyskują. Różne są natomiast me
chanizmy wybuchów. O nowych kla
sycznych pisałem przed chwilą; w no
wych karłowatych rozbłyski są skut
kiem niestałego tempa akrecji, zaś 
przyczyna pojaśnień nowych powrot
nych nie jest do końca wyjaśniona. 
Pewni astronomowie wśród rentge
nowskich zmiennych przejściowych 
wyróżniają klasę nowych rentgenow
skich', do niej to zresztą zaliczają m. in. 
A0620-00 i kolegów. Są to więc akre
ujące gwiazdy neutronowe -  lub czar
ne dziury!

Wracajmy jednak do naszych bara- 
nów, tj. do V404 Cyg. Czy może to 
być nowa powrotna albo karłowata? 
Wiadomo, że obiekty te nie są zbyt sil
nymi źródłami promieniowania X. A 
jaka była jasność rentgenowska V404 
Cyg w maksimum rozbłysku? Mamy 
zmierzony przez satelitę strumień pro
mieniowania przy powierzchni Ziemi; 
absolutną jasność rentgenowską Lx 
można wyrazić więc jako funkcję 
odległości do źródła d :

L x = 1.5 x 1038 x erg-s'1

(„kps” oznacza kiloparsek). Z poczer
wienienia widma optycznego wynika, 
że odległość do V404 Cyg wynosi co 
najmniej 1.5 — 2 kiloparseków.8) Czyli 
-  prawdziwa wartość Lx przekracza 
3xl038 erg-s'1; jest to bardzo duża wiel
kość, o ładnych parę rzędów przewyż
szająca jasności rentgenowskie nowych 
powrotnych i karłowatych. Intere
sujący nas obiekt nie może zatem być 
jedną z nich.

Tak więc metodą eliminacji przeko
naliśmy się, że V404 Cyg nie jest 
układem zawierającym białego karła. 
Cóż nam pozostaje? Gwiazda neutro
nowa -  albo czarna dziura!

Rzecz jasna po odkryciu rozbłysku 
rentgenowskiego wielu obserwatorów 
rzuciło się na ten obiekt, aby wy
znaczyć jego parametry. Otrzymywano 
różne wyniki; np. pracownicy Obser-

*’ Materia międzygwiazdowa chętniej pochłania 
promieniowanie o stosunkowo krótkich dłu
gościach fal, czyli z niebieskiej części widma op
tycznego, niż promieniowanie z części czerwo
nej. Obserwowane widmo gwiazdy jest przez to 
..poczerwienione”, oczywiście tym silniej, im 
więcej jest materii na drodze między nami a ba
danym obiektem. Mierząc ilość tego poczerwie
nienia i znając rozkład materii w Galaktyce moż
na ocenić odległość.
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watorium Astronomicznego Uniwersy
tetu Warszawskiego A. Udalski i J. 
Kałużny w 1991 roku opublikowali 
pracę (Publ. Astr. Soc. of the Pacific, 
103, 198), w której na podstawie ob
serwacji fotometrycznych (przeprowa
dzonych za granicą) sugerowali, że ok
res orbitalny wynosi bądź to nieco po
nad 3 godziny, bądź dwa razy tyle, 
czyli niecałe siedem godzin. Jak się 
później okazało, nie był to jednak wy
nik poprawny.

Sukces odnieśli natomiast J. Casa- 
res, P. A. Charles i T. Naylor doko
nujący obserwacji spektroskopowych 
na 4.2-metrowym teleskopie umiesz
czonym na Wyspach Kanaryjskich w 
obserwatorium o pięknej nazwie 
Observatorio del Roque de los Mucha- 
chos. Na początku 1992 roku ukazał 
się ich artykuł (Nature, 355, 614), w 
którym podali, że okres orbitalny V404 
Cyg wynosi 6.47259±0.0009 dni, a 
amplituda prędkości radialnych -  
210.6±4 km-s'1. Czytelnik może łatwo 
sprawdzić, iż daje to funkcję masy 
6.26+0.31 M0! Tak więc jest to nowy, 
i w dodatku jak na razie

najlepszy kandydat 
na czarną dziurę.

Pojawiają się jednak czynniki kom
plikujące nieco obraz. Aby składnik 
wtórny mógł przekazywać materię 
składnikowi pierwotnemu, jego pro
mień musi być praktycznie równy pro
mieniowi tzw. powierzchni Roche’a; 
promień powierzchni Roche’a zależy 
zaś od mas obu komponentów oraz ok
resu orbitalnego. Dla okresu wynoszą
cego kilka dni, jak to ma miejsce w 
przypadku V404 Cyg, promień po
wierzchni Roche’a jest znacznie więk
szy od promienia Słońca. Składnik 
wtórny musi być więc olbrzymem. Ale 
olbrzymy są przecież gwiazdami bar
dzo jasnymi. Porównując strumień ob
serwowany na Ziemi z absolutną ja
snością olbrzyma o znanym typie wid
mowym (dla V404 Cyg jest to mniej 
więcej KO), i uwzględniając osłabienie 
światła skutkiem absorpcji przez mate
rię międzygwiazdową, można ocenić 
odległość do źródła. W ten sposób Ca- 
sares i koledzy dostali dla V404 Cyg 
minimalną wartość llkps.

Jak mówią Anglosasi -  so far, so 
good. Jedenaście kiloparseków to prze
cież nic takiego. Ta odległość plasuje 
V404 Cyg dobrze wewnątrz naszej 
Galaktyki. Stąd wynika, że jasność

rentgenowska w maksimum rozbłysku 
z 1989 roku wynosiła co najmniej 
1.8xl040 erg-s'1! Nie znamy żadnego 
galaktycznego źródła rentgenowskie
go, którego jasność choćby zbliżała się 
do tej wartości. Jasność maksymalna 
rozbłysku z A0620-00 była równa ok. 
Ix l0 38 erg-s'1. Ponieważ kształty krzy
wych blasku tych dwóch obiektów są 
tak do siebie podobne, więc wydaje 
się, że również jasności maksymalne 
nie powinny być zbyt różne.

Dla bardziej zaawansowanego Czy
telnika mam jeszcze jeden argument. 
Jasność ~1040 erg-s"1 przewyższa o rząd 
wielkości jasność krytyczną (inaczej: 
jasność Eddingtona) dla obiektu o ma
sie ~1OM0. Co prawda jasności kry
tycznej nie mogą przekroczyć jedynie 
sferycznie-symetryczne ciała promie
niujące stacjonarnie (a więc limit ten 
formalnie nie dotyczy wybuchów), je
dnak znaczące złamanie tego ogra
niczenia jest mało prawdopodobne.

Co zrobić z tą zagwozdką? Może 
mimo wszystko nasz obiekt był tak 
niesamowicie jasny w czasie rozbły
sku? Jest także inna ewentualność. Ca- 
sares i współpracownicy sugerują mia
nowicie, że V404 Cyg to być może

układ potrójny.

Nie jest to wcale nieprawdopodobne; 
wszak jakieś dwadzieścia procent 
układów podwójnych znajduje się w 
układach potrójnych i wielokrotnych.9) 
Według Casaresa i kolegów V404 Cyg 
byłaby -  jak zresztą praktycznie wszy
stkie gwiazdy potrójne -  układem hie
rarchicznym. Składałaby się ona z cias
nej („wewnętrznej”) pary o okresie co 
najwyżej kilka godzin, i dość znacznie 
oddalonego od niej trzeciego „zewnę
trznego” składnika, okrążającego ją co 
sześć i pół dnia. Zewnętrzny składnik 
miałby być gwiazdą ciągu głównego 
typu G8-K0, i to on byłby głównym 
źródłem emisji optycznej między wy
buchami. Natomiast w parze wewnę
trznej następowałaby okazjonalna akre- 
cja materii ze składnika wtórnego na 
zwarty obiekt, i to byłoby przyczyną 
rozbłysków rentgenowskich i optycz
nych. Ponieważ gwiazdy ciągu głó
wnego są oczywiście o wiele słabsze 
od olbrzymów, więc odległość do 
źródła jest wyraźnie mniejsza (bliska 
dolnemu ograniczeniu wynikającemu z
9) Niektórzy z pewnych powodów uważają, że np. 
źródła rentgenowskie 4U191S-0S, 4U2129+47 i 
GX17+2 są układami potrójnymi, aczkolwiek nie 
wszyscy się z tym zgadzają.
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Rys. 2. Krzywe blasku dla kilku rentgenowskich zmiennych przejściowych. Ich za
dziwiające podobieństwo jest nie wyjaśnione. Trzy spośród tych obiektów (V 404 
Cyg, Nova Monoceroti i Nova Muscae) to najprawdopodobniej czarne dziury.

poczerwienienia widma), i absolutna 
jasność rentgenowska w maksimum 
wybuchu była znacznie bardziej „przy
zwoita”.

W tym miejscu ktoś może powie
dzieć: no dobrze, ale jeśli to wszystko 
prawda, to funkcja masy jest miarą ma
sy całej wewnętrznej pary, a nie tylko 
zwartego składnika. Czy nie możemy 
mieć do czynienia z sytuacją, że obiekt 
zwarty jest stosunkowo lekki, a więk
szość masy jest umieszczona w skła
dniku wtórnym? Odpowiedź na to py
tanie brzmi: nie. Składnik wtórny musi 
być albo białym karłem, albo -  co 
znacznie bardziej prawdopodobne -  
gwiazdą ciągu głównego; inne rodzaje 
gwiazd miałyby zbyt duże promienie,

aby „wpasować się” w układ podwój
ny o tak krótkim okresie orbitalnym, a 
tym samym o małej separacji między 
komponentami. Masa białego karła nie 
może przewyższać tzw. masy Chandra
sekhara, równej ok. 1.4MS. Z kolei 
jasność gwiazdy ciągu głównego bar
dzo silnie zależy od jej masy. Z tego 
powodu fakt, że ewentualnej gwiazdy 
-  składnika wtórnego wewnętrznej pa
ry -  nie widać, mówi nam, iż jej masa 
jest mniejsza niż ~0.5MS. W obu moż
liwych przypadkach masa obiektu 
zwartego musi być znaczna, i nadal 
mamy do czynienia z bardzo mocnym

l0) J. McClintock i R. Remillard to ci sami faceci, 
którzy wyznaczyli funkcję masy dla A0620-00. 
Trzeba przyznać, że niektórzy to mają szczęście!

kandydatem na czarną dziurę. Oczy
wiście pojawia się problem, jakie były 
parametry początkowe i w jaki sposób 
przebiegała ewolucja układu, by w 
efekcie końcowym dać takie dziwo? 
Na razie nikt nie udzielił na to pytanie 
odpowiedzi.

Kiedy pisanie tegoż artykułu było 
już znacznie zaawansowane, po astro
nomicznym świecie rozeszła się wiado
mość: mamy jeszcze jednego kandyda
ta na czarną dziurę! Okazał się nim 
być... GS1124-68, zwany także

Nova M uscae,

a więc kolejny obiekt z rysunku 2! Jak 
podają J. McClintock, C. Bailyn i R. 
Remillard10) w swojej pracy z końca 
1992 roku (Astrophys. 399, L145), 
okres orbitalny tego obiektu wynosi 
10.42±0.04 godzin, a amplituda pręd
kości radialnych -  411±21 km -s1. Daje 
to wartość funkcji masy równą 3.1+0.5 
M0.

Jak widać, nie jest to wynik rekor
dowy -  ten na razie nadal należy do 
V404 Cyg. Również błąd jest dosyć 
znaczny. Z drugiej strony Nova Mus
cae nie jest chyba obiektem aż tak 
kontrowersyjnym -  wszystkie jej para
metry (funkcja masy, okres, typ wid
mowy etc.) są bardzo zbliżone do para
metrów A0620-00.

Tak więc wygląda na to, że liczba 
czarnych dziur na niebie rośnie... Co 
prawda żaden z kandydatów nie jest 
jeszcze absolutnie pewny, ale czy w 
dzisiejszych czasach człowiek może 
mieć stuprocentową pewność w jakiej
kolwiek sprawie?! Najmocniejsi kan
dydaci należą do pewnej podklasy 
przejściowych zmiennych rentgenow
skich o charakterystycznej krzywej 
zmian blasku. Może jest to przypadek? 
Czym spowodowany jest właśnie taki 
kształt krzywej blasku? Czy wynika on 
z natury składnika pierwotnego ukła
du, czy też gwiazdy przekazującej mu 
materię? A może -  z jednego i drugie
go? Innymi słowy -  czy sama krzywa 
zmian blasku jest sygnaturą wystarcza
jącą do stwierdzenia, że mamy do czy
nienia z czarną dziurą? Niestety, na od
powiedzi na te pytania przyjdzie chyba 
poczekać...

Michał Czerny był cenionym specjalistą od 
rentgenowskich układów podwójnych. Piszemy 
„był”, ponieważ całkiem niedawno pochło
nęła go... firma prywatna „Tomasz Chlebow
ski” (też zresztą były nasz autor!), o czym z ża
lem zawiadamia redakcja.
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TORUŃ

Kamieniczka

Przepiękna zabytkowa kamieniczka przy ulicy Rabiańskiej 8 
jest od niedawna nową siedzibą toruńskiej pracowni Cen
trum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika. Oficjalne 
otwarcie -  z udziałem przedstawicieli władz miasta, Polskiej 
Akademii Nauk, wykonawców oraz oczywiście Dyrekcji 
CAMK -  miało miejsce 23 listopada 1993. Z Warszawy 
przyjechał cały autokar pracowników CAMK, bo i było na 
co popatrzeć.

Wyremontowana kamieniczka prezentuje się okazale. 
Wspaniała, wysoka sień; przed wiekami, a kamieniczka po
chodzi z XIV bądź XV wieku, sień ta zapewne służyła bo
gatemu kupcowi do prezentacji posiadanych towarów, za
wierania transakcji, przyjmowania gości. Charakter nadają 
jej gotyckie łuki, a wrażenie uzupełniają witraże wykonane 
przez mistrza Władysława Kozioła. Po schodach w dół 
schodzimy do podziemi, gdzie natrafiamy na naturalną stud
nię, niezbędną kiedyś kupcowi, a dziś zamienioną na fon-

Wstęgę podtrzymuje Pani Prof. W. Iwanowska, a przecinają niezapomniany pan Jurczak z III Wydziału PAN
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niczki jest długa, zawiła i pełna zakrętów, a rów
nie długa jest lista ludzi, którzy się do sukcesu 
przyczynili.

Sam pomysł wybrania starej zabytkowej ka
mieniczki na siedzibę toruńskiej filii CAMK 
narodził się w połowie lat siedemdziesiątych. 
Oczywiście można było myśleć raczej o wybudo
waniu jakiegoś niedrogiego, obszernego baraku, 
ale idea zrobienia czegoś nie tylko dla siebie, ale 
dla miasta i dla polskiej kultury wydała się czymś 
szlachetniejszym. Zarazem pomysł był realistycz
ny, jako że w tym czasie w Toruniu dwie takie 
kamieniczki zamieniono na siedziby dwóch 
zespołów Akademii Nauk.

Od pomysłu do jego realizacji wiodła jednak 
„droga przez mękę”. I nic dziwnego; zamiana 
ruiny o groszowej wartości w obiekt o wartości 
kilkunastu miliardów złotych nie odbywa się z

tannę. W tym uroczym kąciku 
wypoczynkowym można chwilę 
odsapnąć i ruszamy schodami w 
górę. Na pierwszym i drugim 
piętrze mieszczą się pracownie. 
Może nie są najwygodniejsze, 
ale trudno jest oprzeć się ich 
urokowi.

Jest też oficyna, a w niej także 
pracownie oraz pokoje gościnne. 
Astronomowie przyjeżdżający 
do Torunia będą tam mogli wy
godnie nocować. Współpraca 
Torunia z innymi ośrodkami w 
Polsce (i nie tylko) będzie mogła 
rozkwitnąć.

Skąd się wzięło to cudo? Ot, 
kupiliśmy je w 1987 roku za 450 
tys. złotych...

Nic jednak samo się nie dzie
je. Także i w tym przypadku hi
storia odremontowania kamie-

użyciem czarodziejskiej różdżki. A 
więc najpierw były starania w Urzę
dzie Miasta i u Konserwatora Zaby
tków o wybór i przyznanie obiektu, 
wysiedlenie kilkunastu rodzin 
mieszkających tam w skandalicz
nych warunkach, wysiedlanie na
stępnych, co się wprowadzili na 
dziko do już zwolnionego obiektu, 
ekspertyzy fundamentów (nóż się 
zawali...), rozebranie tego, co kiep
sko stało i budowanie niemalże od 
początku, ale z zachowaniem możli
wie jak najwięcej z pierwotnej sub
stancji budynku. A wszystko wy
magało pieniędzy, pieniędzy, pie
niędzy...

Komplet projektu architektonicz
nego był gotów w 1985 roku, w 
czasie, gdy kierownikiem pracowni 
był doc. Jan Hanasz, natomiast 
pieczę nad samą budową sprawował
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Kolekcja postaci wybitnych i zasłuzonych.

następny kierownik, prof. Jan Smoliński. Po drodze było 
wiele różnych trudnych decyzji do podjęcia, poczynając od 
tej najbardziej zasadniczej, że Centrum Astronomiczne pora
dzi sobie z koordynowaniem tego remontu i zdobywaniem 
odpowiednich funduszy (ta decyzja spadła na barki ówczes
nego Dyrektora CAMK, prof. Dziembowskiego), a kończąc 
na ostatecznym kształcie kamieniczki, do czego całe serce 
włożył prof. Smoliński.

Zdobywano więc fundusze tak u Prezydenta Miasta i 
Wojewody (prof. Smoliński, dr Turło, pani Leszczyńska, no 
i nieoceniona pani prof. Iwanowska), jak i w Polskiej 
Akademii Nauk i Komitecie Badań Naukowych (doc. Ziół
kowski). Całość remontu, ze względu na walor zabytkowy 
kamieniczki, pomimo jej straszliwego zniszczenia, prowa
dzona musiała być przez konserwatorów zabytków, a nie 
tanią ekipę remontową. Niezbędne były liczne szczegółowe 
ekspertyzy; jak słusznie twierdzi prof. Smoliński, budynek 
nie mógł stanąć bez solidnego osuszenia fundamentów i od
powiedzialnego poprowadzenia licznych (ze względu na 
komputery) przewodów elektrycznych. Z inicjatywy prof.

Smolińskiego powstały pię
kne witraże mistrza Kozioła, 
zasłużonego przy odbudo
wie Zamku Królewskiego w 
Warszawie, a przedstawia
jące wybuch gwiazdy no
wej. Konsultowany w tej 
sprawie prof. Giejsztor 
twierdził, że pomysł jest jak 
najbardziej w duchu epoki. 
Wiele innych osób też może 
wskazać swój, choćby mały, 
wkład w to, jak obiekt wy
gląda dziś i wszyscy może
my być z niego dumni.

Fronton kamieniczki 
przedstawiony jest na okład
ce. Wiele osób jest zasko
czona faktem, że kamienica 
została pomalowana. Ale tak 
miało być! W średniowieczu 
kamienice kupieckie były 
właśnie malowane (ale nie 
tynkowane), i tylko w miarę

Doc. Ziółkowski na tle gotyckiego tuku.

upływu czasu z wielu z nich farba zlazła.
Co zrobić, by tak pięknie odremontowany obiekt w takim 

stanie zachować? Formujący się społeczny komitet postara 
się nad tym pomyśleć.

tekst: B ożena Czerny
zdjęcia niesygnow ane w ykonano 

n a  zlecenie prof. Sm olińskiegoProf. Smoliński i Prot. Iwanowska
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CENTRUM ASTRONOMICZNE Im. M. KOPERNIKA

Red: K iedy 20 la t tem u  pojawiła 
się  koncepcja stw orzenia CAMKu pla
n y  były bardzo rozległe, m. In. zakła
dano, że  będzie to  takie m iejsce  sp o t
kań ludzi ze  W schodu 1 Zachodu. 
O becnie, w  now ych warunkach poli
tycznych , taki pom ost m iędzy  W scho
dem  1 Zachodem  n ie  je s t  już potrzeb
ny. Jak ie za tem  m iejsce  m oże 1 powi
n ien  CAMK zająć dzls w  polskiej astro
nom ii?

MD: Obecnie CAMK je st najpoważ
niejszym instytutem  astronomicznym w 
Polsce. Wydaje mi się, że CAMK może i 
powinien, właśnie z tej racji, że potencjał, 
jaki posiada, je s t taki ogromny i taki róż
norodny, pełnić rolę inspiratora różnego 
rodzaju badań. Polska astronomia jest 
bardzo zatomizowana. CAMK mógłby tę 
sytuację drastycznie zmienić.

Red: Taka rola inspirująca je s t  do
syć  trudna, Jeżeli n ie  je s t  do końca  
sprecyzow ana, poniew aż pojawiają się  
dwie trochę sprzeczne tendencje. J ed 
na, żeby przyciągać 1 na sta łe  zatrud
n iać tutaj najlepszych  ludzi, a druga, 
żeby raczej patronow ać innym  ośrod
kom. Której z n ich  zw olennikiem  
byłby Pan?

MD: Ani jednej, ani drugiej. Wydaje 
ml się, że koncepcja aby CAMK był takim 
miejscem wsysającym byłaby szkodliwa 1 
nie chciałbym też, żeby CAMK stał się oś
rodkiem patronackim, takim bardzo pat- 
rlarchalnym. J a  wolałbym, żeby losy 
tych Innych ośrodków toczyły się nieza
leżnie, chciałbym jednak, żeby CAMK był 
ośrodkiem ...

Red: ...nadającym  po prostu p e
w ien  styl.

MD: To Jest moje ukiyte marzenie, 
żeby każdy, kto robi w Polsce doktorat z 
astronomii, przewinął się przez CAMK. 
Są dwie przy czyny, które utrudniały to 
dawniej. Po pierwsze, to Jest problem fi
nansowy. Trzeba sobie zdać sprawę z te
go, że w ciągu ostatnich 3 lat, budżet 
CAMKu zmalał o 2 /3 . J e s t jeszcze drugi 
problem. Otóż może się też pojawić opór 
tych mniejszych ośrodków, które mogą 
się bać o to, że my tu  najpierw kogoś 
ściągniemy, niby n a  staż, a  potem go za
trzymamy, czy po prostu jem u się tu spo
doba 1 zechce zostać... Te obawy można 
rozwiać, n a  przykład gwarantując, że

osoba, która tu  przyjdzie na staż, nie bę
dzie mogła być zatrudniona w CAMKu, 
powiedzmy przez następne 3 lata.

Red: Kontynuując ten  w ątek m iej
sca  CAMKu w Polsce 1 naszej rzeczy
w isto śc i w ogóle, zatrzym ajm y się  na 
k w estii oceny naszego ośrodka przez 
KBN. Jak  rozum iem , ośrodek ocen ia
ny  je s t  dobrze, ale n ie  bardzo dobrze.

MD: Tak. Otóż wydaje ml się, że 
ciągle jeszcze bardzo szwankuje w 
CAMKu działalność pokazująca, co się 
tutaj dzieje na poziomie krajowym. Tzn. 
my Jesteśmy widoczni we współpracy z 
zagranicą, natomiast nie zauważają nas 
tutaj, na miejscu. Mam nadzieję, że to się 
zmieni. Wydaje mi się, że korzystając z 
tego ogromnego potencjału, który tu  jest, 
moglibyśmy prowadzić znacznie więcej 
wykładów i to nie tylko na UW, znacznie 
więcej prac magisterskich, doktorskich, 
ltd. Moglibyśmy włączyć się w proces 
kształcenia i dokształcania nauczycieli, 
w proces przygotowywania nowych prog
ramów szkolnych -  ten proces ciągle 
przecież trwa.

Red: Należałoby pom yśleć również
o jakim ś system atycznym , regular
nym  kontakcie z prasą, TV ...

MD: To Jest problem bardzo delikat
ny, dlatego, że z Jednej strony warto 
byłoby takie kontakty z prasą, TV mleć, a  
z drugiej strony to stwarzałoby podejrze
nie, że CAMK przyłączył się do pewnego 
ugrupowania, a  ja  chciałbym za wszelką

cenę propagować taki pogląd, że my je s
teśmy ośrodkiem naukowym nie zwią
zanym w żaden sposób, żadnymi nitecz
kami, z żadnym z funkcjonujących w tym 
kraju ugrupowań politycznych. To jest 
trudne, szczególnie w obecnej sytuacji.

Red: J eże li in icjatyw a b ęd zie  w y
chodziła  głów nie z naszej strony, wów
czas takiego n ieb ezp ieczeństw a n ie  
będzie...

MD: J a  bym sobie to wyobrażał w ta 
ki sposób, że my byśmy systematycznie, 
np. co miesiąc, może dwa miesiące, 
rozsyłali do większych gazet, radia, TV, 
informacje o tym co się w CAMKu dzieje. 
Co oni z tym zrobią, to je s t ich sprawa, 
ale my wysyłalibyśmy taką informację do 
wszystkich.

Red: Można w ten  sposób spróbo
w ać doprowadzić do tego, żeby w ga
zetach  pojawiły s ię  kąciki, np. w n ie 
dzielnych w ydaniach, także na tem at  
astronom ii.

MD: Na to jednak  trzeba ludzi tutaj, 
czyli „nas", zainteresować taką działalno
ścią.

Red: Czy przew idujesz też  wydawa
n ie  rocznych sprawozdań, tak jak  to  
robi w iele  in stytu cji na św iecie?

MD: Otóż to trzeba będzie zacząć ro
bić. Przechodzimy teraz bardzo gruntow
ną zmianę nastawienia do nauki, do ta 
kich instytutów Jak CAMK. W systemie

byłym, nauka była pewnego rodzaju 
ornamentyką, która była potrzebna i - t o  
było widać u naszych wschodnich 
sąsiadów, gdyby nie ich potencjał nauko
wy nie byłoby ich potencjału militarnego 
i oni świetnie zdawali sobie z tego sprawę 
-  wobec tego pamiętało się o tym, że o 
naukę trzeba dbać. Teraz sytuacja jest 
diametralnie różna. J a  sobie mogę do
skonale wyobrazić nasz kraj bez CAMKu
1 pewnie niewielu by to zabolało. My po
winniśmy teraz uzasadniać konieczność i 
celowość naszego Istnienia ostatecznie 
zawdzięczamy je  polskiemu podatnikowi.

Red: Pom arzm y jednak Jeszcze tro
chę: czy  są Jakieś szanse, żeby u zys
kać choć częściow e finansow anie ze  
źródeł zew nętrznych...

MD: Takich źródeł ciągle szukamy. 
Niestety, w Polsce nie wykształciła się 
Jeszcze grupa takich kapitalistów, którzy 
mogliby -  1 widzieli w tym swój cel -  fi
nansować takie Instytucje Jak CAMK. 
Ciągle Jeszcze nie wyjaśnione są sprawy 
podatków -  to wciąż je s t mało korzystny 
sposób wydawania pieniędzy przez ko
goś, kto zarabia bardzo dużo 1 mógłby 
mieć ulgi podatkowe gdyby część swoich 
dochodów przeznaczył n a  cele naukowe. 
Drugie źródło to są różne europejskie 
konsorcja. I tutaj widzę dwie możliwości: 
Jedną Jest Południowe Obserwatorium

Przyszłość i teraźniejszość 
Centrum Astronomicznego 

im. Mikołaja Kopernika
rozmowa z obecnym dyrektorem CAMK, 

profesorem Markiem Demiańskim
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NAGRODA IM. WŁODZIMIERZA ZONNA
kowane są do finałowego etapu, który tradycyjnie odbywa się 
w Planetarium w Grudziądzu. Tak więc, młodzież uczestni
cząca w konkursach nie tylko uczy się astronomii, ale poznaje 
uroki samodzielnego poszukiwania informacji, a najlepsi oswa
jają się z publicznym prezentowaniem referatów.

Przez lata trwania konkursów kilkanaście tysięcy młodych 
ludzi czynnie zainteresowało się astronomią. Wybitny popula
ryzator wiedzy, patron nagrody prof. Włodzimierz Zonn na 
pewno cieszyłby się widząc niekonwencjonalną, tak jakże 
ciekawą formę popularyzacji, stosowaną przez nagrodzony 
zespół.

Gratulacje laureatom!!!

Regulamin nagrody
Kandydata do nagrody im. W. Zonna może 
zgłosić każdy członek F f  A podając uzasadnienie. 
Jury nagrody zasięga opinii ekspertów w każdej 
sprawie, następnie dokonuje oceny i zgłasza pro
pozycje laureata. Ostateczną decyzję podejmuje 
Zarząd Główny PT A. Nagroda jest prestiżowa i 
ceniona w środowisku ze względu na „patrona”. 
Laureat (lub zespół) nie otrzymują pieniędzy, je
dynie specjalny medal.

Robert Głębocki 
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Europejskie (ESO), a  drugą -  Wspólnota 
Europejska. Będąc w lutym w Rzymie, 
rozmawiałem z nowym dyr. ESO -  prof. 
Glaccont. Prof. Glacconi mówi wyraźnie, 
że nie m a co liczyć na dotacje. Istnieje 
jednak możliwość, że CAMK włączy się 
do analizy danych z ESO. Będziemy wte
dy realizowali pewien konkretny program 
w ram ach działalności ESO, a  za to bę
dziemy mieli pieniądze...

Red: I to, jak rozum iem , pieniądze  
tutaj, które m ożna b ęd zie  przeznaczyć  
na pensje, utrzym anie budynku, etc. 
Mnie s ię  to  podoba...

MD: Mnie też, ale pojawia się pro
blem praktyczny: kto chce 1 będzie to ro
bić. To je s t w pewnym sensie wyrobnlc- 
two, bo trzeba nauczyć się programów 
obróbki tych danych -  oczywiście, jak  
coś ciekawego wyskoczy, można z tego 
skorzystać, ale powiedzmy sobie szcze
rze, to się rzadko zdarza. J e s t to więc 
działalność aplikacyjna 1 nie widzę na ra 
zie chętnych, którzy chcieliby się w to ak 
tywnie włączyć, a  czas ucieka. Druga 
możliwość -  Wspólnota Europejska daje 
tylko pewne szanse. Obecny szef Min. 
Badań Naukowych w Brukseli -  prof. 
Ruberti, lansuje pogląd, że trzeba w 
Środkowej Europie stworzyć jakiś system 
Współpracy z zachodnimi ośrodkami, 
opierając się n a  ośrodkach, które m ają 
już odpowiedni poziom naukowy.

Red: Ich chyba bardziej Interesują  
nauki stosow ane n iż  badania podsta
wowe.

MD: Właśnie. Poza tym, niestety, bę
dą przy wyborze decydować również po
zamerytoryczne względy.

Red: ESO je s t  w ięc wprawdzie 
ninlej atrakcyjne, a le  o ile  zgodzim y  
się  na robienie pew nych rzeczy, b ę 
dzie to  korzystne dla obydwu stron 1 
mniej b ęd zie  podlegało fluktuacjom  
przypadkowym. Sądzę, że  ESO m ogło
by te ż  sporo skorzystać na takiej 
Współpracy, dlatego, że  ta Instytucja  
ewoluuje -  tak ie  m am  w rażenie -  
głow nie w kierunku grom adzenia da
nych, pom ijając lub ograniczając do
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m inim um  Ich interpretację. My m ogli
byśm y im  w tym  pom óc. Musi jednak  
być odpow iedni „software" na m iejs
cu, parę osób m usiałoby s ię  tego n a
u czyć i to  na ty le, żeby m lec pom ysły, 
a n ie  tylko m ierzyć.

MD: Z programów, które już wkro
czyły w fazę realizacji, je s t współpraca z 
Francją. Poza tym, że nasi doktoranci 
mogą tam  jeździć, to teraz zaakceptowa
no drugą część tego projektu, pozwala
jącą  na wymianę pracowników nauko
wych, już bardziej samodzielnych. Je d 
nakże nawet tak  wspaniale rozwijająca 
się współpraca z Francją nie załatwi 
sprawy finansowania CAMKu, bo nikt 
nam  nie dopłaci 1 /3  naszego budżetu, 
ten problem trzeba rozwiązać lokalnie.

Red: A finansowo, jaka je s t  różnica  
m iędzy finansow aniem  ośrodków „A+” 
i „A”?

MD: W tzw. ośrodkach ,A+", finanso
wanie w 1993 r. będzie na tym samym 
poziomie co w 1992 biorąc pod uwagę 
inflację, natomiast w ośrodkach A (do 
których CAMK się zalicza) będzie o 20% 
niższe niż w roku 1992.

Red: Co w ięc m ożna tu zrobić?
MD: Istnieją co najmniej 2 sposoby 

rozwiązania tego problemu. Pierwszy, to 
powiedzieć sobie otwarcie, że trzeba do
konać rzetelnej oceny wszystkich 1 tych, 
którzy nie spełniają kryteriów przekony
wać, żeby od nas odeszli. Je s t to bolesne, 
trudne., i Jeżeli sytuacja finansowa 
CAMKu w przyszłym roku nie ulegnie po
prawie, trzeba będzie tę opcję rozważyć 
poważnie. Taka operacja podniesie śre
dnią, a  Jednocześnie sytuacja finansowa 
nie będzie Już tak dramatyczna. Trzeba 
pamiętać, że teraz fundusz płac stanowi 
niemal 60% całego budżetu. Być może 
uda się uniknąć tak  drastycznego sposo
bu podnoszenia naszych wskaźników. Na 
razie, chciałbym zmienić system premio
wania. Zarobki pracowników CAMK 
składają się z dwóch elementów: płacy 
zasadniczej oraz premii. Płaca zasadnicza 
je st ustalona tabelami, natom iast premia 
jest w gestii dyrektora. Chciałbym stwo

rzyć taki system ustalania wysokości 
premii, który zależałby od wyników i efe
ktywności pracy. J a  nie Uczę na to, że cl 
którzy piszą prace, zaczną pisać ich wię
cej, bo dostaną więcej pieniędzy, ale 
poczują, że są doceniani. Natomiast cl, 
którzy nie produkują prac naukowych, w 
tym takich, które są cytowane, poczują, 
że powinni się sprężyć. Być może to zao
wocuje, zobaczymy.

Red: Spójrzmy jednak bardziej m e
rytorycznie na przyszłość naszej pla
cówki. Czy Pan by w idział CAMK jako  
in sty tu t o profilu raczej teoretycz
nym , czy  też  pow inniśm y spróbować 
w ięcej pracować z obserwacjam i, czy  
raczej pozostaw i Pan ludziom  wolną 
rękę, n iech  każdy robi, co ch ce.

MD: W sytuacji, kiedy Jest dobrobyt, 
to można być takim wspaniałomyślnym i 
pozostawiać każdemu zupełną swobodę. 
Natomiast teraz, kiedy je s t tak  trudno, 
trzeba będzie znaleźć jakiś mechanizm 
preferujący te kierunki, które przyniosą 
nam  korzyści finansowe. Jeżeli dojdzie 
do poważnych rozmów z ESO n a  tem at 
możliwości opracowywania ich danych, a 
nie znajdzie się nikt wśród naszych pra
cowników, ja  byłbym skłonny przyjąć 
osoby, które chciałyby 1 umiały to robić.

Red: No a tak jak Jest, to  jakby Pan 
ocen ił CAMK -  pow iedzm y -  w  Euro
pie, jako średni ośrodek, dobry...?

MD: Z absolutną szczerością CAMK 
zakwalifikowałbym do średnich, nie do 
tych najlepszych, do średnich. To znaczy, 
ciągle Jeszcze 1 to Jest chyba moja najwię
ksza boleść, nie widzę tutaj prawdziwego 
entuzjazmu do pracy. Są osoby, które tak 
funkcjonują, ale to ciągle jeszcze jest 
mniejszość. Otóż coś, co chciałbym zro
bić, zdając sobie sprawę z tego, że efekt 
będzie gdzieś tam  po latach, to spróbo
wać to zmienić.

Red: Oby tak s ię  sta ło . D ziękujem y  
za rozmowę.

Rozmawiały: 
Joanna Mikołajewska 

i Bożena Czerny
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Polskie Towarzystwo Astronomiczne co dwa lata przyznaje na
grodę im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o 
Wszechświecie. Jednym z ważnych kryteriów przy kwalifikacji 
do nagrody jest wysoki poziom merytoryczny popularyzacji. W 
1993 roku nagrodę otrzymał zespół w składzie: Małgorzata 
Śróbka -  Kubiak i Mirosław Kubiak z Planetarium w Grudzią
dzu oraz Kazimierz Schilling z Planetarium w Olsztynie.

Organizują oni od prawie 20 lat ogólnopolskie konkursy z 
astronomii i astronautyki dla młodzieży szkolnej. Uczestnicy 
konkursu przygotowują referaty na wybrany przez siebie temat. 
W czasie eliminacji wojewódzkich najlepsze referaty kwalifi-



podstępy astronomii

ASTRONOMIA ORTOGONALNA
Przygotowując do Planetarium Śląskiego seans na temat wierzeń ludowych o nie
bie, po zapoznaniu się ze stosowną literaturą etnograficzną doszedłem do wnios
ku, że warto by sprawdzić, czy współcześnie nie egzystują jakieś przesądy i wie
rzenia na ten temat.

Co prawda, to prawdopodobieństwo odkrycia jakichś bardzo rozpowszechnio
nych wierzeń związanych z ciałami niebieskimi wydawało się od początku dość 
nikłe, jako że literatura etnograficzna zgodnie informuje o sukcesywnym zmniej
szaniu się wiedzy o niebie w ciągu ostatniego stulecia. I tak, jeżeli jeszcze Oskar 
Kolberg w dziewiętnastym stuleciu mógł stwierdzić niezłą znajomość przynajmniej 
kilku gwiazdozbiorów i układów gwiazd (Orion, obie Niedźwiedzice, Plejady), to już 
ankieta przeprowadzona w 1932 roku pod kierunkiem Kazimierza Moszyńskiego w 
136 miejscowościach ówczesnej Polski przyniosła obraz zaniku tej wiedzy. Na 
przykład było tylko kilka poprawnych odpowiedzi na pytanie o Gwiazdę Polarną.

Tym niemniej, aby uniknąć przegapienia jakiegoś bardzo rozpowszechnione
go przesądu, wydawało się rzeczą rozsądną zapytać kilkudziesięciu przedstawi
cieli okolicznych mieszkańców, co na ten temat sądzą. Mając cichą nadzieję zna
lezienia czegoś oryginalnego w tej materii, postanowiłem przeprowadzić niewielką 
ankietę. Ponieważ wydawało mi się, że największe szanse uzyskania ciekawych 
odpowiedzi są w przypadku dziewcząt (magia dla zakochanych II) uznałem, że 
najbliższa Planetarium szkoła -  silnie sfeminizowana Szkoła Ogrodnicza przy Wo
jewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku będzie odpowiednim miejscem dla tego 
typu eksperymentu.

Napisałem więc kilka elementarnych pytań typu "wymień znane Ci gwiazdy 
i gwiazdozbiory" czy "co to jest nów, a co pełnia", dodając na końcu pytanie o 
rzeczywiście interesujące mnie zwyczaje i przesądy dotyczące nieba i ciał niebies
kich. Pytania dotyczące astronomii napisałem w gruncie rzeczy tylko po to, by od- 
siać ewentualnego "fachowca" -  miłośnika astronomii, jako że interesowały mnie 
przecież przesądy znane typowym przedstawicielom (przedstawicielkom) Śląska 
i rozpowszechniane metodą "propagandy szeptanej". Z  tego też względu nie 
mogłem zadać tych pytań w uczonych przeze mnie klasach zawodowych, gdyż 
uczennice te były na dwugodzinnych zajęciach w Planetarium i siłą rzeczy ich wie
dza na temat nieba była chwilowo dość bogata (nie mówiąc już o tym, że ankieta, 
wprawdzie anonimowa, mogła być potraktowana jako klasówka).

O pomoc poprosiłem uczącą w Szkole Ogrodniczej koleżankę. Polonistka 
Agata Obrzud zgodziła się (za co je j dziękuję) na swoich lekcjach przeprowadzić 
ankietę. Klasa, w której uczy, jest klasą specjalną, dla uczniów nie rokujących na
dziei na ukończenie normalnej szkoły podstawowej. Tak się składa, że Agata poza 
uczeniem w Szkole Ogrodniczej prowadzi zajęcia na polonistyce w Uniwersytecie 
Śląskim, i mogła ankietę przeprowadzić zarówno w szkole, jak i wśród studentek. 
Nie chodziło o wielkie badania, więc ograniczyliśmy się do jednej klasy i jednej 
grupy studenckiej, razem osiem studentek drugiego roku i dziewiętnaście uczennic 
klasy siódmej.
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Jak należało się spo
dziewać, niczego 
oryginalnego w an
kietach nie udało się 
znaleźć (choć po
twierdzono utrzymy
wanie się kilku zna
nych z literatury 
przesądów).

Nie byłoby więc 
żadnego powodu pi
sać o tej sprawie, 
gdyby nie to, że 
przeglądając ankiety 
zauważyłem trudności w odróżnianiu odpowiedzi udzielanych przez uczennice 
szkoły i studentki!

Poradziłem się kilku koleżanek i kolegów. Wszyscy stwierdzili, że odróżnienie 
studentek od uczennic jest trudne, a byłoby niemożliwe, gdyby nie drugorzędne 
cechy -  charakter pisma i błędy ortograficzne (przypominam: studentki polonistyki 
i uczennice mające trudności z ukończeniem szkoły podstawowej).

Wyniki wydały mi się więc szokujące. Jeżeli ta ankieta jest reprezentatywna, to 
można sądzić, że nauka szkolna (różnica więcej niż o szkołę średnią) oraz co
dzienne życie (kilkuletnia różnica wieku) nie przynosi żadnej wiedzy astronomicz
nej. Można by powiedzieć, że "astronomia wydaje się być ortogonalna do nauki 
szkolnej i dnia codziennego".

A jakie stąd wynikają wnioski dla astronomów?
Przede wszystkim należy się liczyć z nikłym zainteresowaniem problemami te

go zawodu. Można też zastanawiać się, czy fakt wyeliminowania z powszechnego 
obiegu astronomii (rozumianej jako znajomość podstawowych zjawisk zacho
dzących na niebie) jest podobnie nieodwracalny jak zanik rzemiosł typu bednar
stwa i płatnerstwa. Może jednak da się tę wiedzę przywrócić do powszechnej 
świadomości -  ale w jaki sposób? I czy w ogóle warto?!

Otóż jako wykwalifikowany nawigator (jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej) mo
gę dość autorytatywnie stwierdzić, że znajomość nieba nie jest niezbędna oficero
wi marynarki i w praktyce, spośród znanych mi bliżej zawodowych nawigatorów (a 
to samo dotyczy oczywiście i kapitanów jachtowych) żaden nie zna nieba -  okazu
je się to zbędne do uzyskania astronomicznej linii pozycyjnej. Identyfikację gwiazd 
zapewnia tak zwany identyfikator gwiazdowy -  mapa ze specjalnymi nakładkami 
umożliwiającymi zidentyfikowanie, jakiej to gwiazdy wysokość zmierzono.

Jeżeli więc w tak tradycyjnie "astronomicznym" zawodzie -  jak marynarz -  
znajomość gwiazd, gwiazdozbiorów i ruchów planet jest zbędna, to chyba wiedza 
ta odeszła bezpowrotnie w przeszłość. Trochę jakby żal, ale chyba dobrze zdać 
sobie sprawę z tego faktu.

Jerzy Kuczyński
1---------postępki astronomów--------------------------------------------- -
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3 A K  W Y K R Z E S A Ć  VZ<ST
u /\Aaxa lr>\a.y\c.l<a?

Z acznę od post scriptuni do poprzedniego odcinka poradnika (PA 3/93, str. 138). Stara to prawda, że za
zdrość pozbawia jasności myślenia i z pola widzenia umknęła nam jeszcze jedna czyhająca na astrono
mów pokusa. To Ciało Doskonale Czame, w  skrócie CDC, (nie mylić z CCD, dla nas niegroźnym). 
CDC to ideał wszystkich astrofizyków. Nie ma dnia, żeby o nim nie myśleli. W  Polsce na szczęście nie 

ma za wiele przedstawicielek czarnej rasy, ale latem zadziwiająco dużo dzierlatek chce mieć skórę jak czekoladka. 
Nie pomagają nawet alannujące wieści o dziurze ozonowej. W  związku z tą dziurą właśnie, nasuwa mi się pew
ne rozwiązanie naszego problemu. M odne są obecnie różne kremy i okulary z filtrami nie przepuszczającymi ultra
fioletu. Nam  potrzebne byłyby analogiczne specyfiki, tyle że na podczerwień. CDC bowiem o temperaturze 
36.6°C promieniuje najintensywniej na długości fali 9.35 |am. Jeśli to będzie gorąca Murzyneczka, to trzeba by 
wyciąć jeszcze z pół mikrona w  stronę fali o wyższej częstotliwości. I tu apel do optyków i farmaceutów -  pomóż
cie udręczonym kobietom i wypuśćcie na rynek tak potrzebny towar, zbyt gwarantowany na całym świecie! Nasz 
umiłowany wysmarowany takim kremem i zabezpieczony odpowiednimi okularami, będzie zupełnie nieczuły na 
fluidy wysyłane przez najdoskonalsze nawet dało czame, po prostu będzie na nie ślepy.

A  teraz do rzeczy. Ze względu na ustawę o wartościach, lojalnie uprzedzam, że to tekst dla mężatek. Stare 
porzekadło uczy: przez żołądek do serca. Do wybranego przez Ciebie serca trafić trudniej, bo typowe potrawy tu 
nie zadziałają. To nie jest przecież „typowy" mężczyzna. Jaki bowiem normalny człowiek będzie zarywał noce, 
choćby wszystkie pod rząd, przez rok cały, aby wykryć na przykład, że jakaś tam gwiazda przestanie świecić za 2 
miliardy lat, a nie obchodzi go wcale, że Ty przestaniesz błyszczeć już za lat kilka, a więc nie trwońmy czasu i do 
dzieła. Podaję przykładowy jadłospis, który zadowoli podniebienie najwybredniejszego astronoma. Wszystkie 
posiłki możesz przygotować tanio i szybko w  mikrofalowym promieniowaniu tła:
Śniadanie:
słoneczne granule na sypko przyprawione pyłem meteorytowym (zawiera mnóstwo niezbędnych 
mi kroelementó w ).
Obiad:
jako aperitif alkohol pędzony z obłoków molekularnych, Koński teb  w  galarecie na przystawkę, zupa kwarkowo -  
elektronowa (bardzo energetyczna), karzeł w  dysku akrecyjnym z surówką z cebuli kosmicznej, zamiast ziemnia
ków jądra komet -  łudząco podobne, a na deser pola magnetyczne wmrożone w  plazmę z k(o)lapsami. 
Podwieczorek:
na słodko -  naleśniki Zeldowicza z konfiturą z jabłka Newtona.
Kolacja:
bigos w  teorii,- przed wyjściem do obserwatorium daj mu termos z kawą zaparzoną wodą z Erydanu oraz kilka ba
toników M ars lub M ilky W ay.

Jednak najważniejszym posiłkiem w  Twoim domu powinien być zapomniany, a jakże potrzebny, staropolski 
podkurek. Kiedy mąż -  astronom jak marcowy kocur do domu wróci o świcie, zmitrężony całonocną pracą, 
marzący tylko o wygodnym łóżku, przygotuj mu pyszne, kaloryczne danie. Wszak marzycie o tym samym. Propo
nuję filiżankę gorącego barszczyku z kwazara. Aby kolor był właściwy należy wybrać odpowiedni redshift, najlep

sze są z>3.5, lecz tych jest mało.
t i Przestrzegam przed kupowaniem re-

dshiftów mniejszych od 1, te nadają 
się co najwyżej na pomidorową. Do 
barszczu podaj paszteciki nadziewa
ne kwarkami, (nie za wiele ze 
względu na silny zapach). I to 
wszystko. Reszta, czyli... dżet, to 
już sprawa Twojego męża. W tul się 
w  jego spiralne ramiona. W ykwint
ny stół gwarantuje udany finał. 
Życzę dobrej nocy, czy raczej miłego 
poranka.
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Firmy UNIWERSAŁ 
i MIZAR fundatorami 
nagród -  teleskopów
UNIWERSALA

Prenumerata zbiorowa 
wyjątkowa sznsa dla

♦ szkół
♦ oddziałów PTMA
♦ formalnych i nie

formalnych grup 
miłośników astro 
nomii

Warunki Konkursu
1) W Konkursie może brać udział grupa prenumeratorów (szkoła, kółko astronomiczne, itp.) 

i każdy indywidualny Czytelnik (nauczyciel opiekun młodzieży);
2) Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opłacona (wystarczy pojedyncza) prenumerata 

Postępów Astronomii na rok 1993 (niekoniecznie opłacona w roku 1993 -  może być 
opłacona wraz z przystąpieniem do Konkursu);

3) Minimalna ilość zgłoszonych do Konkursu prenumerat na rok 1994 wynosi 5;
4) Można przysyłać prenumeraty zbiorowe wypełnione na jednym przekazie pocztowym 

(wówczas jest automatycznym zgłoszeniem do Konkursu) lub przesłać listę prenumeratoró- 
w (opłacających prenumeraty indywidualnie) zorganizowanej przez biorącego udział w 
Konkursie:
-  listę należy przesłać na adres dystrybutora lub Redakcji;
-  powtarzające się mizwiska eliminują z Konkursu;

) Numer konta i ceny prenumeraty podane są na stronie 33-34 wraz z przekazem;
6) Ostateczny termin wniesienia opłat na prenumeraty biorące udział w Konkursie oraz 

przesyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 1994 roku (decyduje data stempla). 
Rostrzygnięcie Konkursu zostanie podane w trzecim (lipiec — wrzesień) zeszycie Postę- 
pów Astronomii 1994.

?) W przypadku jednakowej ilości prenumerat o przyznaniu nagrody decyduje losowanie.

Nagrodą w Konkursie jest NAJNOWSZY TELESKOP Firmy „Uniwersał”:
Q średnica lustra 250 mm 
Q optyka w systemie Cassegraina 
^  ogniskowa 3400 111111 
^  długość tubusa 900 mm

‘Einstein w Postępach

Ile wizerunków 
Alberta Einsteina 
było opublikowanych 
w Postępach 
Astronomii 
w roku 1993?

1) Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest prenumerata 
Postępów Astronomii na rok 1994, którą należy wpłacić 
do dnia 30 kwietnia 1994;

2) Termin nadsyłania odpowiedzi mija 30 czerwca 1994 
roku (decyduje data stempla);

3) Odpowiedź na pytanie konkursowe musi zawierać pełną 
identyfikację każdego wizerunku: zeszyt, strona oraz 
ewentualnie, konieczne do identyfikacji uwagi;

4) Odpowiedzi można nadsyłać doRedakcji lub do dystry
butora w Grudziądzu (adresy na str. 3);

5) Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w zeszy
cie 3/94 (lipiec -  wrzesień);

6) W  przypadku jednakowej ilości „Einsteinów” o przy
znaniu nagrody decyduje losowanie.

Nagrodę w Konkursie stanowi teleskop produkcji 
firmy „Uniwersał” (szukacz komet):
O średnica lustra 150 111111 
O ogniskowa 900 111111 
O system Newtona 
O powiększenie 450 razy
Dla zwycięzcy -  dodatkowa nagroda niespodzian
ka.

Regulamin:




