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m  J f ie ma ludzi niezastąpionych. Ta uniwersalna prawda dotyczy 
i  [ j: również Redakcji Postępów Astronomii. W każdej działalności 

1 są chwile upadków i wzlotów, radości i przygnębienia. Ra
mi W  dością okazały się wszelkie przejawy, że pismo żyje, nowo 

pozyskiwani, znakomici autorzy, nawet najbardziej krytyczne listy na
szych Czytelników. Przygnębiały trapiące nas wciąż opóźnienia i ... ze
brania Zarządu PT A, wydawcy pisma, atmosfera tam panująca i niedo
wład organizacyjny wokół pisma. W końcu przeważyło zwyczajne ludzkie 
zmęczenie -  okazuje się, że nie można dowolnie długo zajmować się 
intensywnym uprawianiem nauki i jednocześnie redagować pismo popu
larnonaukowe na odpowiednio wysokim poziomie, który zresztą sami 
sobie określiliśmy wciąż podnosząc poprzeczkę. Mamy nadzieję, że 
Czytelnicy nam wybaczą, iż wybraliśmy ... naukę, a P.T. koledzy 
astronomowie przemyślą czy nie chcieliby nas zastąpić: Redakcja 
oczekuje propozycji przejęcia je j działalności w roku 1995. Ze swej 
strony możemy obiecać formalną i nieformalną pomoc, przynajmniej w 
pierwszym roku działalności nowej Redakcji.

Nim jednak przyjdzie czas pożegnań (w zeszycie 4/94) chcielibyśmy 
jakoś podsumować to co udało się nam do tej pory osiągnąć, stąd  
gorący apel do wszystkich Czytelników o wypełnienie zawartej w zeszy
cie ankiety. Mamy nadzieję, iż je j wyniki pomogą naszym następcom  
uniknąć naszych błędów i redagować jeszcze lepsze Postępy Astro
nomii. Niniejszy zeszyt drukujemy na lepszym papierze, co powinno 
poprawić jakość zdjęć czarno-białych, okładkę zaś czynimy cieńszą, co 
powinno pomóc w uniknięciu zgięć zawinionych przez pocztę i trapiących 
prenumeratorów.

A co drukujemy na tym papierze? Przede wszystkim anonsujemy 
książkę trzech Zbigniewów z Krakowa, której fragment na temat życia we 
Wszechświecie przedrukowujemy. W kontekście powszechnej, jak  się 
wydaje obecności planet w Galaktyce, temat ten powoli przestaje być li 
tylko domeną literatury science-fiction. Jeszcze niedawno zupełną fikcją 
wydawałaby się możliwość obserwacji zderzenia dwóch ciał niebieskich, 
a jednak upadek komety na Jowisza w lipcu tego roku jest już chyba nie
unikniony, o czym pisze Grzegorz Sitarski. Mamy nadzieję, że komety 
nie są zbudowane z antymaterii i Jowisz przeżyje to spotkanie.

Poglądy kontrowersyjne i dyskusyjne staramy się drukować w 
naszych felietonach, zwłaszcza gdy możemy się od nich odciąć poprzez 
publikację artykułu „ortodoksyjnie” traktującego Standardowy Model 
Wielkiego Wybuchu. W polemikach tego typu ścierają się zazwyczaj 
pokolenia. Dziwnie to jednak wygląda, gdy poglądy „standardowe” 
głoszą młodzi. Może po prostu mają rację? Zapraszamy do refleksji.
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ZDJĘCIA NA OKŁADCE PRZEDSTAWIAJĄ...

na pierw szej stronie -  powiększenie obrazu centralnego obszaru jądra komety Shoemaker -  Levy 9 (1993e), 
uzyskanego przy pom ocy Teleskopu Kosmicznego H ubble’a. Jeżeli przyjrzeć się dokładnie, okazuje się, że naj
jaśniejszy fragm ent -  niemal w środku obrazu -  tak naprawdę składa się z co najmniej czterech mniejszych 
kawałków. Kometa przeszła dość blisko Jowisza latem 1992 i — wskutek oddziaływań sił przypływowych tej ol
brzymiej planety -  rozpadła się na kawałki. M iędzy 16 a 22 lipca 1994, kometa -  a właściwie je j  poszczególne 
kawałki -  wpadną w atmosferę Jowisza (patrz artykuł prof. Grzegorza Sitarskiego wewnątrz numeru); 
na ostatniej stronie -  Toruńskie Planetarium im. Władysława Dziewulskiego nocą (fot. K arol Wenerski). 
Niezwykłą historię -  spisaną przez prof. Andrzeja Woszczyka -  starań i wysiłków wielu ludzi, uwieńczonych w lu
tym 1994 otwarciem Planetarium, znajdzie Czytelnik wewnątrz numeru.

W związku z przesunięciem terminów nadsyłania 
zgłoszeń, rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIA I REKLAMY
Zapraszamy do ogłaszania się w POSTĘPACH ASTRO
NOMII, w szczególności:
□ firmy komputerowe □  firmy produkujące profesjonalny 
sprzęt naukowy □  firmy produkujące sprzęt dla miłośników 
astronomii □ wydawnictwa o tematyce astronomicznej
CENNIK:
★ Jedna strona czarno-biała wewnątrz numeru -  1.5 min zł ★ Jedna strona 
kolorowa na wewnętrznej stronie okładki i wkładce -  5 min zł ★ Jedna strona 
kolorowa na czwartej stronie okładki -  8 min zł ★ 1 cm 2 -  8 tys. zł *  Opracowanie 
graficzne czarno-białe -  150-200 tys. za stronę ★ Stosujemy znaczne ulgi przy 
powtórzeniach i w przypadku akcji reklamowych popieranych przez Redakcję *  
Redakcja nie odpowiada za treść płatnych ogłoszeń
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Zbigniew Soltys, T. Zbigniew Dworak
Dzięki badaniom gwiazd i materii nuędzygwiazdowej wykazano, że prawa chemii znane z ziemskich laboratoriów 
mają charakter uniwersalny, obowiązujący w całym Wszechświecie. Podobne badania życia pozaziemskiego 
powinny pozwolić na znalezienie uniwersalnych praw biologii.

Powstawanie i ewolucja struktur 
we Wszechświecie
Radek Stompor
Choć dziś ciągle brakuje zadawalającego rozwiązania, kilkanaście lat intensywnych badań, zarówno teoretycz
nych, jak i obserwacyjnych, przybliżyły astrofizyków do rozwiązania zagadki.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A
Najdalsza galaktyka (69)

Zderzenie komety z Jowiszem
Grzegorz Sitarski
Świat astronomiczny z napięciem oczekuje na zderzenie się komety Shoemaker—Levy 9 (I993e) z Jowiszem, a 
właściwie serii zderzeń ponad 20 oddzielnych fragmentów tej komety wpadających kolejno w atmosferę Jowisza 
w dniach od 16 do 22 hpca b. r.
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czony (81), Polana w lesie Lymanna (81), Wpływ Księżyca (81), Bywa i tak... (81), Pocztówka znad 
krawędzi (81)

74 Chrońmy niebo
Andrzej Woszczyk
Działalność człowieka powoduje systematyczne pogarszanie się warunków obserwacji astronomicznych, a 
nawet stanowi zagrożenie dla dalszego istnienia wielu obserwatoriów astronomicznych.
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E
gzobiologia jest nauką o życiu pozaziemskim. Nazwa pojawiła się 
po raz pierwszy w publikacji z 1960 roku, a jej autorem jest 
Joshua Lederberg, który dwa lata wcześniej otrzymał nagrodę Nobla 

za badania nad genetyką bakterii. Lederberg starał się uzasadnić 
celowość takiej nauki, zwracając uwagę na korzyści, jakie dla chemii 
wynikły z badań kosmochemicznych. To dzięki badaniom gwiazd 
i materii międzygwiazdowej wykazano, że prawa chemii znane z 
ziemskich laboratoriów mają charakter uniwersalny, obowiązujący w 
całym Wszechświecie. Podobne badania życia pozaziemskiego powin
ny pozwolić na znalezienie uniwersalnych praw biologii.
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Zycie
we
Wszechświecie
Zbigniew Sołtys, T. Zbigniew Dworak

Zależności między chem ią a kosmo- 
chemią oraz biologią a egzobiologią 
nie są jednak w pełni analogiczne. 
Dzięki spektroskopii można na 
odległość badać zjawiska chemiczne 
zachodzące na innych planetach, w 
odległych gwiazdach, mgławicach, 
galaktykach. Natom iast nie ma, jak 
dotąd, możliwości badania jakiegokol
wiek życia pozaziemskiego. Co gorsza, 
w przeciwieństwie do chemii, biologia 
nie wytworzyła takich teorii, które 
m ogłyby pretendować do miana uni
wersalnych. Sam Lederberg podaje co 
prawda jako przykład takiej teorii dar
winowską teorię ewolucji. Teoria ta, 
obecnie bardziej niż trzydzieści lat 
temu, jest uważana za niew ystar
czającą, zarówno ze względów mery
torycznych, jak i metodologicznych, i 
zapewne upłynie jeszcze wiele lat, 
zanim osiągnie ona w pełni satysfa
kcjonującą postać.

Niemniej jednak Lederberg pisał 
swój artykuł w zasadniczo odmiennym 
czasie niż jego poprzednicy. W praw
dzie życie pozaziem skie nie było je 
szcze znane -  ale mogło zostać poz-

„Milczenie Wszechświata”
to tytuł nowej książki autorstwa Panów
Zbigniewa Dworaka, Zbigniewa Sołtysa i Zbigniewa Paprotnego

Książka jest od dłuższego czasu przygotowywana do wyda
nia przez „Wiedzę Powszechną”. Mamy nadzieję, że wkrót
ce to nastąpi. Spis treści pozwoli Państwu zorientować się w 
zakresie poruszanej tematyki:
1. Krótka historia problemu życia poza Ziemią
2. Ewolucja Wszechświata i cywilizacje pozaziemskie
3. Pozasłoneczne układy planetarne
4. Życie we Wszechświecie
5. Rozum we Wszechświecie
6. Strategie SETI
7. Programy SETI
8. Cywilizacje kosmiczne
9. Granice wiedzy i wyobraźni

Książkę uzupełnia spis zalecanej literatury. Zamieszczony 
obok artykuł to obszerne fragmenty rozdziału czwartego.
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nane. Od kilku lat krążyły już wów
czas wokół Ziemi sztuczne satelity. W 
laboratoriach NASA trwały intensy
wne prace nad pierwszymi próbnikami 
planetarnymi -  już w roku następnym 
wystartował w kierunku Księżyca Ran
ger 1, wkrótce potem sondy w stronę 
dalszych planet. Problem życia na 
planetach przestawał być zagadnie
niem czysto teoretycznym -  lądowniki 
planetarne mogły przecież bezpośred
nio spotkać się z przejawami obcego 
życia. I tu właśnie pojawiło się zadanie 
dla egzobiologów. Należało miano
wicie opracować takie proste ekspery
menty, które mogłyby zostać wyko
nane przez aparaturę lądowników i 
które mogłyby przynajmniej wykazać, 
czy na danej planecie istnieją orga
nizmy żywe. Prace nad takimi projek
tami trwały wiele lat. Zostały wyko
rzystane w praktyce w ramach pro
gramu Viking. Był to pierwszy 
sprawdzian dla egzobiologii. I niestety 
trudno powiedzieć, żeby egzobiologia 
wyszła z tego sprawdzianu z tarczą.

1. MARS
-  PLANETA ROZCZAROWAŃ

M ars zasłużył sobie w pełni na to 
miano. W ielkie emocje wokół tej pla
nety rozgorzały, gdy w 1877 roku 
Giovanni Schiaparelli odkrył mar- 
sjańskie kanały. Czy obserwujemy gi
gantyczny sztuczny system nawad
niający? Gwoli ścisłości trzeba zaz
naczyć, że pojedyncze kanały obser
wowali i wcześniejsi astronomowie, 
również nazwa „canalli” została im up
rzednio nadana przez A. Secchiego, ale

to Schiaparelli stwierdził, że tworzą 
one regularną sieć prostych linii, po
krywających powierzchnię M arsa 
(podobnie jak na Księżycu lądami naz
wano jasne, a morzami ciemne obszary 
Marsa). Od tego odkrycia datuje się 
początek wielkiej marsjańskiej debaty.

Decydujący cios zwolennikom ka
nałów zadał w 1926 roku Eugene An- 
toniadi, jeden z najbardziej zasłużo
nych obserwatorów Marsa. Jego argu
mentacja była tak prosta i oczywista, 
że zdumienie musi budzić fakt, że nikt 
jej nie przedstawił wcześniej. Otóż 
zgodnie z prawami geometrii i per
spektywy krzywizna kanałów powinna 
zmieniać się w zależności od tego, w 
jakim  położeniu obserwowana jest 
planeta. Kanał wyglądający jak linia 
prosta, gdy jest obserwowany na skra
ju planety, powinien być zakrzywiony, 
gdy znajdzie się w centrum tarczy. 
Tymczasem nic takiego nie obserwo
wano. M imo, że kanały zmieniały 
swoje położenie w wyniku obrotu 
planety, ich kształt geometryczny nie 
ulegał zmianom. A więc musiały być 
złudzeniem optycznym.

Nie tylko kanały były podłożem 
dyskusji o życiu marsjańskim. W 1963 
roku Secchi stwierdził, że marsjańskie 
morza podlegają sezonowym zmianom 
zabarwienia. W 1877 roku E. Liais 
wysunął przypuszczenie, że morza 
marsjańskie są obszarami porośniętymi 
roślinnością, odżywającą każdej 
wiosny w wyniku wzrostu temperatury 
i topnienia lodów w czapach bieguno
wych.

Nowy rozdział w historii badań ży
cia na Marsie otworzyły badania astro-

nautyczne tej planety. Pierwszy był 
Mariner 4. Sonda ta 14 lipca 1965 roku 
przeleciała w odległości 10 tysięcy 
kilometrów od M arsa, przesyłając na 
Ziemię wiele doskonałych fotografii. 
W 1971 roku Mariner 9 stał się sztucz
nym satelitą Marsa i wykonał pierwszą 
kompletną dokumentację fotograficzną 
tej planety. W tym samym roku na 
powierzchni M arsa wylądowały dwa 
sowieckie próbniki -  Mars 2 i Mars 3. 
Aparatura Marsa 3 uległa uszkodzeniu, 
tak że nie dostarczył on żadnych infor
macji, natom iast M ars 2 w ogóle nie 
posiadał aparatury badawczej. Jego 
zadaniem było dostarczenie na po
wierzchnię M arsa godła Związku Ra
dzieckiego. Być może miał być to pier
wszy krok na drodze do powołania 
Marsjańskiej Republiki Radzieckiej?

Dzięki Marinerowi 9 okazało się, że 
powierzchnia M arsa jest znacznie 
mniej podobna do księżycowej niż 
przypuszczano i wykazuje ogromne 
zróżnicowanie. Liczne są kratery wul
kaniczne. Największy z nich, Olympus 
Mons, ma u podstawy średnicę 550 km 
i wysokość 28 km. Parowy takie jak 
Valles M arines m ają długość do 5 
tysięcy km i głębokość 6 km. Pra
wdziwy raj dla alpinistów. Są też do
liny, przypom inające wyschnięte 
dorzecza rzek -  ich obecność stała się 
podstawą do przypuszczeń, że w 
odległej przeszłości m ogła istnieć na 
Marsie woda w stanie ciekłym.

Obecnie na powierchni M arsa nie 
ma wody. Nie pozwala na to zbyt nis
kie ciśnienie atm osfery (6.1 hPa), 
składającej się głównie z dwutlenku 
węgla (95 %). Nawet w tak śladowej 
atmosferze m ogą jednak zachodzić 
gwałtowne zjawiska atmosferyczne. 
W ystępują chm ury, powstające w 
wyniku kondesacji dwutlenku węgla i 
pary wodnej. Z powodu znacznych 
różnic temperatur pomiędzy dzienną a 
nocną półkulą na planecie często wys
tępują burze piaskowe, niekiedy o 
charakterze globalnym.

W 1976 roku na M arsie w ylądo
wały kolejne próbniki. Viking 1 na 
Chryse Planitia, a Viking 2 na Utopia 
Planitia. Próbniki te przeprowadziły 
pierwsze w historii badania egzobio
logiczne na obcej planecie. Wykonano 
trzy testy. Opiszemy je nieco bliżej, 
jako że ilustrują one typowe sposoby 
potencjalnego wykrywania pozaziem
skiego życia za pomocą próbników.

1. Test GEx (Gaseous Exchange -  
wymiana gazów). Test ten polegał na 
mierzeniu zmian składu atmosfery nad 
pobraną przez lądownik próbką gruntu
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Fot. 2. Pobieranie próbek z powierzchni Marsa.

marsjańskiego zmieszaną z pożywką -  
wodnym roztworem  związków orga
nicznych. Pierw sza faza polegała na 
umieszczeniu próbki tak, aby nie kon
taktowała się ona bezpośrednio z 
pożywką, a jedynie była zwilżana 
przez parę wodną. Druga faza polegała 
na bezpośrednim  zmoczeniu próbki 
pożywką. Część próbek poddana była 
uprzedniej sterylizacji w 145°C. Gdy
by w eksperym encie użyto próbki 
gruntu ziemskiego, to pożywka byłaby 
wykorzystana przez znajdujące się w 
niej mikroorganizmy. Wówczas można 
by obserwować wzrost zawartości tle

nu lub dwutlenku węgla w powietrzu 
nad próbką, w zależności od tego, czy 
w glebie przeważałyby organizmy 
samożywne czy cudzożywne. N ato
miast sterylizacja powinna znosić 
jakiekolwiek biogenne zjawiska.

W yniki doświadczeń z gruntem 
marsjańskim były zaskakujące. W 
pierwszej fazie odnotowano bardzo 
silne, ale krótkotrwałe uwalnianie tle
nu. Takiego zjawiska nie obserwowa
no przy doświadczeniach z żadnymi 
próbkami gruntu ziemskiego, ani 
księżycowego. Taki sam efekt wy
stępował, gdy próbki poddano uprzed

niej sterylizacji. W drugiej fazie, po 
całkowitym zmoczeniu próbki pożyw
ką obserwowano początkowo wchła
nianie przez próbkę uwolnionego 
wcześniej tlenu oraz dwutlenku węgla 
z atmosfery. D wutlenek węgla jest 
później ponownie uwalniany aż do 
poprzedniego poziomu.

Interpretacja zaobserwowanych 
reakcji nie jest łatwa. Przeciw hipote
zie, że mogłyby być one spowodowane 
przez m arsjańskie mikroorganizm y 
przem awia gwałtowność reakcji w 
początkowych fazach, a zwłaszcza 
niezależność reakcji od sterylizacji. 
Wysunięto hipotezę, że przyczyną ob
serwowanych zjawisk jest obecność w 
gruncie bardzo reaktywnych nadtlen
ków metali. Ich rozkład pod wpływem 
pary wodnej m ógłby być przyczyną 
gwałtownego wydzielania tlenu w 
początkowej fazie eksperymentu.

2. Test LR (Labelled Release -  
uwalnianie znakowanych gazów). W 
tym eksperym encie pobrane próbki 
zwilżano pożywką zawierającą związki 
organiczne znakowane promieniotwór
czym izotopem węgla l4C. Gdyby w 
glebie znajdowały się jakieś orga
nizmy, to mogłyby one wykorzystać te 
związki organiczne w swoim metabo- 
liźmie, czego efektem  mogłoby być 
uwalnianie do atmosfery znakowanych 
gazów (dwutlenku węgla lub metanu w 
przypadku organizmów ziemskich). W 
istocie, odnotowano najpierw gwałto
wne, potem w olniejsze uwalnianie 
znakowanych gazów. Efekty te nie 
występowały, jeśli próbkę uprzednio

nieznaczony 
hel, krypton 
i dwutlenek węgla

pożywka
nieznaczonadwutlenek węgla znaczony C

próbka
gleby

źródło światła białego

grzejnik

pożywka znaczona węglem C

grzejnik

laaaciaóaanigrzejnik—#

próbka gleby
próbka

chromatograf gazowypróbka

detektor węgla Cdetektor węgla C1 detektor gazu

Rys. 1. Trzy eksperymenty przeprowadzone przez lądowniki Vikingow, mające na celu wykrycie śladów życia na Marsie,
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Rys. 2. Schemat budowy atmosfery Jowisza.

wysterylizowano, lub jeśli była ona po 
pobraniu przechowywana przez kilka 
miesięcy w niskiej temperaturze. Taki 
przebieg reakcji zdaje się dość dobrze 
pasować do hipotezy biologicznej, i 
zdaniem niektórych badaczy, gdyby 
nie wyniki pozostałych testów, świad
czyłby za istnieniem marsjańskich 
mikroorganizmów.

3. Test PR (Pyrolitic Release -  
pirolityczne uwalnianie gazów). 
Próbkę po pobraniu umieszczano w at
mosferze zawierającej znakowany 
tlenek i dwutlenek węgla, następnie 
zwilżano ją  parą wodną i oświetlano 
lampą ksenonową. Gdyby w glebie 
znajdowały się organizmy fotosyn- 
tezujące, o metabolizmie podobnym do 
ziemskich roślin, wówczas pochła
niałyby one dwutlenek węgla, dzięki 
czemu próbka stawałaby się radioakty
wna. W istocie takie zjawisko wys
tępowało. Przemawiałoby to za biolo
giczną interpretacją zjawiska. Jednakże 
sterylizacja w 90°C nie wpływała na tę 
reakcję zupełnie, a w 175°C tylko 
nieznacznie obniżała jej efektywność. 
Przechowywanie próbki w ciemności 
przez kilka miesięcy przed ekspery
mentem nie zmieniało przebiegu za
chodzących procesów. Także wcześ
niejsze namoczenie i wysuszenie prób
ki (co powinno usunąć nadtlenki) nie 
wpływało na przebieg reakcji.

Jak więc widać, eksperymenty 
pomyślane były bardzo starannie. 
Lądowniki miały możliwość wielo
krotnego pobierania próbek, zarówno z 
odsłoniętej powierzchni, jak i spod 
kamieni, i możliwość różnorodnych 
manipulacji tymi próbkami. Analo
giczne doświadczenia prowadzone 
wcześniej na Ziemi wykrywały nieza
wodnie istnienie lub nieistnienie życia 
w badanych próbkach. Natomiast na 
Marsie te finezyjne eksperymenty 
poniosły fiasko. Nie dostarczyły dowo
dów istnienia życia na tej planecie. Nie 
obaliły również takiej możliwości.

Wyniki Vikingow dość skutecznie 
zniechęciły badaczy do Marsa. A prze
cież nie rozstrzygają one całkowicie 
problemu.

2. EGZOBIOLOGIA 
W LABORATORIUM

Można zauważyć, że wszystkie egzo
biologiczne doświadczenia Vikingow 
opierały się na założeniu, iż życie 
marsjańskie funkcjonuje na podobnych 
pod względem biochemicznym za
sadach, jak życie ziemskie. Oczywiś
cie, takie założenie było koniecznością 
-  trudno bowiem wykryć występowa
nie czegoś, jeśli nie ustalimy uprzed

nio, na czym to coś polega, a w tym 
przypadku życie ziemskie było je
dynym wzorem. Czy jednak nie może 
funkcjonować życie oparte na innych 
związkach chemicznych niż życie 
ziemskie, w którym zachodzić będą 
odmienne procesy metaboliczne?

W latach sześćdziesiątych poświę
cono takiej możliwości wiele uwagi, 
zastanawiając się nad życiem, w któ
rym rolę węgla pełniłby krzem, rolę 
wody amoniak czy metan. Były to jed
nak wszystko dość swobodne speku
lacje, słabo oparte na chemii czy fizy
ce. Zastanawiano się nawet nad tak 
egzotycznymi formami życia, jak życie 
krystaliczne. Jean Schneider, z Obser
watorium w Meudon, rozważał możli
wość istnienia organizmów, których 
fizjologia oparta byłaby na dyslokac
jach w sieciach krystalicznych. Takie 
organizmy mogłyby istnieć w skałach 
typu ziemskiego, jak również w ma
terii białych karłów czy gwiazd neu
tronowych. Rozważania na temat 
egzotycznych form życia zanikły pra
wie całkowicie w latach siedemdzie
siątych. Przede wszystkim dlatego, że 
pojawiły się dość poważne argumenty, 
aby twierdzić, że pod względem 
chemicznym organizmy żywe mogą 
być do siebie bardzo podobne, nieza
leżnie od tego, gdzie we Wszechświe- 
cie powstały.

Argumenty te wynikły z badań labo
ratoryjnych, które miały na celu poz
nanie mechanizmów biogenezy, czyli 
powstania życia na naszej planecie. 
Badania te rozpoczęły się w połowie 
naszego stulecia. Stanley L. Miller, 
wówczas student chemii na Uniwersy

tecie w Chicago, przeprowadził do
świadczenie będące niewątpliwie jed
nym z najważniejszych w naszym 
stuleciu. Otóż odtworzył on w labora
torium model przypuszczalnej pierwot
nej atmosfery ziemskiej. Model to 
dużo powiedziane. W istocie była to 
po prostu mieszanina czterech gazów: 
metanu, amoniaku, wodoru i pary 
wodnej. Miller wykazał, że w takiej 
mieszaninie, pod wpływem wyła
dowań elektrycznych zachodzą reakcje 
chemiczne, których efektem jest pow
stanie związków organicznych. Wśród 
tych związków Miller wykrył szereg 
kwasów karboksylowych i amino- 
kwasów< a więc związków stanowią
cych bardzo istotny składnik materii 
ożywionej (z aminokwasów zbu
dowane są wszystkie białka w organiz
mach). Ówczesne metody analityczne 
pozwoliły na zidentyfikowanie jedynie 
kilku aminokwasów, powstających w 
największych ilościach. Podobne 
doświadczenia prowadzone w latach 
siedemdziesiątych, z wykorzystaniem 
bardzo czułej aparatury analitycznej, 
wykazały, że w takiej mieszaninie 
powstaje co najmniej 40 różnych 
aminokwasów, w tym co najmniej 12 
spośród 20, jakie wchodzą w skład 
ziemskich białek. Wykryto również 
spontaniczną syntezę innych rodzajów 
cząteczek, wchodzących w skład ziem
skich organizmów.

Chcąc zrozumieć znaczenie do
świadczeń Millera dla egzobiologii 
trzeba uświadomić sobie to, że z takiej 
mieszaniny gazów, jaka była użyta w 
jego doświadczeniach, teoretycznie 
powstać może nieskończona różnorod-
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Rys. 3. Schemat budowy atmosfery Tytana.

ność związków organicznych. Tym 
czasem w doświadczeniu, mimo dość 
przypadkowo dobranych proporcji 
reagentów powstała niewielka grupa 
ważnych biologicznie związków. 
Czyżby przypadkiem udało się M ille
rowi trafić za pierwszym razem z do
borem składników i warunków?

Z czasem okazało się, że przyczyna 
sukcesu jest inna. Przeprowadzone w 
następnych latach doświadczenia nad 
syntezą materii organicznej w warun
kach imitujących te, jakie miały pano
wać na pierwotnej Ziemi, wykazały, że 
wyniki są bardzo podobne, nawet jeśli 
doświadczenie przeprowadzane jest w 
skrajnie odmiennych warunkach. 
M ożna zastąpić wyładowania elek
tryczne prom ieniowaniem  UV, stru
mieniami elektronów, falami ude
rzeniowymi; można zastąpić amoniak 
azotem, a metan tlenkiem  lub dwu
tlenkiem  węgla. M ożna mieszaninę 
reakcyjną ogrzać powyżej tysiąca stop
ni i gwałtownie ochłodzić -  taka sytu
acja odpowiada w przybliżeniu ochła
dzaniu w atmosferze gorących gazów 
wulkanicznych. Można też odwrotnie 
-  zamrozić te gazy do temperatury kil
ku kelwinów -  taka temperatura odpo
wiada próżni kosmicznej i naprom ie
niować taki lód promieniami UV lub 
prom ieniowaniem  kosmicznym. W 
każdym z tych wariantów efekty 
reakcji są bardzo podobne -  powstaje 
m ieszanina związków organicznych, 
której jednym  z ważniejszych skład
ników są aminokwasy, a oprócz nich 
w ystępują jeszcze inne biologicznie 
ważne cząsteczki.

Jest to bardzo ważne spostrzeżenie. 
W istocie bowiem skład atmosfery, 
jaki w swoich pierwszych doświad

czeniach przyjął M il
ler, wydedukowany 
był w oparciu o bardzo 
skąpe p rze s łan k i. 
W iadomo było je 
dynie, że była to at
mosfera pozbawiona 
tlenu lub zawierająca 
jedynie jego niew iel
kie ilości. W iększość 
tego gazu powstaje 
bowiem w wyniku fo
tosyntezy, i w więk
szych ilościach zaczął 
się on gromadzić w 
naszej atmosferze do
piero około 2 mld lat 
temu. Jest to, jak się 
wydaje, istotny waru
nek powstania życia, 
tlen jako silnie reakty
wny pierwiastek unie
m ożliw ia  bow iem  

spontaniczną syntezę materii orga
nicznej. Czy jednak była to atmosfera 
z dużą zawartością wodoru, metanu i 
amoniaku? A może atmosfera z 
azotem i dwutlenkiem węgla jako 
głównymi składnikami? Nie wiadomo

i raczej mało prawdopodobne, abyśmy 
kiedyś wiedzieli to dokładnie. Dlatego 
jest tak ważne, że niezależnie od tego, 
jaki był skład tej pierwotnej atmosfery, 
ewolucja chemiczna w niej zachodząca 
musiała doprowadzić do podobnych 
rezultatów.

Doświadczenia Millera i jego naśla
dowców dotyczyły pierwotnej atmos
fery ziem skiej, ale ich znaczenie ma 
charakter uniwersalny. Wszak ów mo
del pierwotnej atm osfery ziemskiej 
równie dobrze może być modelem 
pierwotnej atmosfery wenusjańskiej, 
marsjańskiej czy atmosfery jakiejkol
wiek innej planety. Z badań kosmo- 
chem icznych wynika, że jeśli gdzie
kolwiek we W szechświecie powstają 
planety i mają one wystarczająco dużą 
masę, aby utrzym ać atmosferę, to 
przynajmniej początkowo atmosfera ta 
będzie miała beztlenowy skład. A więc 
będą w niej mogły zachodzić procesy 
spontanicznej syntezy materii orga
nicznej, których efektem, jak  to 
wynika z badań laboratoryjnych, 
będzie powstawanie bardzo podobnych 
cząsteczek.
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Rys. 4. Szczególnie intensywne powstawanie gwiazd obserwujemy w ramionach spi
ralnych galaktyk.
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3. KOSMOCHEMIA

Począwszy od końca lat sześćdzie
siątych naszego stulecia, badania 
pozaziemskiej materii m iędzygwiaz- 
dowej zaczęły przynosić niespodzie
wane rezultaty. Okazało się, że istot
nym składnikiem międzygwiazdowych 
obłoków gazow o-pyłow ych, komet i 
meteorytów węglistych jest materia or
ganiczna. Co więcej, występuje ona 
także w atmosferach niektórych planet.

Materia międzygwiazdowa, złożona 
z gazu i ziaren pyłu, stanowi około 
10% masy Galaktyki, przy czym 98% 
tej materii to wodór i hel. Materia ta w 
części tworzy obłoki gazowo-pyłowe 
o różnej gęstości i masie. Szczególnie 
interesujące z naszego punktu widze
nia są obłoki o dużej gęstości, w któ
rych w odór występuje głównie w 
postaci molekularnej. Obłoki te za
wierają znaczne ilości dość złożonych 
cząsteczek organicznych. Są tam 
zarówno cząsteczki takie jak metan, 
amoniak, tlenek węgla, woda -  które 
mogą stanowić materiał wyjściowy do 
prebiotycznej syntezy aminokwasów 
— jak też kwasy karboksylowe, alde
hydy, aminy, nitryle, alkohole itp, 
które reprezentują stadia pośrednie w 
takich procesach.

Istnieje wiele teorii usiłujących wy
jaśnić pochodzenie obserwowanych 
związków. Niezależnie jednak od tego,

58

jaki jest mechanizm, ważne jest to, że 
materia organiczna istnieje w moleku- 
lam o-pyłow ych obłokach. A z takich 
właśnie obłoków powstają najpraw
dopodobniej układy planetarne. Zaś w 
warunkach, jakie istnieją w ewoluują
cym obłoku protoplanetarnym, wys
tępują dogodne warunki do dalszej 
ewolucji takiej materii. Oczywiście nie 
wiemy tego bezpośrednio, ponieważ 
dopiero stosunkowo niedawno udało 
się odkryć gwiazdy, wokół których 
takie obłoki najprawdopodobniej się 
znajdują1̂.

Zachowały się jednak ślady z naj
wcześniejszej historii naszego układu 
planetarnego. Są nimi tzw. chondryty 
węgliste21. Są to meteoryty kamienne, 
wyróżniające się dużą zawartością ma
terii organicznej (0.5 -  4%) i wody 
(2-22% ). Chondryty są pozostałością 
materii, z jakiej powstał Układ Sło
neczny, tą częścią pierwotnej materii, 
która nie została wykorzystana do bu-

11 Obłoki takie, czyli nazwane przez nas proply- 
dam i dyski protoplanetam e zaobserw ow ano 
wokół gwiazdy (5 Pictoris (PA 4/91, s. 172 oraz 
PA 3-4/92, s. 177) oraz wokół młodych gwiazd 
w gw iazdozbiorze O riona (PA 3/93, s. 115). 
Pow staw anie podobnego dysku wokół pulsara 
obserwuje się prawdopodobnie w układzie zwa
nym Czarną W dową (PA 3-4/92, s. 168) (przyp. 
red.).

2) Interesujący artykuł A ndrzeja Pilskiego na 
tem at chondrytów  w ęglistych ukazał się w 
Wiedzy i Życiu, (przyp. red.)

dowy planet. Dzięki temu chondryty 
węgliste mogły zachować prawie nie
zmieniony skład chemiczny od czasu 
swojego powstania.

Obecność materii organicznej w 
chondrytach stwierdził jako pierwszy 
Berzelius, badając mateoryt Alais, spa
dły na Ziemię w 1806 roku. Badania 
ożywiły się znacznie w latach sześć
dziesiątych. W 1961 roku Claus i Nagy 
znaleźli w próbkach pobranych z mete
orytów Orgueil i Ivuna tzw. uorgani- 
zowane elem enty, które uznano 
początkowo za szczątki organizmów 
pozaziem skiego pochodzenia. W rok 
później doniesiono o wykryciu amino
kwasów w wodnych ekstraktach z kil
ku chondrytów.

Odkrycie materii organicznej w 
chondrytach spowodowało burzliwą 
dyskusję odnośnie tego, czy obser
wowane struktury i molekuły rzeczy
wiście pochodzą z meteorytów, czy też 
stanowią wynik skażenia próbek przez 
ziemskie mikroorganizmy. Możliwość 
taka wydawała się prawdopodobna, 
jako że badane meteoryty spadły wiele 
lat przed omawianymi badaniami -  
Orgueil w 1864, a Ivuna w 1938 roku
-  i były przechowywane w kolekcjach 
muzealnych bez szczególnej troski o 
sterylne warunki.

W rozstrzygnięciu sporu pomógł 
szczęśliwy przypadek. We wrześniu 
1969 roku w pobliżu m iejscowości 
Murchison w Australii spadł chondryt 
węglisty, którego próbki wkrótce po
tem zostały poddane analizie w kilku 
niezależnych laboratoriach. M eteoryt 
M urchison zawierał swoistą materię 
organiczną, wśród niej ważne biolo
gicznie związki takie jak aminokwasy, 
zasady azotowe, porfiryny, kwasy tłu
szczowe i cukry. W latach siedemdzie
siątych techniki badawcze były na tyle 
dokładne, że pozwoliły stwierdzić też, 
iż m ateria organiczna w chondrycie 
jest inna niż materia ziemska.

Badania chondrytów węglistych 
dostarczają dowodów na to, że m ate
ria, z jakiej powstawał Układ Sło
neczny, była bogata w związki organi
czne. Jest prawdopodobne, że istniała 
ciągłość ewolucji chemicznej począw
szy od początków syntezy związków 
organicznych w obłokach gazowo
— pyłowych, po powstanie pierwszych 
organizmów. Wprawdzie w początko
wych stadiach ewolucji naszej planety 
jej temperatura była najprawdopodob
niej bardzo wysoka, tak że wszystkie 
znajdujące się na niej związki orga
niczne musiały ulec rozkładowi, to jed
nak istnieją conajm niej dwie drogi, 
którymi ta m ateria mogła, a nawet 
musiała, dostawać się później na 
powierzchnię Ziemi, kiedy to jej tem
peratury były już na tyle niskie, aby 
nie ulegała ona całkowitem u rozkła
dowi.
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organicznej nie
jako równy start. 
Przypomina się tu 
w y p o w i e d ź  
M etrodorosa z 
Chios. W istocie, 
W s z e c h ś w i a t  
wydaje się być 
sprawiedliwie ob
siany, ale nie każ
de pole jest rów 
nie dobre pod za
siew...

4. WODA

Istnieją przekony
wające powody, 
aby sądzić, iż za
sadniczym wa
runkiem, jaki mu
si spełniać pla
neta, aby mogła 
być siedliskiem 
życia jest zdol
ność do przynaj
mniej okreso
wego utrzymywa
nia wody w stanie 
ciekłym. Znacze
nie wody dla ży
cia na naszej pla
necie jest tak 
oczywiste, że bar
dziej szczegółowe 
uzasadnianie tego 
byłoby wręcz nie
taktowne. Nie ma 

organizmów zdolnych do życia bez 
choćby odrobiny wody. Z drugiej stro
ny można wykazać, że niemal wszę
dzie tam, gdzie występuje woda w 
stanie ciekłym, znajdują się jakieś or
ganizmy żywe. Znajdowano je i w 
przechłodzonych zbiornikach pod
biegunowych, i w gorących podmors
kich źródłach, gdzie przy ogromnym 
ciśnieniu temperatura wody przekracza 
300°C. Jak się wydaje, dopiero nasza 
cywilizacja była w stanie wytworzyć 
zbiorniki wodne, w których nie jest w 
stanie przetrwać żadne życie.

Ze znaczenia wody zdawano sobie 
sprawę już od samego początku badań 
nad biogenezą. Pierwsze teorie bio- 
genezy, sformułowane przez Oparina 
i Haldane’a już w latach dwudziestych 
naszego stulecia, proces powstawania 
życia umieszczały w pierwotnym ocea
nie, w którym stopniowo miałyby się 
gromadzić związki organiczne syntety
zowane w pierwotnej, beztlenowej at
mosferze.

Zanim jednak takie związki staną 
się składnikami organizmów żywych, 
muszą ulec polimeryzacji. Z amino-
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Pierwszy sposób wiąże się z upad
kami komet i meteorytów na powierz
chnię naszej planety. Zjawisko to w 
początkach istnienia Ziemi musiało 
być wielokrotnie częstsze niż obecnie. 
W edług szacunkowych obliczeń 
Brooksa, w okresie od 4.0 do 3.8 mld 
lat (a więc w ciągu 200 milionów lat) z 
samych tylko chondrytów dostało się 
na Ziemię 1012 ton materii organicznej.

Druga możliwość to akrecja boga
tego w m aterię organiczną pyłu mię- 
dzygwiazdowego podczas przecho
dzenia Układu Słonecznego przez 
obłoki gazow o-pyłow e w Galaktyce. 
Biorąc pod uwagę, że przejście Układu 
przez przeciętnej wielkości obłok trwa 
od 100 tysięcy do m iliona lat, otrzy
mujemy łączną ilość materii orga
nicznej równą 108 -  10'° ton, co prze
wyższa nawet współczesną biomasę 
Ziemi.

Oczywiście nie tylko Ziemia mogła 
otrzymywać duże ilości materii orga
nicznej z Kosmosu. Dotyczy to w jed
nakowym  stopniu każdej planety w 
Galaktyce. A więc wszystkie planety 
mają pod względem dostępu do materii
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kwasów muszą powstać białka, z nuk- 
leotydów -  kwasy nukleinowe. I tu po
jawił się problem. Jak wyliczono, kon
centracja monomerów w globalnym 
oceanie osiągnęłaby w ciągu miliarda 
lat zaledwie około 1%, zbyt mało, aby 
związki te mogły efektywnie polimery
zować.

W latach siedem dziesiątych w 
Ośrodku Badawczym NASA w Moffet 
Field wykonano jednak następujące 
doświadczenie. M ieszaninę wodnego 
roztwotu aminokwasów i iłu poddano 
na przemian osuszaniu i nawilżaniu. 
Odpowiada to sytuacji, jaka mogła ist
nieć na plażach w strefie przypływów, 
albo w okresowo wysychających 
zbiornikach lądowych. Okazało się, że 
w takim w odno-iłow ym  zmiennym 
środowisku wydajność polimeryzacji 
aminokwasów była o wiele większa 
niż w doświadczeniach przeprowa
dzanych w stabilnym środowisku wod
nym.

A więc do powstania życia nie są 
być może wcale potrzebne oceany. 
Być może wystarczą niewielkie, okre
sowo wysychające kałuże?

5. WODA NA PLANETACH

Wszystkie planety mają podobny skład 
chemiczny na początku swej ewolucji. 
Dalsza ewolucja zależy od kilku czyn
ników. Zasadnicze znaczenie ma masa 
planety — ciała o małej masie mają zbyt 
małe pole grawitacyjne, aby utrzymać 
odpowiednio gęstą atmosferę, co jest 
warunkiem istnienia pow ierzchnio
wych zbiorników wody. Temperatury 
topnienia i wrzenia wody zależą 
bowiem silnie od panującego ciśnienia. 
Drugim, równie ważnym czynnikiem 
jest odległość planety od Słońca, a 
zatem ilość energii, jaką z tego źródła 
planeta otrzymuje.

Ogromne zbiorniki wodne na po
wierzchni naszej planety powstały w 
wyniku długotrwałej i skomplikowanej 
ewolucji.
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Ziem ia zaczęła tworzyć się z brył 
materii protoplanetarnej około 4.75 
mld lat temu. Zlepianiu się brył to
warzyszył wzrost temperatury z powo
du kontrakcji grawitacyjnej i rozpadu 
pierwiastków promieniotwórczych. 
Następowało stopniowe przetopienie 
materii pierwotnej, a substancje lotne 
zaczęły tworzyć pierwotną atmosferę.

Najbardziej pierwotna atmosfera 
składała się głównie z wodoru, jednak 
ten najlżejszy gaz stosunkowo szybko 
uleciał w przestrzeń kosmiczną. Około 
4 m iliardy lat temu głównymi skład
nikami atmosfery były prawdopodob
nie dwutlenek węgla, azot i para 
wodna. Temperatura przekraczała tem
peraturę wrzenia.

Planeta jednak stygła dalej. Rozpo
czął się proces skraplania i powstały 
pierwsze kałuże -  najstarsze ślady or
ganizmów pochodzą sprzed 3.8 mld 
lat, i są to właśnie ślady organizmów 
wodnych.
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Raz rozpoczęty proces skra
plania uruchomił samonapędza- 
jącą się reakcję. Skraplanie 
zmniejszyło ilość pary wodnej 
w atmosferze, a także dwu
tlenku węgla rozpuszczalnego 
w wodzie. Oba te gazy mają sil
ny wpływ na wywoływanie efe
ktu cieplarnianego, zmniejsza
nie ich ilości powodowało ob
niżanie temperatury i sprzyjało 
dalszemu skraplaniu, choć pro
ces był powolny.

Dlaczego podobny proces nie 
zaszedł na Wenus? Być może 
przyczyną tego była właśnie 
różnica ilości ciepła, jaką obie 
planety otrzymują od Słońca i 
na W enus temperatura nigdy 
nie spadła poniżej poziomu, 
przy którym rozpoczęłoby się 
skraplanie i dalsze ochładzanie.

Na Marsie z kolei stygnięcie 
zachodziło zbyt szybko. W ię
ksza odległość od Słońca i zara
zem mała masa planety spowo
dowały, że efekt cieplarniany 
nie był wydajny. Niskie ciśnie
nie atmosfery nie sprzyjało 
utrzymaniu ciekłej wody na 
powierzchni. Część pary wod
nej zatem uciekła, reszta za
mieniła się w lód. Zatem przejś
ciowo woda miała swój udział 
w kształtowaniu powierzchni 
planety, jak na to wskazują ob
serwacje geomorfologiczne. 
Obecnie jednak lód występuje 
jedynie na dużych szerokoś
ciach geograficznych, częścio
wo przykryty warstwą zamarz
niętego dwutlenku węgla, nato
miast grunt bliżej równika jest 
pozbawiony wody aż do głę
bokości kilkuset metrów.

6. EKOSFERY, GAJA  
I POSZUKIW ANIE ANOMALII

W ymyślona w latach pięćdziesiątych 
koncepcja ekosfer zyskała w swoim 
czasie ogromną popularność. Ekosfera 
to miała być sfera wokół gwiazdy, w 
której miałyby panować warunki 
umożliwiające istnienie życia. W ekos- 
ferze naszego Słońca znajdowały się 
oprócz Ziemi także Mars i Wenus.

Błędność koncepcji ekosfer wynika 
z faktu, że próbuje ona sprowadzić 
całe zagadnienie jedynie do kwestii 
ilości energii, jaką planeta otrzymuje z 
gwiazdy. Tymczasem także masa pla
nety ma ogromny wpływ na m ożli
wość utrzymania atmosfery i wytwo
rzenia powierzchniowych zbiorników 
wody. Duży wpływ mogą mieć także 
niewielkie nawet różnice w składzie 
chemicznym obłoków gazow o-pyło- 
wych, z jakich tworzą się poszczególne

układy planetarne. I nie sądzę, żeby 
koncepcję ekosfer mogły uratować 
bardziej precyzyjne obliczenia, takie 
jak Michaela M. Harta, który wyliczył 
niedawno, że ekosfera Słońca jest bar
dzo wąska -  liczy zaledwie kilkanaście 
milionów km i obejmuje tylko Ziemię.

W szystkie takie uproszczone teorie 
w gruncie rzeczy stanowią próbę uza
sadnienia apriorycznie przyjętej tezy, 
która jest podawana jako wynik obli
czeń. Model Ziemi jako planety o op
tymalnych warunkach tkwi we wszyst
kich takich rozważaniach, choć rzadko 
ich autorzy się do tego przyznają. 
Tymczasem nie całkiem  prawdziwe 
jest tw ierdzenie, że na Ziemi istnieje 
życie, ponieważ są na niej sprzyjające 
warunki. Bardziej prawdziwe jest 
twierdzenie odwrotne — dlatego panują 
na Ziemi takie warunki, ponieważ ist
nieje na niej życie.

Powstanie biosfery odegrało istotną 
rolę w kształtowaniu się panujących na 
Ziemi warunków. Jak istotną -  trudno 
ocenić. Jam es B. Lovelock, autor 
głośnej w ostatnich latach hipotezy Gai 
uważa, że życie wkrótce po powstaniu 
uzyskało kontrolę nad warunkami śro
dowiskowymi na naszej planecie 
tworząc coś w rodzaju gigantycznego 
systemu homeostatycznego, utrzymu
jącego odpowiednie dla życia warunki 
i ewoluującego w kierunku ich opty
malizacji.

Jednym z przykładów może być 
powstanie warstwy ozonowej. Ozon 
chroni powierzchnię naszej planety 
przed prom ieniowaniem  ultrafiole
towym, dzięki niemu zatem możliwe 
jest życie na lądzie, ponadto chroni 
także parę wodną przed fotolitycznym 
rozkładem. A ozon powstaje przecież z 
tlenu, wytworzonego w procesach fo
tosyntezy.

Być może Lovelock w swoich 
wnioskach posuwa się za daleko. 
Faktem jest jednak , że nie można 
kwestionować wpływu biosfery na 
kształtowanie się warunków na naszej 
planecie. Powinniśm y zatem, jak 
sugeruje Lovelock, badać atmosfery 
innych planet właśnie zwracając uwa
gę na te składniki, które w warunkach 
abiotycznych nie powinny wys
tępować. Tak prowadzone badanie 
składu atmosfery odległej planety 
i wykrywanie takich anomalii może 
nam posłużyć jako wskaźnik, że na 
danej planecie może istnieć życie.

Zbigniewa Sołtysa -  biologa z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Zbigniewa Dworaka -  as
tronoma pracującego w Akademii Górniczo 
-  Hutniczej w Krakowie, łączy wspólna pa
sja: popularyzacja nauki. Czytelnicy mogą 
tylko na tym skorzystać.
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Powstawanie i ewolucja
Radek Stompor struktur

we Wszechświecie
„Ucieczka galaktyk”, mikrofalowe 

promieniowanie tła i jego niezwykła 
izotropia, obfitości lekkich 

pierwiastków to najważniejsze 
z faktów obserwacyjnych, które 

legły u podstaw modelu Wielkiego 
Wybuchu, stanowiąc o jego 

popularności wśród kosmologów. 
Oprócz znaczących sukcesów nie 

brak jednak i problemów. 
Największy z nich to niewątpliwie 
problem pochodzenia struktur we 

Wszechświecie. I choć dziś ciągle 
brakuje zadawalającego 

rozwiązania, kilkanaście lat 
intensywnych badań, zarówno 

teoretycznych, jak i 
obserwacyjnych, 

przybliżyły astrofizyków do 
rozwiązania zagadki.

Autor i Jego muza ... w Paryżu (fot. M. Chodorowski)

MODEL CZY MODELE?

W latach dwudziestych obecnego stu
lecia am erykański astronom Edwin 
Hubble dokonał pierwszego z wielkich 
odkryć współczesnej kosmologii odno
towując fakt oddalania się dalekich 
obiektów z prędkościami proporcjonal
nymi do ich odległości od nas. Zjawi
sko to, popularnie nazywane „ucieczką 
galaktyk”, w kosmologii zyskało sobie 
nazwę prawa Hubble’a. Obraz ekspan
dującego W szechświata jest zgodny z 
przewidywaniami ogólnej teorii wzglę
dności Einsteina; pokazały to już pier
wsze teoretyczne prace Lem aitre’a i 
Friedmanna, poświęcone ewolucji jed
norodnego i izotropowego rozkładu 
materii. Jedną z konsekwencji takiego 
modelu jest bardzo gęsta i gorąca 
wczesna faza ewolucji, stąd został on 
nazwany modelem  Wielkiego W ybu
chu. (To przewidywanie sugestywnie 
zostało potwierdzone w 1965 roku w 
rezultacie odkrycia przez Penziasa i 
Wilsona mikrofalowego promieniowa
nia tła.)

I choć po ponad 70 latach, które 
minęły od tego czasu, nasza znajomość 
W szechświata jest znacznie głębsza, 
jak dotąd żadne z obserwacyjnych od
kryć nie skłoniło większości kosmolo
gów do porzucenia powyższych zało
żeń (gdzie jednorodność i izotropia 
obowiązują jedynie po „uśrednieniu”, 
choć paradoksalnie wartość współ
czynnika proporcjonalności w prawie 
H ubble’a -  tzw. stałej H ubble’a -  
„zmalała” w tym czasie o czynnik po
nad 10), zaś Model Wielkiego W ybu
chu, po szeregu spektakularnych su
kcesów, (np. nukleosynteza — syntezy 
lekkich pierwiastków na wczesnych 
etapach ewolucji W szechświata), 
osiągnął rangę najpopularniejszego 
modelu współczesnej kosmologii.

Problem dopiero pojawia się w mo
mencie, gdy zaczynamy bliżej przy
glądać się rozkładowi materii we 
W szechświecie. ’B liżej’ -  znaczy w 
tym wypadku dokładniej, bardziej dro
biazgowo. Co wtedy widzimy?

Materia przede wszystkim skupiona

jest w gwiazdach; niewielka tylko jej 
część jest w postaci gazu i pyłu. Gwia
zdy, gaz i pył tworzą galaktyki (kon
glomeraty ok. 109 gwiazd, o rozm ia
rach do kilkunastu kps), te z kolei 
często wchodzą w skład gromad galak
tyk (skupiska 50 i więcej galaktyk 
rozciągające się nawet aż do kilku 
Mps). Na tym wcale nie koniec! 
Systematyczne przeglądy nieba pro
wadzone od połowy lat 80 przez as
tronomów z Center for Astrophysics w 
M assachusetts doprowadziły do od
kryć największych dziś znanych struk
tur, których rozm iary stanowią 5% 
promienia horyzontu (około 150 Mps). 
Są to obiekty tak spektakularne jak 
ogromne „ściany” -  skupiska galaktyk, 
których dwa wymiary („długość” i 
„szerokość") wielokrotnie przewyż
szają trzeci („grubość"). W śród nich 
prym wiedzie zaobserwowany na 
północnej półkuli nieba W ielki Mur, 
którego największy rozmiar dochodzi 
do 170 Mps, a jest on zaniżony praw
dopodobnie przez zbyt małą szerokość
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przeglądu. Na półkuli południowej 
dominują gromady Perseusza i Ryb 
tworząc długi na kilkadziesiąt mega- 
parseków łańcuch galaktyk. Łańcuchy 
i ściany otaczają obszary prawie 
całkowitych pustek, w których najczul
sze detektory nie wypatrzyły nic poza 
pojedynczymi, sporadycznie porozrzu
canymi galaktykami. Pustki, odmien
nie od skupisk, są prawie sferyczne o 
promieniach dochodzących do 50 Mps. 
Piękną ilustracją tej struktury jest prze
gląd galaktyk nieba południowego, 
przedstawiony na stronie 67.

Czy jest zatem sens wogóle mówić 
o jednorodnym Wszechświecie? Jest 
(na szczęście dla kosmologów!), a 
dzieje się tak dlatego, że struktury co
raz wyższego rzędu są coraz słabiej 
wyodrębnione z ogólnego tła. Rozkład 
materii tym bardziej przypomina roz
kład jednorodny, im większe przestrze
nie badamy, uśredniając gęstość. 
Ilustruje to doskonale obserwowany 
rozkład radioźródeł (patrz rysunek).

Precyzyjniej odpowiedni warunek 
można sformułować następująco: 
Wszechświat można traktować jako, 
średnio rzecz biorąc, izotropowy i jed
norodny, dopóki przestrzenne rozmia
ry niejednorodności są małe w po
równaniu z rozmiarem horyzontu 
(~ 3000 Mps).

Kosmologia ma jednak za zadanie 
nie tylko opis uśrednionego Wszech
świata, ale także opis powstawania ob
serwowanych niejednorodności oraz 
wpływu ich obecności na ewolucję 
Wszechświata. Wiadomo, że odpowie
dni do tego model Wszechświata musi 
być zatem bardziej precyzyjny. Spór o 
te szczegóły właśnie się toczy. Wciąż 
trwają wśród kosmologów zacięte 
dyskusje, jak opisać w modelu te nie
jednorodności i propozycji jest wiele. 
W chwili obecnej poprawniej jest do
szukiwać się pod nazwą „model 
Wielkiego Wybuchu” całego zespołu 
modeli, przewidujących taką samą 
ewolucję uśrednionych po odpowied
nio wielkim obszarze parametrów, niż 
próbować identyfikować ją  z jednym 
dobrze zdefiniowanym „gotowym” 
modelem. Bogactwo możliwości jest 
tak ogromne, a postęp, jaki dokonał się 
w ciągu ostatnich lat tak znaczny, że 
cel, czyli wyjaśnienie powstania struk
tur, jest już blisko.

DYNAMICZNE ZNACZENIE 
NIEJEDNORODNOŚCI

Niejednorodnościom rozkładu materii 
odpowiadają odstępstwa od prawa 
Hubble’a. Dzieje się tak, ponieważ 
skupiska materii przyciągają grawita-
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cyjnie obiekty ze swojego otoczenia. 
Indukowane odstępstwa od prawa 
Hubble’a są tym większe im większa 
jest masa niejednorodności. Różnicę 
pomiędzy prawdziwą (tzn. tą zmie
rzoną przez obserwatora) prędkością 
galaktyki a prędkością, którą powinna 
ona mieć w wyniku ekspansji Wszech
świata (tzn. hubblowskiej prędkości 
mierzonej względem obserwatora), 
nazywamy jej prędkością własną. 
Zgodnie z modelem Wielkiego Wybu
chu, promieniowanie tła -  relikt epoki, 
gdy gęstość i temperatura Wszech
świata były wielokrotnie wyższe niż 
dziś -  podlega zasadniczo tylko czysto 
hubblowskiej ekspansji. Prędkości 
własne określają więc prędkości obiek
tów względem promieniowania tła. 
Detektor poruszający się względem 
układu spoczynkowego promieniowa
nia (tzn. takiego, w którym jest ono 
izotropowe) widzi jego temperaturę 
nieco wyższą od średniej (T0=2.735 K) 
w kierunku względnego ruchu i nieco 
niższą w kierunku przeciwnym. Jest to 
konsekwencją zjawiska Dopplera. 
Precyzyjny pomiar różnicy temperatur 
pozwolił zmierzyć obliczyć prędkość

Ziemi — a po odjęciu jej prędkości 
względem Słońca i Słońca względem 
centrum Galaktyki -  także prędkość 
Galaktyki w układzie spoczynkowym 
promieniowania tła. Wynikiem tego 
pomiaru jest wartość 600 km/s.

Metoda przedstawiona powyżej jest 
zupełnie nieprzydatna przy pomiarach 
prędkości innych galaktyk -  niemo
żliwe jest umieszczenie detektora na
wet na najbliższych obiektach tego 
typu. Zamiast niej wykorzystuje się 
pewne fenomenologiczne związki 
wiążące odległość z jasnością i pręd
kością rotacji (dla galaktyk spiralnych 
-  tzw. metoda Tully-Fischera) czy też 
z dyspersją prędkości (dla galaktyk 
eliptycznych -  metoda Faber-Jack- 
sonci). Umożliwiają one wyznaczenie 
odległości, a w konsekwencji także 
hubblowskich prędkości obiektów. 
Radialne składowe prędkości (w 
układzie spoczynkowym Ziemi) otrzy
mujemy na podstawie pomiaru prze
sunięć ku czerwieni linii obser
wowanych w widmie obiektów 
(znowu efekt Dopplera). Prędkości 
własne -  a właściwie ich składowe ra
dialne -  wyznaczone tą drogą obar-

llustracja przedstawia przegląd około 31 000 najjaśniejszych radioźródeł wykonany 
przez Condona na fali 6 cm. Źródła te to jasne radiogalaktyki i radiowo głośne kwazary, 
dlatego przegląd ten sięga bardzo głęboko, aż na odległości bliskie horyzontu. W tak 
wielkiej skali Wszechświat jest doskonale jednorodny; niewielkie niejednorodności ob
serwowane na rysunku pochodzą od bardzo bliskich, jasnych radioźródeł znajdujących 
się w Mlecznej Drodze (wg Gregory i Condon 1991).
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czone są dużymi błędami dochodzą
cymi nawet do 20%, a ich nieradialne 
składowe pozostają nieznane. Przepro
wadzone pomiary pozwoliły jednak 
zaobserwować wielkoskalowy prze
pływ galaktyk. Okazało się, że więk
szość galaktyk z naszego bezpośred
niego sąsiedztwa (rozumianego tu jako 
obszar o promieniu około 40 Mps) 
porusza się w tym samym kierunku. 
Prędkości tego ruchu są niekiedy na
wet większe niż prędkość Drogi M le
cznej i osiągają wartość 1000 km/s, jak 
np. dla gromady Centaura (co stanowi 
około 20% hubblowskiej prędkości 
tego obiektu).

Przyczyn tak dobrze skoordyno
wanego na tak ogromnej skali prze
pływu kosmologowie doszukują się w 
obecności masywnego obiektu (o 
masie 5 1 0 15A/@ leżącego około 40 
Mps od Lokalnej Grupy -  gromady do 
której należy i nasza Galaktyka) na
zwanego Wielkim Atraktorem, a będą
cego prawdopodobnie skupiskiem 
kilku masywnych gromad galaktyk 
(choć istnieją i bardziej egzotyczne 
przypuszczenia). Dzięki tak ogromnej 
masie grawitacja tego dość tajem 
niczego obiektu zdominowałaby ruchy 
galaktyk z naszego otoczenia, tak jak 
masywne Słońce determinuje ruch 
mniej masywnych planet.

EWOLUCJA STRUKTUR 
WE WSZECHŚWIECIE

Systematyczne przeglądy nieba -  zli
czenia galaktyk oraz badanie ich dy
namiki -  pokazują nam, jak wygląda 
obserwowany W szechświat w chwili 
obecnej. Rozwój technik obserwacyj
nych pozwala jednak także na spojrze
nie „pod prąd czasu” i badanie 
W szechświata na wczesnych etapach 
ewolucji. Dzięki skończonej prędkości 
światła (i równej 3-105km/s), patrząc 
coraz dalej widzimy obiekty coraz to 
młodszego Wszechświata.

Najdalszy zaobserwowany do tej 
pory obiekt to kwazar o przesunięciu 
ku czerwieni z «  4.897. Badanie widm 
kwazarów pozwoliło wykryć obecność 
cięższych niż hel pierwiastków (takich 
jak węgiel czy azot), i to zarówno w 
samych kwazarach, jak i w otacza
jącym je  ośrodku. Świadczy to, że już 
wówczas istniały gwiazdy, bowiem ich 
obecność wydaje się niezbędna do 
powstania cięższych pierwiastków. 
(Jak się przypuszcza do syntezy azotu 
potrzeba dwóch populacji gwiazd!) 
Gwałtowne procesy zachodzące w 
trakcie ewolucji gwiazd (np. wybuchy 
nowych i supernowych, gwiezdne wia
try) mogły rozprzestrzenić tworzone w

nich pierwiastki do międzygwiezdnego 
ośrodka.

Odbierane przez nas obecnie 
światło najdalszego kwazara zostało 
wyemitowane w momencie, gdy 
W szechświat był dziesięciokrotnie 
młodszy. Pokazuje to, że już wtedy ist
niały bądź formowały się pierwsze 
galaktyki, a rozkład materii był już sil
nie niejednorodny.

W idmo kwazara jest zarazem 
swoistym zapisem „historii podróży” 
fotonów od źródła do detektora. W 
rzeczywistości zaledwie niewielka 
część z nich odbywa całą tę drogę. 
Biegnące fotony mogą być pochłonięte 
lub rozproszone przez napotykane 
atomy czy jony. Takie spotkania zosta
wiają swój ślad w widmie promienio
wania. Najczęstsze przeszkody to ato
my pierwotnego wodoru i helu (ale 
także np. węgiel i azot -  patrz poniżej), 
a widmo pozwala na rozszyfrowanie 
ich rozmieszczenia w przestrzeni. Gdy 
obserwowany obiekt leży wystarcza
jąco daleko można badać też zmiany 
jakim podlegało to rozmieszczenie 
wraz z ewolucją W szechświata. 
Okazuje się, że obłoki (tzw. obłoki 
Lyman a) wodoru są bardzo często 
napotykane przez promieniowanie. 
Dzieje się to jednak znacznie rzadziej 
na początku drogi od kwazara niż na 
jej końcu (patrz artykuł St. Bajtlika , 
PA 3/1991). Przypuszczalnie wskazuje 
to na proces tworzenia się obłoków 
gdzieś przy przesunięciach ku czer
wieni z ~ 3h-4.

Specyfika tych „teleskopowych po
dróży w czasie" uniemożliwia ujrzenie 
tego samego obiektu na różnych eta
pach ewolucji. Nie możemy zobaczyć 
Drogi Mlecznej dwukrotnie młodszej 
niż obecnie, czy bliskiej nam galaktyki 
M31 w chwili narodzin. Nie znane po
zostaną też dla nas losy najdalszego 
kwazara. Możemy jednak obserwować 
inne dalekie galaktyki, znacznie młod
sze niż te widziane w naszym otocze
niu. Galaktyki są znacznie słabszymi 
źródłami promieniowania niż kwazary. 
Obserwacje ich są więc dużo trudniej
sze i czasochłonne. Najdalsza zaobser
wowana galaktyka to radiogalaktyka 
4C 41.17, o przesunięciu ku czerwieni 
z = 3.8 (patrz ramka ze zdjęciem z 
Teleskopu Kosmicznego H ubble’a). 
Informacje, które o niej posiadamy, 
pochodzą z okresu, gdy Wszechświat 
był około trzy razy młodszy niż obec
nie. Jeśli Wszechświat podlega ewolu
cji, to średnio rzecz biorąc galaktyki o 
z ~ 1 powinny być wyraźnie młodsze 
niż te z naszego bliskiego otoczenia, a 
w ich wnętrzach powinny znacznie in
tensywniej tworzyć się młode gwia-
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struktura wielkoskalowa 
dla ~ 50 Mps

Kontrast gęstości to stosunek 
różnicy gęstości obiektu i śred
niej gęstości Wszechświata do 
średniej gęstości Wszechświa
ta. Przyjęta warość średniej 
gęstości Wszechświata 10'29 
g/cm3 odpowiada modelowi 
Wszechświata płaskiego i war
tości stałej Hubble’a równej 75 
km/s/Mps.
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Ewolucja Wszechświata

5

Schematyczny obraz formowania się struktur we Wszechświecie. Oś czasu biegnie od Wielkiego Wybuchu do chwili obecnej (~ 16 
mld lat). Sięgając obserwacjami wstecz, widzimy kolejno: (1) fragment wielkoskalowej struktury w rozkładzie galaktyk widocznej w 
przeglądzie nieba wykonanego w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, (2) młodą galaktykę (zdjęcie z Teleskopu 
Kosmicznego Hubble'a -  patrz wkładka do PA 2/1993), (3) gromadę galaktyk Abell 2256 (obraz w zakresie rentgenowskim, zdjęcie z 
Rosata), (4) radiogalaktykę 4C41.17 -  najdalszą spośród dotychczas odkrytych galaktyk (zdjęcie z Teleskopu Kosmicznego 
Hubble’a), (5) kwazara PG 1247+341- rekordzistę odległości wśród kwazarów (zdjęcie w barwie K w podczerwieni, Soifer i in., Ap.J. 
420, L1, 1994) oraz (6) fluktuacje promieniowania tła -  fragment nieba widzianego przez satelitę COBE. Na rysunku zaznaczone są 
przybliżone wartości przesunięcia ku czerwieni, odpowiadające kolejnym epokom.

zdy. Efekt taki rzeczyw iście został za
obserw ow any. (Z d jęc ia  m łodych ga
laktyk otrzym ane przez Teleskop Kos
m iczny H u b b le ’a m ożna znaleźć na 
w ew nętrznej stronie okładki PA 
1/1994). N adw yżka niebieskiego św ia
tła w w idm ie galaktyk o dużych z jest 
oznaką znacznie obfitszej działalności 
gw iazdotw órczej n iż  to obserw ujem y 
obecnie.

P onad to  obserw acje w skazują na 
ogrom ną liczbę galaktyk o bardzo m a
łej jasności. Obrazy ich na kliszach fo

tograficznych  praw ie przecina ją się. 
Poniew aż nie znam y odleg łości tych 
obiektów, trudno o jednoznaczną inter
pretację tego faktu. Jedna z m ożliwości 
zakłada, że ich n iezw ykle m ałe ja s 
ności pozorne spow odow ane są ich 
ogromnymi od nas odległościami. Jeśli 
tak, to koncentracja galaktyk m usiała 
istotnie zmaleć, po to by osiągnąć stan 
podobny do obecnego. M ogło się tak 
stać za spraw ą zderzeń galak tyk  pro
w adzących do ich połączeń. P o tw ier
dzenie tego istotnego wniosku w ym a

ga je d n ak  pom iarów  przesun ięć  ku 
czerw ien i lin ii w w idm ach  tych n ie
zw ykle słabych obiektów.

O bserw acje dosta rcza ją  też dow o
dów  na ew oluc ję  g rom ad galaktyk. 
G alaktyki odległych bogatych grom ad 
-  a więc średnio m łodsze -  są bardziej 
n ieb iesk ie niż te w typow ych g rom a
dach z sąsiedztw a. O znacza to, że za
w ierają  znaczn ie  w ięcej m łodych 
gw iazd. W idm a około  30%  galak tyk  
grom ady o z ~  0.5 w ykazują nadwyżkę 
niebieskiego św iatła, podczas gdy dla
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Comy (niezbyt odległej od nas bogatej 
gromady) tylko 5%. Co więcej, około 
50% galaktyk odległych gromad (z ~ 
0.5) przeżyło okres bardzo gwałtownej 
działalności gwiazdotwórczej zwią
zanej prawdopodobnie z zderzeniami 
galaktyk gromady między sobą lub 
oddziaływaniem ich z gęstym i gorą
cym gazem zalegającym w środku bo
gatych gromad. Prawie wszystkie in
formacje o ewolucji galaktyk (łącznie z 
tą ostatnią) pochodzą z analizy widm 
odległych obiektów. Rozdzielczość 
współczesnych detektorów nie poz
wala bowiem na bezpośrednią analizę 
ich budowy czy kształtu. Ta funda
mentalna trudność uniemożliwia na 
przykład odpowiedź na pytanie, czy 
niektóre ze znanych typów galaktyk 
odpowiadają różnym etapom ich 
ewolucji.

FLUKTUACJE 
PROMIENIOWANIA TŁA

Z odległości jeszcze dalszych niż naj
dalsze kwazary dociera do nas promie
niowanie tła. To promieniowanie o 
średniej temperaturze T0= 2.735K do
biegające do nas ze wszystkich kie
runków jest niebywale izotropowe (po 
uwzględnieniu ruchu Lokalnej Grupy 
względem promieniowania tła i efektu 
Dopplera). Nie ma zatem mowy o żad
nych „obiektach”; względne różnice 
temperatur fotonów przybiegających z 
różnych kierunków wynoszą zaledwie 
około AT/T ~ 10 5. Tak mała wartość 
była powodem fiaska licznych prób ich 
detekcji; dopiero w 1992 roku ta 
„czarna passa” została przerwana przez 
satelitę COBE.

Fotony te zostały wyemitowane 
przez stygnącą materię jakieś 100 000 
lat po Wielkim Wybuchu i docierają 
do nas z odległości, odpowiadającej 
przesunięciu ku czerwieni z ~ 1100!

Ponieważ fotony promieniowania 
tła niosą informacje o bardzo wczes
nym Wszechświecie, wynik ten narzu
ca bardzo silne ograniczenie na wiel
kość obecnych wtedy zaburzeń. 
Ponadto zależność strumienia energii 
fotonów od ich częstości z niezwykłą 
precyzją (0.1%) przypomina widmo 
częstości dla ciała doskonale czarnego 
(widmo Plancka). Procesy powstawa
nia struktur nie pozostawiły w nim 
prawie żadnych śladów. W tak sze
rokim zakresie długości fal (od 100 
|.im do 1 cm ) jest to najlepszy wzorzec 
ciała doskonale czarnego jakim dys
ponują obecnie obserwatorzy!

Wyniki obserwacyjne są jak widać 
dość fragmentaryczne, przypominając

mało ze sobą związane elementy 
układanki, zostawiają dużo miejsca na 
fantazje teoretyków. W epoce z ~ 1100 
Wszechświat jest niemal doskonale 
jednorodny, w epoce z ~ 5 są już gwia
zdy i galaktyki, a pomiędzy tymi dwie
ma epokami jest gigantyczna obserwa
cyjna dziura. Nic więc dziwnego, że 
liczba modeli zachodzących procesów 
jest ogromna. Część z nich ma wyz
nawców tylko w osobach ich autorów, 
inne zdobyły sobie szersze uznanie. I 
choć zapewne żaden z obecnie popu
larnych modeli nie może pretendować 
do bycia w pełni prawdziwym, niewąt
pliwie istotnie przybliżyły one ludzi do 
zrozumienia natury zachodzących zja
wisk. W tym artykule ograniczymy się 
jedynie do modeli opartych o grawita
cyjną niestabilność, pomijając milcze
niem inne bardziej egzotyczne.

GRAWITACYJNE
NARASTANIE
NIESTABILNOŚCI:
ETAP LINIOWY

Modele grawitacyjnej niestabilności 
doszukują się źródeł obserwowanej 
obecnie struktury w pierwotnych 
zaburzeniach o niezwykle małej ampli
tudzie obecnych w bardzo wczesnym 
Wszechświecie. Najczęściej zakłada 
się, że zaburzona była zarówno mate
ria, jak i promieniowanie w proporc
jach niezależnych od położenia. Ten 
typ zaburzeń nazywamy zaburzeniami 
adiabatycznymi; występowania takich 
właśnie zaburzeń spodziewają się zwo
lennicy atrakcyjnej teorii bardzo wcze
snego Wszechświata określanej mia
nem inflacji.

Choć początkowo zaburzenia te są 
znikomo małe, to szybko rosną dzięki 
samograwitacji, dając w ostatecznym 
wyniku skomplikowany obraz dziś ob
serwowanych struktur. Warunki panu
jące we Wszechświecie w trakcie jego 
ewolucji ulegają zmianom, zmienia się 
też szybkość narastania zaburzeń. 
Część z nich bezpowrotnie niknie, 
podczas gdy inne rosną znacząco, osią
gając gęstości znacznie większe od 
gęstości średniej.

Stosunkowo dobrze poznany jest 
początkowy etap ich ewolucji. Gęstość 
zaburzenia jest wtedy tylko niez
nacznie większa od średniej. Etap ten, 
nazywany liniowym, trwa aż do mo
mentu, gdy gęstość obszaru zaburza
nego jest już powiedzmy o czynnik 
dwa większa od gęstości średniej.

W czasie trwania etapu liniowego 
zaburzenia o tak nieznacznie podwyż
szonej gęstości nadal jeszcze biorą 
udział w hubblowskiej ekspansji. Ich 
rozmiary rosną, a samograwitacja je 
dynie spowalnia tempo narastania. W 
konsekwencji gęstość zaburzenia male
je, ale wolniej niż średnia gęstość 
Wszechświata. Względne zaburzenie 
gęstości rośnie!

Tempo narastania kontrastu gęstości 
zależy od stanu materii. Wysokie tem
peratury panujące na początku tego 
etapu powodują, że cała materia we 
Wszechświecie znajduje się w stanie 
zjonizowanym. Fotony promieniowa
nia tła silnie z nią oddziały wują. Z jed
nej strony, opóźnia to narastanie kon
trastu gęstości, lecz z drugiej strony 
powoduje, że i samo promieniowanie 
uwięzione przez materię zostaje zabu
rzone. Losy zaburzeń adiabatycznych

Związek pomiędzy zaburzeniem 
gęstości i temperatury

Średnia gęstość materii: p6Kti

Gęstość materii w obszarze zaburzonym: p

Kontrast gęstości w zaburzeniu: Ap /p

Względna amplituda fluktuacji promieniowania tła: AT/ T

Związek zaburzeń gęstości i temperatury:

A p / p * 3 A T / T  

Związek ten jest prawdziwy dla zaburzeń adiabatycznych.

Z obserwowanych fluktuacji temperatury promieniowania tła 

wynika, że w epoce rekombinacji,

A p / p *  kilka-10'5
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zależą bardzo istotnie od ich rozmiaru, 
czyli masy obszaru o podwyższonej 
gęstości. Największe zaburzenia (te o 
m asach większych niż masa bogatej 
gromady) narastają przez cały ten etap, 
inne, o m asach typowych galaktyk i 
m niejszych, rosną tylko początkowo, 
przechodząc następnie okres oscylacji 
podobnych do stojących fal akusty
cznych. Najmniejsze z nich w trakcie 
oscylacji są wydajnie tłumione i przy 
z ~ 1100 nadw yżka ich gęstości jest 
praktycznie równa zero.

Przy z ~ 1300 temperatura spada 
poniżej temperatury jonizacji dla wo
doru (Tnk »  4000K). Swobodne elek
trony są szybko przyłączane przez 
jądra atomowe (proces ten nazywa się 
rekom binacją) i W szechświat od 
z ~ 1100 jest dla fotonów prawie 
przezroczysty. Dziś absorbowane 
przez detektory fotony prom ieniowa
nia tła niosą więc informację o tej wła
śnie epoce! W szczególności obecne 
wtedy zaburzenia powinny zostawić 
ślad w postaci dzisiejszej anizotropii

66

promieniowania. Na dużych skalach 
kątowych (większych niż 10° łuku) 
anizotropia taka została niedawno za
obserwowane przez COBE, dla 
znacznie mniejszych kątów (i bardziej 
interesujących) brak jednak ciągle 
przekonywujących detekcji. Ekspe
rymentalne ograniczenia na względne 
temperatury fotonów dają nam osza
cowanie amplitudy zaburzeń materii w 
chwili rekombinacji: gęstości w obsza
rach zaburzonych są wyższe zaledwie 
o kilka setnych promila od gęstości 
ś re d n ie j!

To oznacza, że W szechświat był 
wtedy niezwykle gładki i problematy
czne, a dla wielu modeli niemożliwe, 
staje się wytłumaczenie jak w sto
sunkowo krótkim przecież czasie pow
stały obserwowane struktury.

Te niewielkie zaburzenia muszą, w 
przeciągu czasu od epoki rekombinacji 
do epoki istnienia dalekich kwazarów, 
narosnąć dostatecznie silnie, by zna
leźć się w zakresie wyraźnie nielinio
wym, umożliwiającym powstawanie

galaktyk. Czas ten, niewielki ułamek 
obecnego wieku W szechświata, jest 
bardzo krótki. Niełatwo modelom speł
nić taki warunek.

Jeśli rozważamy W szechświat wy
pełniony tylko zwykłą materią bario- 
nową, a pierwotne zaburzenia miały 
charakter adiabatyczny, to w epoce 
najdalszych kwazarów zaburzenia nie 
osiągają nawet kresu etapu liniowego, 
a do powstania galaktyk w modelu jest 
jeszcze bardzo daleko.

Jedno z możliwych rozwiązań to 
wprowadzenie do modelu (w oparciu o 
pewne pośrednie wyniki obserwacyj
ne) drugiego rodzaju materii, oprócz 
zwykłej m aterii barionowej. Ta inna 
materia, nieświecąca, a zatem niew i
doczna, nosi nazwę ciem nej materii. 
Ze zwykłą materią oddziałuje ona wy
łącznie grawitacyjnie. Składnik taki 
mógłby być zaburzony przed rekombi
nacją znacznie bardziej niż zwykła, 
oddziaływująca także elektromagnety
cznie, materia. I choć obecność ciem
nej materii nie jest całkowicie obojętna 
dla fotonów promieniowania tła (tzw. 
efekt Sachsa-W olfe a), pozwala ona 
istotnie zredukować wielkość gene
rowanych anizotropii. W standardo
wym modelu z ciemną, zimną materią 
względne różnice temperatury fotonów 
prom ieniowania tła biegnących z 
różnych kierunków też muszą speł
niać warunek A Tl T  ~ 10'5, narzucony 
przez obserwacje. Po rekombinacji 
przyciąganie grawitacyjne zaburzeń 
ciemnej materii przyspiesza jednak 
narastanie zaburzeń zwykłej materii w 
stopniu wystarczającym do utworzenia 
galaktyk w chwili obecnej.

Nie jest to jedyny sposób obejścia 
tego zasadniczego ograniczenia na 
wielkość zaburzeń. Można założyć, że 
we wczesnym W szechświecie zabu
rzona była tylko materia, a promienio
wanie było jednorodne (tzw. zaburze
nia izoterm iczne) albo też, że zabu
rzone były co prawda oba składniki, 
ale w ten sposób, by całkowita gęstość 
była taka sama w każdym  punkcie 
przestrzeni (zaburzenia o stałej krzy- 
wiźnie). W modelach tych zaburzenia 
narastają znacznie szybciej po okresie 
rekombinacji niż w modelu bez ciem
nej materii. W spółczesny stan wiedzy 
o bardzo wczesnym W szechświecie 
nie pozwala jednak znaleźć efektywne
go mechanizmu m ogącego zaburzyć 
tylko jeden składnik lub dwa, ale za to 
w całkowicie różny sposób. Jest to 
niewątpliwie jeden z zasadniczych po
wodów większej popularności mo
deli z ciemną materią i adiabatycznymi 
zaburzeniami.
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Zdjęcie przedstawia wieikoskalową strukturę w rozkładzie galaktyk. W wyniku przeglądu nieba (APM Galaxy Survey) powstał katalog 4 min 
galaktyk, obejmujący ok. 1/10 południowego nieba (dokładniejsze współrzędne: rektascensja od 21h do 5h, deklinacja od -72.5° do -17.5°) i 
zawierający wszystkie galaktyki z tego obszaru jaśniejsze niż 20.5 wielkości gwiazdowej. Przegląd ten pozwala efektywnie badać rozkład 
galaktyk aż do odległości około 500 Mps, czyli około 20% odległości do horyzontu! Dzięki takim danym możemy dokładnie ilościowo badać 
zmniejszanie się kontrastu gęstości wraz ze zwiększaniem badanej skali; maleje od wartości 0.5 w skali 20 Mps do 0.1 w skali 100 Mps. 
W jeszcze większych skalach Wszechświat jest doskonale jednorodny.

G RA W ITA CY JN E
NARASTANIE
NIESTABILNOŚCI:
ETA P N IELINIOW Y

Po etapie liniowym zaburzenia, mając 
gęstości wyraźnie większe od średniej 
gęstości W szechświata, wchodzą w 
fazę nieliniowego wzrostu. Grawitacja 
zaburzenia jest już wystarczająco silna, 
by mogło ono definitywnie zaprzestać 
udziału w hubblowskiej ekspansji i za
cząć się rzeczywiście zapadać. Sfery
cznie symetryczne zaburzenie zmniej
sza w tej fazie swój promień około 
dwukrotnie, a gęstość zaburzenia 
wzrasta ośmiokrotnie w porównaniu z 
sytuacją przed kontrakcją. Jednocześ
nie ma miejsce gwałtowna przemiana 
energii potencjalnej w kinetyczną 
(zwana wirializacją).

W standardowym modelu z ciemną, 
zimną m aterią zaburzenia o m niej
szych rozmiarach wcześniej rozpoczy

nają etap nieliniowej ewolucji. Ma 
więc miejsce hierarchiczne grupo
wanie się obiektów, grupują się naj
pierw obiekty mniejsze w ramach 
większych zaburzeń. Scenariusz ten is
totnie zależy jednak od rozważanego 
modelu. Na przykład w modelu z tzw. 
gorącą ciemną materią jako pierwsze 
tworzą się ogromne obiekty o masach 
znacznie większych od masy gromady 
galaktyk, a następnie w trakcie dalszej 
ewolucji podlegają one podziałowi na 
drobniejsze części. Oszacowania czasu 
niezbędnego do zajścia takiego podzia
łu wydają się jednak eliminować ten 
model. Proces taki trwa po prostu zbyt 
długo.

Warto podkreślić, że założenie o 
sferyczności omawianych zaburzeń 
jest oczywiście tylko wygodnym ra
chunkowo przybliżeniem. W rzeczy
wistości zaburzenia są niesferyczne i 
zapadają się zdecydowanie szybciej 
wzdłuż jednej osi niż wzdłuż dwóch

pozostałych. W efekcie otrzymujemy 
bardzo spłaszczony obiekt zwany 
„naleśnikiem Zeldow icza”. Oddzia
ływanie zaburzenia z innymi obiektami 
z otoczenia zaniedbane w powyższych 
rozważaniach także może przynieść 
pewne istotne zmiany.

Opis matematyczny tego okresu jest 
bardzo skom plikowany. Napotykane 
trudności można przezwyciężyć uży
wając symulacji komputerowych. I tu 
jednak, mimo ogrom nego stopnia 
złożoności zarówno technik nu
m erycznych jak  i wykorzystywanych 
komputerów, jedynym  oddziały
waniem, które udaje się w pełni uwz
ględnić jest grawitacja. (Warto wspom
nieć, że pierwsze kroki w kom pute
rowej analizie dynamiki gazu na uży
tek kosm ologii zostały już poczy
nione.) Ponieważ grawitacja jest do
minującym oddziaływaniem przy pow
stawaniu największych struktur takich 
jak „ściany” czy pustki, to komputery
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są n iew ątp liw ie  w stanie pom óc kos
m ologom  w znalezieniu odpowiedzi na 
py tan ie o ich pochodzenie. W yniki 
uzyskane do tej pory zależą bardzo od 
konkretnego  m odelu . N ajczęściej 
sym ulacje są w ykonyw ane dla modelu 
z ciem ną, zim ną m aterią. (Ta m ateria 
oddziaływ uje tylko graw itacyjnie, siłą 
rzeczy ograniczenie symulacji tylko do 
g raw itacji n ie  je s t tu tak bo lesne). 
R ezu lta ty  w skazują , że w ytw orzenie 
tak w ielk ich  struk tu r w sym ulacjach, 
choć n iezb y t częste , je s t  w zasadzie 
m ożliw e. Sugeruje to, że sam a graw i
tacja jest w stanie w yjaśnić pochodze
nie ogrom nych pustek i niem niejszych 
skupisk materii. N ie trzeba koniecznie 
postu low ać egzo tycznych  m echa
nizm ów  takich jak  ogrom ne w ybuchy 
(np. ko lek tyw ne w ybuchy super
now ych), które w yrzucałyby materię z 
dużym i prędkościam i wym iatając w jej 
rozkładzie dziury o rozm iarach obser
w ow anych pustek. Skupiska galaktyk 
w takim  m odelu  pow staw ałyby  w 
m iejscach  spo tkan ia się frontów  fal 
uderzeniow ych pochodzących od róż
nych w ybuchów. Najw iększe trudności 
tego m odelu  zw iązane są z przew idy
wanymi anizotropiam i prom ieniowania 
tła. W ybuchy  m ające m iejsce po re
kom binacji jo n izo w ały b y  pow tórnie 
ośrodek. O ddziaływ anie elektrom agne
tyczne fotonów  prom ieniow ania tła ze 
sw obodnym i e lek tronam i (tzw . 
zderzen ia  C om ptona ) pow odow ałoby 
znaczne odstępstw a w idm a p rom ie
niow ania od w idm a Plancka i w rezul
tacie  an izo trop ie  przew yższające 
eksperym entalne  ogran iczen ia  (efekt 
S  un iajewa-Zeldow icza).

P ozosta je  jed en , ale za to zasadn i
czy problem . O tóż etap ew olucji nieli
n iow ej w m odelach  tych zaczyna się 
przy z ~ 5. To wystarcza, aby modele z 
ciem ną m aterią były w stanie zadow a
lająco w ytłum aczyć w ielkoskalow ą 
struk tu rę o charak terystycznych  roz
m iarach rzędu kilkuset czy k ilkudzie
sięciu M ps oraz istn ien ie galak tyk  w 
chw ili obecnej. N ie w ystarcza to je d 
nak, aby odpow iedzieć  na py tan ie o 
pochodzenie kw azarów  i najdalszych 
galak tyk . Istn ien ie  takich  obiektów  
w ym aga osiągn ięcia  kontrastów  gęs
tości rzędu 106 (a nie 2) już  w epoce z 
~ 5. Jak dotąd problem  ten nie znalazł 
dosta tecznego  w y jaśn ien ia  w ram ach 
m odelu z ciem ną, zim ną materią.

POWSTAWANIE
GALAKTYK

Jakie są dalsze losy zaburzeń, których 
m asa je s t rzędu 1 0 "  M @, a w ięc tych,

które powinny dać początek przyszłym 
galak tykom ? Po opisanym  pow yżej 
procesie  w irializacji zw ykła m ateria 
takiej protogalaktyki musi ulec dalszej 
kontrakcji, by m óc utw orzyć zw artą 
strukturę. N ie je s t to jednak  m ożliw e 
dopóki nie straci ona części sw ojej 
energii i m om entu pędu. Stać się to 
m oże na przykład  w w yniku em isji 
prom ieniow ania (atom y w zbudzane w 
rezu ltacie  zderzeń, tracą energ ię  po 
przez em isję fotonów) lub poprzez od
działyw anie z fotonam i prom ieniow a
nia tła (sw obodne elektrony zderzając 
się z fotonam i oddają im część swojej 
energii). W ydajność takiego „chłodze
nia” istotnie zależy od składu chem icz
nego ośrodka, w szczególności od 
obecności cięższych  p ierw iastków . 
Charakterystyczny czas trw ania takie
go procesu m usi być oczyw iście w ys
tarczająco krótki, by pow stały galak
tyki takie jakie widzim y dzisiaj.

L osy części zaburzen ia złożonej z 
ciemnej m aterii są inne. Zgodnie z za
łożeniem  nie oddziaływ uje ona (poza 
graw itacją) z innym i składnikam i 
W szechśw iata. N ie m oże w ięc się 
ochłodzić i skolapsować do rozmiarów 
zaburzenia zwykłej materii. W ynikiem 
końcow ym  jest odseparowanie się obu 
składników . Rdzeń zbudow any ze 
zw ykłej m aterii zanurzony  je s t w ro- 
zleg le jszym  zaburzen iu  ciem nej m a
terii tworzącym  tzw. halo galaktyczne. 
Taką strukturę budowy galaktyk zdają 
się potwierdzać obserwacje analizujące 
ich dynam ikę (np. ruch obrotowy). Jest 
to jeden  z m ocnych argum entów  za 
obecnością ciem nej m aterii i w kon 
sekwencji za tego typu modelami pow 
stawania struktur.

N ie jest to jedyny popularny scena
riusz  form ow ania się galaktyk. Inne 
m odele, takie jak  m odel z izoterm i- 
cznym i zaburzeniam i, o feru ją m ożli
wości powstania galaktyk bez dom inu
jącej roli procesów  dyssypacyjnych  
(takich jak  gw ałtowna wirializacja czy 
też ch łodzenie barionów ). To bardzo 
pociągająca, z punktu w idzenia teorii, 
m ożliw ość. O pis procesów  dyssypa
cyjnych stanowi często zasadniczą tru
dność uniem ożliw iającą dokładną ana
lizę problemu. W  modelach tych decy
dującą rolę odgryw ają gw iazdy na j
starszej, trzeciej populacji tzn. takie, 
które powstałyby wkrótce po rekom bi
nacji (d la z > 100). P od w pływ em  
graw itacy jnego  p rzyciągania tw o
rzy łyby  one coraz to gęstsze grupy, 
u legające z czasem  w irializacji. 
Powstające w ten sposób obiekty przy

pom inałyby  m asą, stopniem  zw iriali- 
zowania czy naw et kształtem  galaktyki 
elip tyczne. Z asadn icza  trudność tego 
typu scenariuszy to pochodzenie galak
tyk spiralnych (albo ogólniej galaktyk 
z rozw iniętym  dyskiem  galaktycznym ). 
Nie m niejsza, to brak argum entów  ob
serw acyjnych  za istn ien iem  gw iazd 
trzeciej populacji.

W iedza o powstaniu galaktyk jest w 
dalszym  ciągu bardzo  skrom na. N ie 
wiem y na przykład, na czym  polegają 
różnice pom iędzy zaburzeniam i, które 
pow odują, że część z n ich  daje 
początek galaktykom  spiralnym , pod
czas gdy inne eliptycznym . Być może 
problem tkwi w m om encie pędu proto
galak tyki, albo też w ilości energii 
oddanej w trakcie ko lapsu. M ożliw e 
jest w reszcie, że znane typy galaktyk 
to różne stadia ew olucyjne lub też, że 
ich postać uksz ta łtow ana je s t, w 
znacznie w iększej m ierze  niż do tej 
pory przypuszczano , poprzez o tocze
nie. (M ogłoby to tłum aczyć np. od
m ienne upodobania do grupow ania się 
galak tyk  sp ira lnych  i e lip tycznych .) 
N iejasna jest też rola procesów gwiaz- 
do tw órczych  w pow staw an iu  proto- 
galaktyk. N iewiele też wiem y o proce
sach tak ich  jak  pow tórna  jo n iza c ja  
ośrodka przez gw iazdy trzeciej popu
lacji, m ogących wygładzać anizotropie 
prom ien iow ania  tła  ju ż  po rek o m b i
nacji. Procesy takie m ogłyby pomóc w 
w yjaśn ien iu  zasadniczej trudności, 
czyli n iezw ykle g ładk iego  p rom ie
niowania tła i silnie zaburzonej materii 
(naw et w bardzo w czesnym  W szech- 
świecie).

N ie znam y jednoznacznych  i p rze
konywujących odpow iedzi na te i w ie
le innych pytań. I choć w iele z obser
w ow anych  faktów  znalazło  ju ż  p rzy 
najm niej jak o śc io w e  w ytłum aczenie, 
w iększość z popu larnych  m odeli nie 
jest c iąg le  w stan ie sprostać ilo śc io 
wym  w ym aganiom . D otyczy  to w 
szczególności najpopularn ie jszego  do 
niedawna m odelu z ciem ną zim ną m a
terią, który przewiduje m. in. zbyt w ie
le bogatych  grom ad galak tyk  (tzw. 
grom ad  A b e l l’a ) i za duże prędkości 
w zględne galaktyk.

M im o tego, jak o śc io w e  sukcesy 
w zbudzają nadzieje, że postaw ienie na 
graw itacyjną niestabilność doprowadzi 
w końcu do szukanego rozwiązania.

Radek Stompor je s t jednym  z najmłodszych  
pracowników Centrum Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika w Warszawie. Ostatnio 
jednak częściej można go spotkać w lnstitut 
d ’Astrophysique w Paryżu.
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Najdalsza galaktyka
Rekord odległości wśród galaktyk 
należy do radiogalaktyki o nazwie 4C 
41.17. Jej przesunięcie ku czerwieni 
3.8 stawia ją  w jednym rzędzie z odle
głymi kwazarami.

Zdjęcie obok zostało otrzymane 15 
stycznia 1992 roku przy pomocy 
kamery szerokokątnej (Wide Field Ca
mera). Pozwala ono po raz pierwszy 
zobaczyć przestrzennie rozdzielony, 
prawdziwy „obraz” galaktyki; kątowa 
zdolność rozdzielcza instrumentu 
(0.1") odpowiada w tej odległości roz
dzielczości liniowej rzędu 440 ps.

Najbardziej rzucającym się w oczy 
wnioskiem z tego zdjęcia jest bardzo 
wyraźna kłakowata struktura; około 
35% całej jasności pochodzi z obszaru 
rozciągłego o rozmiarach rzędu 0.5 x 2 
kps. Obszar ten pokrywa się w dużej 
mierze z obszarem emisji radiowej.

Najprawdopodobniej tak silna nieje
dnorodność emisji odpowiada równie 
silnej niejednorodności ośrodka w cen
tralnych częściach galaktyki. Jeśli po
jaśnienia są wynikiem świecenia 
gwiazd, to każde z nich zawiera masę 
około 1011 M q (czyli rzędu masy Gala
ktyki) w obszarze o przekroju zaledwie 
500 ps!

G alaktyka ta świeci również silnie 
w zakresie podczerwieni. To może 
sugerować intensywne formowanie się 
nowych gwiazd.

Dalsze badania są jednak niezbęd
ne, aby wyjaśnić pochodzenie znacz
nej części emisji, tak radiowej jak op
tycznej i podczerwonej z tego samego 
obszaru. Nie jest bowiem wykluczone, 
że galaktyka ta zawiera w sobie akty
wne jądro i em isja rozciągła nie jest 
spowodowana świeceniem gwiazd, a 
efektem reprocesowania (reemisji i 
rozpraszania) prom ieniowania pier
wotnego wyprodukowanego głęboko 
w jądrze.

(b)
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Świat astronomiczny z napięciem oczekuje na zderzenie się 
komety Shoemaker-Levy 9 (1993e) z Jowiszem, a właściwie 

serii zderzeń ponad 20 oddzielnych fragmentów tej 
komety wpadających kolejno w atmosferę Jowisza 

w dniach od 16 do 22 lipca b.r.

Zderzenie komety 
z Jowiszem

Tę niezwykłą kometę odkryli pod ko
niec marca 1993 r. za pomocą pół
m etrowego teleskopu Schmidta na 
Mount Palom ar znani obserwatorzy 
komet, małżeństwo Carolyn i Eugene 
Shoemaker oraz David Levy. Okazało 
się, że kometa 1993e nie ma poje
dynczego jądra, lecz zespół wielu od
dzielnych jąder położonych blisko sie
bie na wspólnej orbicie. W idać to na 
pięknym zdjęciu otrzymanym 28 mar
ca 1993 r. przez W iesława W iśniew
skiego, niedawno zmarłego polskiego 
astronoma, w obserw ato
rium Kitt Peak w Arizonie,
USA.

Najdziwniejsza jest je d 
nak orbita komety Shoema
ker-Levy 9 (1993e).

Kometa została odkryta 
dość blisko Jowisza i stale 
przebywała na niebie w 
pobliżu planety. Heliocen- 
tryczną orbitę komety wyz
naczył Brian G. Marsden w 
M inor Planet Center w 
Cambridge, USA. Orbita 
była poprawiana w miarę 
napływania nowych obser
wacji i już w maju 1993 r. 
było wiadomo, że kometa 
Shoem aker-Levy 9 jest w 
istocie satelitą Jowisza obie
gającym planetę na bardzo 
wydłużonej orbicie z okre
sem około dwóch lat. W 
lipcu 1992 r. kometa prze
szła blisko powierzchni Jo
wisza przez tzw. strefę Ro-

Grzegorz Sitarski

che’a i pod działaniem sił przypływo
wych olbrzymiej masy Jowisza musia
ła rozpaść się na wiele części. W lipcu 
1994 r. rozerwana kometa znów zbliży 
się do Jowisza, ale że jej jowicentrycz- 
na orbita jest silnie zakłócana przez 
Słońce, tym razem żywot komety musi 
zakończyć się zderzeniem z planetą!

W lipcu 1993 r. obserwacje komety 
zostały przerwane na kilka miesięcy na 
skutek złączenia Jowisza -  a więc i ko
mety -  ze Słońcem na sferze niebies
kiej. Nowe obserwacje pojawiły się w

grudniu 1993 r., ale dotyczyły już od
dzielnych kilkunastu jąder komety. 
Poszczególne fragmenty komety Shoe
maker-Levy 9 oznaczone zostały lite
rami alfabetu od A do W w kolejności 
ich zbliżania się do Jowisza. W Minor 
Planet Circular wydawanym w Cam
bridge, USA, opublikowane zostały 
pozycyjne obserwacje 17 jąder kome
ty, pozwalające obliczyć oddzielne or
bity dla tych fragmentów komety.

W Zakładzie Mechaniki Nieba CBK 
obliczyliśmy heliocentryczne elementy 
orbit dla oddzielnych fragmentów ko
mety Shoemaker-Levy 9 na datę blis
ką pierwszych obserwacji komety. Na
stępnie heliocentryczne równania ru
chu zostały przecałkowane do przodu i 
wstecz do m om entu największego 
zbliżenia się fragmentów komety do 
Jowisza, a wyniki heliocentrycznych 
obliczeń zostały przetransform owane 
do jow icentrycznego układu w spół
rzędnych.

Tabele 1 i 2 zaw ierają jow icen- 
tryczne elementy orbit 17 fragmentów 
komety Shoem aker-Levy 9. Połowa 
wielkiej osi orbity a podana jest w jed
nostkach astronom icznych (AU), a 
odległość peryjowium  q w prom ie
niach globu Jow isza (RJ); elementy 
kątowe co, f i ,  i odniesione do ekliptyki 
i równonocy 2000.0 podane są w stop-

7 lłpca 1992 r., odległość 0.33 promieni globu Jowisza 
od powierzchni planety (23.4 tys. km)
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Tab. 1. Elementy jowicentrycznych orbit 17 fragmentów komety P/Shoemaker-Levy 9 dla 
dat ich przejścia przez peryjowium w lipcu 1992r.

T 1992ner
lipiec

a(AU) e <7(RJ) co n i L iczba
obs.

A 7.85 0.18498 0.99644 1.37957 47.889 260.877 69.169 10
B 7.85 0.18504 0.99648 1.36330 47.703 261.411 69.614 12
C 7.86 0.18512 0.99639 1.40115 48.208 259.990 68.421 13
D 7.86 0.18516 0.99645 1.37889 47.898 260.847 69.146 10
E 7.85 0.18515 0.99658 1.32571 47.347 262.429 70.511 80
F 7.88 0.18528 0.99650 1.35912 47.708 261.392 69.600 19
G 7.85 0.18534 0.99656 1.33637 47.454 262.117 70.240 91
H 7.84 0.18546 0.99658 1.32975 47.382 262.329 70.422 91
K 7.86 0.18563 0.99656 1.33757 47.473 262.058 70.189 98
L 7.84 0.18575 0.99662 1.31491 47.255 262.703 70.754 96
P 7.82 0.18593 0.99653 1.35370 47.719 261.333 69.565 19

Q 7.85 0.18599 0.99659 1.32778 47.361 262.397 70.478 99
R 7.88 0.18611 0.99658 1.33518 47.472 262.056 70.191 50
S 7.84 0.18621 0.99660 1.32784 47.367 262.375 70.464 98
T 7.83 0.18634 0.99619 1.48715 48.936 258.158 66.879 13
V 7.85 0.18639 0.99647 1.37701 47.829 261.059 69.317 6
W 7.85 0.18637 0.99663 1.31651 47.212 262.844 70.874 78

niach. Ostatnia kolumna tab. 1 zawiera 
liczbę obserwacji, na podstawie któ
rych wyznaczana była heliocentryczna 
orbita danego fragmentu komety. Dla 
każdego fragmentu obserwacje pokry
wają ten sam łuk orbity w przedziale 
czasowym od 27 marca 1993 r. do 27 
stycznia 1994 r. Tak więc orbity po
szczególnych fragmentów obliczane 
były na podstawie materiału obserwa
cyjnego różniącego się znacznie tylko 
liczebnością, ale przedział obserwa
cyjny, którego długość najsilniej wpły
wa na dokładność wyznaczenia orbity, 
był dla wszystkich fragmentów taki 
sam.

Ciekawe jest porównanie danych 
zawartych w tabelach 1 i 2. Pierwsza 
kolumna podaje oznaczenie fragmentu 
komety, natomiast druga zawiera mo
ment przejścia przez peryjowium  w 
tab. 1, bądź mom ent zderzenia się z 
Jowiszem w tab. 2; momenty podane 
są w ułamkach doby w czasie uniwer
salnym. W tab. 1 widać, że wszystkie 
fragmenty komety Shoemaker-Levy 9 
przeszły przez peryjowium  prawie w 
tym samym czasie i w tej samej 
odległości od Jowisza. Stąd hipoteza o 
rozpadzie komety w strefie Rochae’a 
planety znajduje potwierdzenie w wy
nikach badań ruchu poszczególnych 
fragmentów komety. W miarę oddala
nia się od Jowisza fragmenty komety 
coraz bardziej oddalały się od siebie. 
Po dwóch latach docierają do Jowisza,

ale prawie tydzień będą bombardować 
planetę, co widać w tab. 2. Porównanie 
innych elementów orbity w tab. 1 i 2 
pokazuje, jak perturbacje słoneczne 
zmieniły wartości jowicentrycznych 
elementów orbity w ciągu dwóch lat.

Najjaśniejszym, zapewne więc i naj
większym fragmentem komety Shoe
m aker-Levy 9 jest jądro Q. Na rys. 1 
pokazujemy jowicentryczną trajektorię 
jądra Q, a rys. 2 przedstawia powięk
szoną 75 razy okolicę trajektorii w 
pobliżu Jowisza. Zderzenie nastąpi na 
niewidocznej z Ziemi stronie globu 
Jowisza, ale na skutek rotacji Jowisza 
(okres wynosi ok. 10 godzin) już za

półtorej godziny miejsce zderzenia po
jawi się na tarczy planety, a po 
czterech godzinach osiągnie centralny 
południk tarczy. Tak więc nie można 
będzie obserwować z Ziemi bezpo
średnich skutków zderzenia, jedynie 
jakieś ślady w atm osferze Jowisza, o 
ile po kilku godzinach jeszcze pozo
staną.

Skutki zderzenia jądra kometamego 
z atmosferą Jowisza zależą od rozmia
rów bryły i jej prędkości w chwili ude
rzenia. W iadomo, że prędkość będzie 
ogromna, bo prawie 60 km/sek! Nato
miast rozmiary poszczególnych frag
mentów komety można oszacować je 
dynie na podstawie ich obserwowa
nych jasności, co jest znacznie utrud
nione, ponieważ każde jądro jest oto
czone gazowo-pyłową otoczką.

Komputerowa analiza zdjęć komety 
Shoem aker-Levy 9 otrzymanych z 
teleskopu kosm icznego H ubble’a 
(patrz zdjęcia na 1 str. okładki i 1 str. 
wkładki) pozwoliła oszacować jasnoś
ci 11 fragmentów komety. Przyjmując 
wartość albedo dla każdego jądra 
równą 0.04, czyli taką, jak  dla jądra 
komety Halleya, stwierdzono, że śred
nice poszczególnych jąder komety 
Shoemaker-Levy 9 wynoszą od 2.5 do 
4.3 km. Gdyby jednak przyjąć, że 
albedo wynosi 0.9 (jest to największa 
obecnie wartość, jaką znamy dla ciał w 
Układzie Słonecznym), wówczas war
tości średnic należy zm niejszyć o 
czynnik 4.7, a więc byłyby one mniej
sze od 1 km.

Bryła o średnicy 1 km i gęstości

7 llpca 1992 r.

Unia węzłów

‘ 20 llpca 1994 r.. prędkość 60 km /s

Rys. 2. Fragment jowicentrycznej trajektorii jądra Q komety P/Shoemaker-Levy 9 w 
pobliżu Jpwisza.
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Tab. 2. Elementy jowicentrycznych orbit 17 fragmentów komety P/Shoemaker-Levy 9 
dla dat ich zderzenia się z atmosferą Jowisza w lipcu 1994 r.

^ 9 9 4
lipiec

tz(AU) e <7(RJ) co n i Średni
ca [kmj

A 16.77 0.18288 0.99871 0.49376 43.324 287.258 90.603
B 17.08 0.18296 0.99871 0.49412 43.329 287.884 91.217
C 17.20 0.18297 0.99873 0.48724 43.326 286.542 89.881 2.5
D 17.43 0.18302 0.99872 0.49092 43.333 287.658 91.010
E 17.62 0.18306 0.99872 0.49216 43.401 289.735 93.109 3.0
F 18.00 0.18315 0.99873 0.48924 43.351 288.493 91.836 2.9
G 18.29 0.18321 0.99872 0.49045 43.405 289.737 93.110 3.8
H 18.79 0.18333 0.99872 0.48986 43.434 290.248 93.620 3.1
K 19.41 0.18345 0.99873 0.48764 43.445 290.336 93.712 3.9
L 19.92 0.18357 0.99873 0.48740 43.527 291.472 94.853 3.9
P 20.42 0.18368 0.99875 0.47994 43.441 290.188 93.567
Q 20.79 0.18377 0.99874 0.48629 43.524 291.424 94.789 4.3
R 21.22 0.18385 0.99875 0.48328 43.536 291.498 94.880 3.4
S 21.63 0.18396 0.99874 0.48476 43.576 291.975 95.345 3.4
T 21.60 0.18400 0.99875 0.48083 43.353 285.831 89.083
V 22.13 0.18408 0.99875 0.48216 43.458 290.382 93.729
W 22.31 0.18410 0.99874 0.48728 43.663 292.867 96.229 3.1

1 g/cm3 wpadając do atmosfery Jowi
sza z prędkością 60 km/sek wyzwolił
aby energię kinetyczną równą 1028 er
gów, co odpowiada energii 250 tys. 
megaton TNT; zwiększenie średnicy 
do 5 km wyzwala energię kinetyczną 
ponad 600 razy większą.

Zderzenie lodowej bryły o średnicy 
1 km z atmosferą Jowisza, która składa 
się z wodoru, amoniaku i metanu, pod
dano symulacji komputerowej. Bryła 
wpadnie w atmosferę Jowisza od stro
ny południowej pod kątem około 45°. 
W ciągu kilku sekund przebije war
stwę chmur, fala uderzeniowa ogrzeje 
gazy atm osferyczne do dziesiątków 
tysięcy stopni, wpadająca masa gwał
townie wyhamuje i wybuchnie, a gi
gantyczny bąbel plazmy i rozżarzo
nych gazów wystrzeli z atmosfery 
Jowisza w postaci kilkusekundowego 
rozbłysku. Ale jest też inny scenariusz, 
według którego wpadająca bryła straci 
niemal całą energię na wybicie w at
m osferze Jow isza głębokiego cylin
drycznego tunelu i żadnego spektaku
larnego rozbłysku oczekiwać nie po
winniśmy.

Tak czy inaczej, z Ziemi zderzenia 
nie będzie widać bezpośrednio. Gdyby 
jednak istotnie nastąpił krótkotrwały 
rozbłysk na niewidocznej stronie 
Jowisza, to można by oczekiwać jego 
odbicia na księżycach Jowisza, zwła
szcza tych, które będą akurat ukryte w 
cieniu planety. Natomiast dwie sondy

kosmiczne będą w chwili zderzenia 
widziały nocną stronę Jowisza. 
GALILEO mógłby zaobserwować 
zderzenie tuż przy brzegu tarczy 
Jowisza, natomiast VOYAGER 2 jest 
teraz w okolicach orbity Plutona w 
odległości około 6 miliardów km od 
Ziemi i od czterech lat jego kamery 
niczego nie obserwowały, zatem uru
chomienie ich i skierowanie na Jowi
sza wymagałoby wielu zabiegów tech
nicznych.

Kometa Shoem aker-Levy 9 jest 
niewątpliwie wyjątkową kometą 
spośród wszystkich dotychczas obser
wowanych. Są jednak pewne wska
zówki, że w przeszłości zapewne nie
jedna kometa zderzyła się z Jowiszem. 
H. B. Hammel z Cambridge i R. M. 
Nelson z Pasadeny, USA, donieśli, że 
analizowali obserwacje jasności księ
życów Jowisza w chwilach końca zać
mień tych księżyców. I oto zauważyli 
nagłe pojaśnienie o 50% księżyca Io, 6 
minut po zaćmieniu 26 lipca 1983 r. 
Powodem tego mógł być jakiś efekt in
strumentalny, albo jakieś zjawisko na 
Io, albo też był to refleks rozbłysku na 
ciemnej stronie globu Jowisza. Grun
towna analiza danych obserwacyjnych 
doprowadza do wniosku, że najbar
dziej prawdopodobna jest ta trzecia 
możliwość. Serią uderzeń fragmentów 
komet w powierzchnię satelitów Jowi
sza można by też wytłumaczyć pocho
dzenie zagadkowych łańcuszków kra

terów zaobserwowanych przez sondę 
VOYAGER na powierzchni Kallisto i 
Ganimeda.

Od połowy lipca b.r. Jowisz będzie 
obiektem szczególnego zainteresowa
nia. Wszystkie obserwatoria na świecie 
przeznaczą w tym okresie czas swoich 
instrumentów na obserwacje Jowisza. 
Opracowano specjalny program  ob
serwacji pod nazwą International 
Jupiter Watch, podobnie jak to było w 
przypadku kampanii obserwacyjnej 
komety Halleya. W październiku 
1993 r. odbyła się sesja naukowa po
święcona komecie podczas dorocznego 
zjazdu Oddziału Badań Planetarnych 
Amerykańskiego Towarzystwa Astro
nomicznego w Boulder (Colorado 
USA), a w dniach l O i l l  stycznia b.r. 
problemy dotyczące komety Shoe
maker-Levy 9 omawiano na specjalnej 
konferencji naukowej w University of 
Maryland (USA).

Interesujące jest pytanie o pocho
dzenie komety Shoem aker-Levy 9. 
Aby na nie odpowiedzieć, trzeba po
czekać na pełny materiał obserwacyjny 
poszczególnych fragmentów komety. 
Można będzie wówczas podjąć próbę 
ustalenia czasu i m iejsca rozpadu w 
lipcu 1992 r. oraz oszacować pierwot
ną masę i prędkość komety, a następ
nie prześledzić num erycznie jej losy 
przed rozpadem. Dokładność danych 
orbitalnych uzyskanych z obserwacji 
pozycyjnych jest dość wysoka i już 
dziś możemy wyznaczyć momenty 
zderzeń poszczególnych fragmentów z 
dokładnością do kilkunastu minut. W 
każdym razie nie ulega wątpliwości, że 
zderzenie komety z Jowiszem  musi 
nastąpić. Nie powinniśmy jednak ocze
kiwać jakichś znaczących skutków tej 
katastrofy, bo zderzenie Jowisza z bry
łą mniejszą od niego prawie sto tysięcy 
razy nie może przecież wyrządzić tej 
ogromnej planecie żadnej widocznej 
szkody.

Lektura dodatkowa:

Nature, vol. 366, s.117 (Nov’93) 
Sky&Telescope, Jan’94, s.40 
Science, vol. 263, s.787 (Feb’94)

Profesor Grzegorz Sitarski jest kierownikiem 
Zakładu Mechaniki Nieba Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w Warszawie. Jego zain- 
teresowania naukowe koncentrują się wokół 
ruchów komet i innych ciał układu plane
tarnego.
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■
obserwuje

TELESKOP
KOSMICZNY

HUBBLE’A

Kometa 
Shoemaker-Levy9 

(1993e)
„SZNUR PEREŁ”

Zdjęcie komety (górne) -  
wykonane 30 marca 1993, 
kamerą Spacewatch Uni
wersytetu Stanowego w 
Arizonie. Obszar przedsta
wiony na zdjęciu ma roz
miary około 1 min km. Jas
na „smuga” , niemal w cen
trum, składa się z wielu 
fragmentów, z których każ
dy posiada swój warkocz 
i komę.

Zdjęcie, uzyskane 1 lipca A
1993 przy pomocy Teleskopu Kosmicznego Hubble’a 
(środkowe), pokazuje tę samą jasną „sm ugę” (o 
rozmiarach około 160 tys. km) z dużo większą dokła
dnością. Wygląd tej rozerwanej na kawałki komety, 
przypomina „sznur pereł” .

Na powiększonym 2.5 x obrazie najjaśniejszego frag
mentu -  prezentowanym również na okładce, wyraź
nie, że składają się nań 4 jeszcze mniejsze kawałki.

t>

(Zdjęcia uzyskane dzięki uprzejmości dr Duccio 
Macchetto i Space Telescope Science Institute  w 
Baltimore, USA).
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poszukiwaniu życia

wschód... 
środek dnia,
... zachód 
Słońca na Marsie



Tak chroni się niebo gwiaździste w Tucson

(fot. K. Rumiński)



Chrońmy niebo 
gwiaździste
Pięć lat temu, ochrona nocnego 
nieba przed nadmiernym oświetle
niem przybrała formę zorgani
zowaną -  w r. 1988 powstało sto
warzyszenie International D ark- 
Sky Association. Spiritus movens 
całego przedsięwzięcia i jedno
cześnie prezesem IDA jest David 
L. Crawford, astronom z Kitt Peak 
National Observatory w Tucson 
(Arizona). Nie jest to przypadek, 
gdyż w Tucson kontrolę oświetle
nia ulic i budynków prowadzi się 
już od 20 lat. Zadowoleni są ponoć 
wszyscy: władze miejskie, bo za
oszczędzają kilka milionów dola
rów rocznie; mieszkańcy, bo mają 
lepiej niż w innych miastach oświe
tlone ulice; miłośnicy astronomii, 
bo w liczącym blisko 700 tysięcy 
m ieszkańców Tucson mogą oglą
dać Drogę Mleczną; wreszcie as
tronomowie z Kitt Peak, oce
niający, że dzięki kontroli oświetle
nia niebo nad obserwatorium jest 
trzykrotnie ciemniejsze.

W tych czterech punktach za
wierają się główne wyznaczniki 
taktyki walki o zminimalizowanie 
zanieczyszczenia nieba światłem 
(ang. light pollution) i bodaj wszys
tkie powody, dla których jest 
prowadzona. Co do tych ostatnich, 
to astronomom i miłośnikom as
tronomii nie trzeba specjalnie wy- 
łuszczać zalet posiadania nad gło
wą ciemnego nocnego nieba. Także 
argument o szczególnym miejscu 
nieba gwiaździstego w naszej

(ziemskiej) kulturze jest oczywisty 
dla władających językiem, w któ
rym została napisana księga ósma 
„Pana Tadeusza”.

Przyjęta przez IDA taktyka for
suje używanie niskoprężnych lamp 
sodowych (dają niemal monochro
matyczne światło) w odpowiednich 
oprawach (przy typowych 30% 
światła ucieka w niebo). Te czysto 
„astronomiczne” zalety wspierają 
argumenty ekonomiczne -  nisko- 
prężne lampy sodowe są najtańsze 
w eksploatacji i użytkowe -  po
marańczowe światło tych lamp jest 
przyjemne dla oka ludzkiego, poz
wala oświetlić dany obiekt nie two
rząc stref głębokiego cienia, a za
tem lepiej i bezpieczniej (obszer
niej problemy te przedstawiłem w 
artykule zamieszczonym w nume
rze 5/1993 „Wiedzy i Życia”). W e
dług mojego dość powierzchowne
go rozeznania, niemal zupełny mo
nopolista na polskim rynku oświe
tleniowym, Philips, ma bogatą 
ofertę ulicznych lamp sodowych, 
choć w tradycyjnych oprawach.

Aby nie dopuszczać do nadmier
nego oświetlania nieba nad obsza
rami zurbanizowanymi -  chroniąc 
miejsca dotąd ciemne, inicjując 
powstawanie przepisów regulu
jących problem właściwego oświe
tlenia oraz opracowując długo
falowy program redukcji oświetle
nia nieba nad miastami -  IDA za
biega, by w jej szeregach współpra
cowali zawodowi astronomowie i 
miłośnicy astronomii wraz z pro
jektantami i producentami lamp. W 
marcu 1993 r. stowarzyszenie li
czyło ponad 1300 członków z 52 
krajów całego świata, przy czym

118 z nich to członkowie zbiorowi 
-  obserwatoria, kluby miłośników 
astronomii, a nawet przedsiębior
stwa zajmujące się oświetleniem. 
Roczna opłata członkowska wynosi 
$20 dla osób i $100 dla organiza
cji.

W czasie pięcioletniej działal
ności IDA wydała kilkanaście biu
letynów i ponad 50 ulotek informa
cyjnych, które poruszały między 
innymi i takie tematy: „Dlaczego 
nie lubimy lamp rtęciow ych”, 
„świetlna łuna a duże teleskopy”, 
„Jak rozmawiać z sąsiadem, który 
źle oświetla swój dom ”, czy 
„Oświetlenie a przestępczość”. 
IDA dysponuje również zestawem 
20 kolorowych slajdów (niektóre z 
nich reprodukujem y na wkładce 
obok), będących doskonałą pom o
cą przy popularyzacji idei stowa
rzyszenia. Poza dorocznymi spot
kaniami (ostatnie, piąte odbyło się 
w maju 1993 r. w Los Angeles) 
IDA inicjuje takie spektakularne 
wydarzenia, jak trzydniowa konfe
rencja „Niepomyślne wpływy śro
dowiska na astronom ię” , zorgani
zowana w r. 1992 w Paryżu pod 
auspicjami Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej i UNESCO. Pro
blem nadmiernego oświetlenia noc
nego nieba podjęto na niej razem z 
dyskusją podobnych kłopotów do
tykających radioastronomię (lawina 
szumów radiowych i sygnałów 
ziemskiego pochodzenia) i badania 
kosmiczne (orbitujące śmieci).

Jarosław Włodarczyk
11 Bardziej szczegółowe informacje można uzys
kać pod adresem:

International D ark-Sky Association
3545 N. Stewart 

Tucson, AZ 85716, USA

ZDJĘCIA OBOK:
U góry: Właściwe oświetlenie to powrót rozgwieżdżonego nieba, i oszczędność ... Lampa sodowa (środkowe 
zdjęcie) o mocy 35 W oświetla równie dobrze jak lampa rtęciowa o mocy 175 W. Początkowy koszt instalacji 
szybko się zwraca. A rezultat? Główna aleja na terenie uniwersytetu w Tucson, Arizona, po wymianie lamp 
oświetlona jest znacznie lepiej i znikły cienie za palmami i krzewami, podnosząc znacznie poczucie bez
pieczeństwa przechodniów. Astronomom też jest łatwiej współżyć z lampą sodową dzięki temu, że świeci ona w 
stosunkowo wąskim zakresie widma. Co prawda stojąc bezpośrednio pod taką lampą nadal trudno jest sfo
tografować gwiazdy (zdjęcie po lewej), ale wystarczy filtr sodowy i kolejne zdjęcie zrobione z tego samego 
miejsca ukazuje nam niebo takim, jakby wokół panował mrok.
Poniżej: Niestety, w Piwnicach najłatwiej obserwować ... łunę nad budynkiem Katedry Radioastronomii i bu
dowanym, nowym radioteleskopem (patrz tekst A. Woszczyka str. 74).

Postępy Astronomii 2/1994 73



Nowoczesna astronomia obserwacyjna pragnie sięgać do 
coraz to słabszych obiektów. Tymczasem, działalność 

człowieka powoduje systematyczne pogarszanie się 
warunków obserwacji astronomicznych, a nawet 

stanowi zagrożenie dla dalszego istnienia 
wielu obserwatoriów astronomicznych.

Chrońmy niebo!
Andrzej Woszczyk

W swej krótkiej notatce „Chrońmy 
niebo gwiaździste” (str. 73) pan 
Jarosław W łodarczyk przedstawia 
powstałe 5 lat temu w Arizonie 
Stowarzyszenie Ciemnego Nieba i 
problem skażenia nocnego nieba 
światłem. Znacznie wcześniej -  od 
wielu dziesiątków lat -  zajmuje się 
tym również M iędzynarodowa 
Unia Astronomiczna. Generalnie 
chodzi nie tylko o ochronę ciem 
nego nieba, ale ochronę atmosfery i 
bezpośredniego otoczenia Ziemi 
przed powodowanymi przez 
człowieka zanieczyszczeniami 
światłem, pyłami i innymi w y
dzielinami przemysłu ziemskiego, 
falami radiowymi i szczątkami po
jazdów kosmicznych oraz o 
szczególną ochronę istniejących i 
potencjalnych miejsc obserwacji 
astronomicznych. Początkowo, już 
od lat 50-tych, instytucjonalnie 
funkcję tę pełniły Komisje 9 (w 
dziedzinie widzialnej widma) i 40 
(w dziedzinie fal radiowych) 
MUA. Następnie, po pełniejszym 
rozpoznaniu problemu w związku z 
poszukiwaniem lokalizacji nowych 
wielkich międzynarodowych obser
watoriów astronomicznych i ra
dioastronomicznych, M iędzynaro
dowa Unia Astronomiczna powo
łała Komisję 50 „Identification and 
Protection of Astronomical 
Observing Sites”. Komisja ta od 
początku lat 70-tych zajmuje się 
instytucjonalnie problemami ochro
ny nocnego nieba przed wszelką

działalnością człowieka, która po
wodowałaby pogarszanie warun
ków badań astronomicznych. Ko
misja ta wypracowała odpowiednie 
normy i standardy dopuszczalnych 
poziomów zanieczyszczeń oraz 
metody ich badań i kontroli. Inter
weniuje w wypadku zagrożeń stwa
rzanych przez wojskowych i cy
wilnych „racjonalizatorów” pra
gnących rozświetlić nocny mrok, 
uszczęśliwić ludzkość elektrownia
mi atomowymi na orbitach oko- 
łoziemskich lub umieścić tam urny 
z prochami „szczególnie” zasłu
żonych obywateli, czy centralne 
ziemskie wysypisko śmieci. Bierze 
w obronę istniejące obserwatoria, 
których istnieniu zagrażają po
mysły lokalizacji w ich bezpośred
nim sąsiedztwie lotnisk (tak było w 
przypadku Kitt Peak), wież wiert
niczych (jak to było w wypadku 
Obserwatorium W iedeńskiego w 
Wienerwaldzie) czy silnych nadaj
ników telewizyjnych i radiowych. 
Pierwszym przewodniczącym 
Komisji 50 był prof. M. F. Walker 
z Obserwatorium Licka. Później 
funkcję tę pełnili prof. F. Graham 
Smith z Królewskiego Obserwato
rium w Greenwich i Obserwato
rium Radioastronomicznego w 
Jodrell Bank, prof. A. Hoag z 
Obserwatorium Lowella we 
Flagstaff, prof. Sidney van den 
Berh z Dominion Astrophysical 
Observatory w Kanadzie i prof. 
David L. Crawford z Narodowego

Obserwatorium Optycznego Kitt 
Peak. Obecnie funkcję Prezydenta 
Komisji 50 pełni prof. D. P. 
Murdin z Królewskiego Obserwa
torium Astronomicznego w Edyn
burgu, ten sam, który na zjeździe w 
Toruniu w sierpniu 1993 został 
wybrany Prezesem Europejskiego 
Towarzystwa Astronomicznego. 
Cytuję te nazwiska, żeby pokazać 
jak wielkie autorytety naukowe są 
aktywnie zaangażowane w walkę o 
czyste i ciemne niebo, które jest 
podstawowym warunkiem dalszego 
uprawiania badań astronomicznych 
z Ziemi i jej najbliższego otocze
nia.

Jedną z form działań astrono
mów na rzecz ochrony nocnego 
nieba jest właśnie wyrosłe z 
wcześniejszych doświadczeń 
M iędzynarodowej Unii Astrono
micznej i Obserwatorium na Kitt 
Peak Towarzystwo Ciemnego 
Nieba, którego fundatorem był ów
czesny przewodniczący Komisji 50 
MUA David L. Crawford. Sama 
Komisja działa przez inspirowanie 
badań warunków środowiskowych, 
w których prowadzone są ob
serwacje astronomiczne, organi
zowanie konferencji i sympozjów 
poświęconych problemom skażenia 
atmosfery światłem, prom ienio
waniem radiowym i szczątkami po
jazdów kosmicznych. Inicjuje pow
stawanie regulacji prawnych doty
czących właściwego nocnego 
oświetlenia m iast i obiektów na 
Ziemi. Zajmuje się wydawaniem 
materiałów informacyjnych doty
czących tych problem ów, wypra
cowywaniem odpowiednich norm i 
zwracaniem uwagi społecznej i or
ganów władz administracyjnych na 
potrzeby obecnych i przyszłych 
badań astronomicznych, poprzez 
między innymi odpowiednie re
zolucje M iędzynarodowej Unii 
Astronomicznej. Nowoczesna as
tronomia obserwacyjna pragnie się
gać do coraz to słabszych obiek
tów, które wymagają coraz więk
szych teleskopów ulokowanych w
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starannie wyselekcjonowanych 
miejscach. Charakterystyki takiego 
miejsca obejmują:
1. M ożliwie największą ilość 
bezchmurnych dni i nocy.
2. Maksymalną liczbę godzin nocy 
astronomicznej.
3. Ciemne niebo.
4. Wysoką przezroczystość atmos
fery.
5. M inimalną turbulencję atmos
feryczną.
6. Lokalizację gwarantującą mini
malne w przyszłości pogorszenie 
się tych warunków przez wzrost 
ilości rozproszonego światła i ogól
nego skażenia atmosfery.

Dla obserwatorium  radiowego, 
ważny jest głównie brak silnego 
promieniowania radiowego ziems
kich stacji radiowych i telewi
zyjnych (nie jest to też problem 
obojętny dla obserwatorium opty
cznego) oraz całkowite wyłączenie 
z pracy naziemnych i orbitalnych 
stacji radiowych częstości, na któ
rych „przemawia” do nas Wszech
świat. W ażna też jest eliminacja 
wszelkich możliwych interferencji 
częstości radioastronomicznych z 
częstościami zbudowanych przez 
człowieka nadajników.

O ile ilość bezchmurnych nocy i 
ogólna liczba godzin przebywania 
Słońca dostatecznie głęboko pod 
horyzontem, zależą od konkretnej 
lokalizacji geograficznej obserwa
torium, o tyle na pozostałe czynniki 
w dużej mierze może wpływać 
działalność człowieka.

Niebo nocne na Ziemi nigdy nie

jest absolutnie czarne. W ciągu 
dnia rozproszone na gazach atmos
fery promieniowanie słoneczne 
powoduje istnienie niebieskiego tła
i tak wielką jego jasność, że przes
tają być widoczne najjaśniejsze na
wet gwiazdy. W nocy rozpraszane 
jest światło gwiazd i samoistnie 
świecą gazy zawarte w atmosferze, 
ale też następuje rozproszenie 
światła używanego do oświetlania 
miast i obiektów ziemskich. Efekty 
rozpraszania są zwielokrotniane 
obecnością w atmosferze pyłów i 
cząsteczek skondensowanej pary 
wodnej. Oba te źródła, naturalne i 
sztuczne, jasności tła, na którym 
widzimy gwiazdy mają swe 
składowe ciągłe i liniowe. I obie te 
składowe zanieczyszczeń atmos
fery światłem muszą być kontro
lowane i ograniczane. Przyjęto 
uznawać za dopuszczalny poziom 
sztucznego pojaśnienia nieba się
gający 10% jego naturalnej jasnoś
ci w całym zakresie widma wi
dzialnego od 300 do 1000 nm. Na
turalny poziom promieniowania 
ciągłego ciemnego nieba w zenicie 
tzw. dobrze zlokalizowanego ob
serwatorium jest ok. 10 Raylei- 
gh’ów na nm, co równa się 
2 .0xl0-8 stilbów czyli 2.0xl0"4 cd 
na metr kwadratowy i odpowiada 1 
gwieździe o jasności 21.6 mag. na 
kwadratową sekundę łuku. Ska
żenie nieba widmem liniowym jest 
na ogół bardziej „szkodliwe” niż 
wpływ widma ciągłego. Szczegól
nie nielubiane jest przez astro
nomów skażenie atmosfery świa

tłem lamp rtęciowych (emitują one 
m.in. bardzo wiele linii o złożonej 
strukturze), a tolerowane (i zale
cane jako najmniej szkodzące) 
światło niskoprężnych lamp sodo
wych. Poziom pojaśnienia nieba na 
długościach fali dubletu sodowego 
(Fraunhoferowska linia D) od 
588.8 do 589.8 nm nie powinien 
przekraczać minimalnej jasności 
naturalnego świecenia atmosfery w 
tych długościach fali. Ogólne efek
ty rozpraszania światła w atmos
ferze mogą być skutecznie m ini
malizowane przez odpowiednie 
osłony źródeł światła tak, aby 
oświetlały określony przedmiot, a 
nie świeciły w niebo. Daje to też 
oczywiste efekty ekonomiczne, o 
czym przekonało się już szereg 
miast (nie tylko amerykańskich), 
które pozytywnie odpowiedziały na 
prośby i apele astronomów (pier
wszym z nich było Flagstaff w Ari
zonie już w roku 1958). Ale w dal
szym ciągu konieczne są ciągłe i 
skoordynowane działania astrono
mów dla ochrony nieba lokalnych 
obserwatoriów.

Doświadczenia wielu istnieją
cych optycznych obserwatoriów 
astronomicznych dowodzą, że na
wet dla nich obecność sygnałów ra
diowych z pobliskich nadajników i 
przekaźników czy nawet wyłado
wania z pobliskich linii wysokiego 
napięcia mogą wręcz uniem o
żliwić prowadzenie obserwacji 
przy pomocy nowoczesnych od
biorników prom ieniowania czy 
używanie sprzężonych z nimi kom-

Rys.1. Stany Zjednoczone (z lewej) i Ziemia (z prawej) nocą. Zdjęcia ze zbiorów IDA (patrz tekst J. Włodarczyka na str. 73).
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puterów. Tym bardziej to dotyczy 
obserwacji radioastronomicznych. 
W wypadku optycznych obserwa
toriów, za dopuszczalny poziom ra
diacji przyjęto 2xl0"6 W /m2. Od
powiada to maksimum mocy pro
mieniowania nadawczej stacji ra
diowej używającej dipolowej ante
ny i nadajnika o mocy 1 kW znaj
dującego się w odległości 8 km od 
obserwatorium.

W dziedzinie częstości radio
wych Międzynarodowa Unia Tele
komunikacyjna czuwa niejako nad 
pewnym „porządkiem w eterze” w 
skali całego ziemskiego globu. Po
przez World Administrative Radio 
Conferences (WARC) dokonuje 
przydziału zakresów tzw. pasyw
nych i aktywnych częstości radio
wych dla różnych potrzeb działal
ności ludzkiej w tym dla radioas
tronomów.

Ziemska atmosfera w dziedzinie 
fal radiowych przepuszcza, przy
najmniej częściowo, prom ienio
wanie w zakresie od ok. 10 MHz 
(30 m do 300 GHz (1 mm). W kon
sekwencji w tym też zakresie częs
tości mogą być obserwowane na 
Ziemi niebieskie źródła promienio
wania radiowego. Promieniowanie 
tych źródeł charakteryzuje się 
swoją składową ciągłą i liniową. Z 
charakteru zmiany natężenia 
promieniowania z długością fali, 
astronomowie wyznaczają tzw. in
deks widmowy, który wiele mówi 
o naturze źródła promieniowania -  
czy jest ono termiczne, czy syn
chrotronowe, czy ośrodek promie
niujący jest optycznie gruby, czy 
cienki, itp. Dla pomiarów widma 
ciągłego idealnie by było dys
ponować „ciszą radiową” w całym 
radioastronomicznym  oknie ra
diowym. Niestety tak nie jest. W id
mo radiowe ma szereg pasm przyz
nanych radioastronomii, ale stopień 
ich protekcji zmienia się od pasma 
do pasma i co gorsze, coraz więcej 
nadajników ziemskich i orbitalnych 
wdziera się w ten zakres. Na częs
tościach radiowych odkryto do

tychczas ok. 350 linii widm o
wych, ale umowami m iędzynaro
dowymi ochroną dla radioastro
nomii objęto zaledwie kilka. Chro
niona od dawna jest linia 21 cm 
neutralnego wodoru (1420 MHz), 
ale linie rodnika OH w sąsiedztwie 
18 cm (1612, 1665, 1667 i 1720 
MHz), które przyniosły nam funda
mentalne dane o budowie centrum 
naszej i innych galaktyk uzyskały 
prawną ochronę dopiero w 1992 
roku! Radioastronomia postuluje 
zachowanie absolutnej ciszy radio
wej na ok. 40 innych częstościach i 
ciągle jeszcze musi walczyć o zro
zumienie swych racji. Pracując po
przez nasłuch, nie powoduje zakłó
ceń innym użytkownikom eteru, a 
przez to jej istnienie jest przez nie
których niezauważane. Stąd wypły
wa konieczność ciągłego uświada
miania społeczeństwom wagi i roli 
tego rodzaju badań w poznaniu na
tury naszego kosmicznego środo
wiska i jego historii.

Przezroczystość atmosfery, za
równo w oknie widzialnym jak i ra
diowym, jest zagrożona działalnoś

cią człowieka. Głośna sprawa tzw. 
dziury ozonowej uzmysławia nam 
wagę tego problemu i musi mobili
zować nie tylko do walki o czystą 
atmosferę dla badań astronomicz
nych, ale generalnie do ochrony 
tego naturalnego środowiska życia 
człowieka. Astronomom przeszka
dza zwiększona emisja do atmos
fery takich gazów jak C 0 2, CH4, i 
N .,0, które powodują spadek prze
zroczystości atmosfery, głównie w 
podczerwieni. Nie są obojętne pro
dukowane przez różne przemysły 
SOt, H2S, HC1, CFC i tlenki azotu. 
Zwiększona emisja pyłów i innych 
źródeł kondensacji pary wodnej, 
wpływa z jednej strony na wzrost 
jasności tła nieba, a z drugiej na 
zmniejszenie się przezroczystości 
atmosfery. Dostarczanie do atmos
fery zwiększonych ilości ciepła po
woduje unoszenie na duże wyso
kości produkowanych w pobliżu 
powierzchni Ziemi zanieczyszczeń, 
zmiany w położeniu warstwy tzw. 
inwersji i turbulencję atmosferycz
ną znacznie pogarszającą jakość 
obrazów obiektów niebieskich.

Rys. 2. Graficzna prezentacja położeń wszystkich skatalogowanych sztucznych sateli
tów Z iem i-s tan  w lipcu 1987 (wykonanie-Teledyne Brown Engineering).
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Przelatujące nad horyzontem tele
skopów samoloty, efektami kon
densacji powstałej na wydalanych 
przez nie spalinach, mogą wręcz 
uniemożliwić prowadzenie ob
serwacji w danym obserwatorium.

Od czasu wprowadzenia w 1957 
roku na orbitę okołoziemską pierw
szego Sputnika, znalazło się tam 
ok. 4000 innych tego typu obiek
tów. Połowa z nich spadła na 
Ziemię, ale pozostałe, razem ze 
szczątkami innych tworzą dziś 
potężną chmurę okalającą Ziemię. 
Monitorowanych jest 7000 obiek
tów o rozmiarach większych niż 10 
cm, ale szacuje się, że ilość obiek
tów o rozmiarach od 1 do 10 cm 
jest 5 do 10 razy większa. Nie 
można już dzisiaj zrobić zdjęcia 
nieba szerokokątną kamerą 
Schmidta, aby nie zarejestrować 
paru śladów sztucznych satelitów 
Ziemi. Ze wzrostem czułości 
odbiorników, problem  ten będzie 
narastał w bardzo szybkim tempie. 
A więc i w tej dziedzinie jest bar
dzo wiele do zrobienia dla ochrony 
czystości nieba i zachowania tego

środowiska i to nie tylko dla 
badaczy ciał niebieskich.

W roku 1992 Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna wraz z 
UNESCO i ICSU zorganizowała w 
siedzibie UNESCO w Paryżu duże 
międzynarodowe sympozjum i 
wystawę na temat "Niepomyślne 
wpływy środowiska na astrono
mię". Miało to na celu uświadomie
nie społeczeństwom i rządom wagę 
i znaczenia problemów, o których 
tutaj mowa. Przyjęto tam dekla
rację, w której m. in. czytamy: „We 
the participants at the IAU/ICSU/ 
UNESCO Exposition on Adverse 
Environmental Impacts on Astro
nomy declare that Night Sky with 
its beautiful stars and its message 
of our place in the Universe is a 
precious treasure of all humanity, 
on which we rely for our know
ledge and understanding of our ori
gins and destiny and that Astro
nomy is one of the most fundamen
tal, appreciated and accessible of 
sciences.” I dalej, deklaracja wzy
wa rządy, organizacje międzynaro
dowe, agencje kosmiczne, itp. do

podjęcia wszelkich możliwych 
wysiłków dla ochrony i zachowa
nia czystości nieba. Wcześniej, w 
roku 1980, Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna wraz z M iędzyna
rodową Komisją Oświetlenia, też 
pod egidą UNESCO, wydały spec
jalną broszurę-przewodnik „Guide 
Lines for M inim izing Urban Sky 
Glow near Astronomical Observa
tories”. Autorzy szczegółowo wy
jaśniają w niej problem  zanie
czyszczenia atmosfery światłem i 
udzielają praktycznych wskazó
wek, jak zminimalizować uciążli
wość tego zjawiska dla astrono
mów oraz podają przykłady aktów 
prawnych już wydanych w celu 
ochrony nocnego nieba. W roku 
1988 odbyło się w W aszyngtonie 
Kolokwium MUA na temat „Light 
pollution, Radio Interference and 
Space D ebris”, które dostarczyło 
wielu naukowych danych dla iloś
ciowego ujęcia istniejących zagro
żeń, ich oceny i proponowanych 
zabezpieczeń. W reszcie, wypada 
wspomnieć o opracowaniu, w 
1992, tego zagadnienia przez Ko-
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Rys.3. Przykłady „dobrego” i „złego” sposobu oświetlania ulic i ścian. Rzecz w tym, aby oświetlać te miejsca, w których ma być jasno, 
zamiast „świecić Panu Bogu w okno”.
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GWIAZDY RTĘCIOWE
czyli

RADIOASTRONOMIA NA CENZUROWANYM
W  debiutanckim zeszycie 1/91 (str.30) „nowych” 
Postępów przedstawiliśm y krótko unikatowy 
obiekt MWC 560. Jest oczywiste, że taki obiekt 
za wszelką cenę -  mimo, ze taki słaby i nisko 
nad horyzontem -  próbowaliśmy obserwować. 
Opisana w tym samym zeszycie PA specjalna 
konstrukcja toruńskiego Spektrografu Kana
dyjskiego, teoretycznie daje możliwość uzyska
nia absolutnych rozkładów energii w widmach 
gwiazd. „Teoretycznie” — gdyż w przypadku 
tego słabego obiektu nazbyt znaczna ilość świa
tła pochodziła nie z odległej o 2 kiloparseki 
MWC 560, a z odległej o... 200 metrów Katedry 
Radioastronomii. Ową „przepiękną” iluminację 
pokazaliśmy na 4 stronie okładki PA 3/93, a jej 
efekt można „podziwiać” na pokazanych tu wid
mach. Niestety, MWC 560 nie okazała się gwia
zdą rtęciową (co być może wyjaśniłoby wiele jej 
osobliwości), a silne linie rtęci pochodzą od 
świecących za miedzą lamp. Jeszcze groźniejsze 
jest pochodzące z tego samego źródła rozpro
szone światło, tworzące widmo ciągłe i całko
wicie psujące rozkład energii w żółtej części 
widma. Tego już w żaden sposób wyeliminować 
się nie da i wysiłek wielogodzinnej ekspozycji 
idzie na marne. A radioastronomowie potrafią 
długo i namiętnie opowiadać o projektantach 
oświetlenia w i wokół obiektu, ale jak dotąd nie 
znalazł się „mądry”, który by po prostu wyłączał 
światło podczas pogodnych nocy. Ostatnio efekt 
jest jeszcze bardziej piorunujący. Już w środku 
puszczy -  w połowie drogi między Toruniem, a 
Piwnicami -  poświata od 200 tysięcznego miasta

niknie przy łunie nad... obserwatorium. Jak cho
inka bożonarodzeniowa, rozbłysła potężnymi 
lampami sodowymi konstrukcja budowanego ra
dioteleskopu. Być może dopiero kiedy astrofizy
cy -  optycy skonstruują skuteczne nadajniki na 
ulubione pasma radioastronomów (np. 6, 18, 21 i 
50 mm) dojdzie do porozumienia i ktoś sobie 
przypomni gdzie jest kontakt...

MaMi

mitet NATO „On the Challenge of 
Modem Society”, który podsumo
wał dociekania swych ekspertów w 
specjalnym wydawnictwie „Pro
tection of Astronomical and Geo
physical Sites” pod redakcją prof. 
J. Kovalevsky’ego. Ale w dalszym 
ciągu sprawa ochrony czystości 
nieba wymaga dużej pracy astrono
mów dla wyjaśnienia wagi i zna
czenia tego problemu nie tylko 
społeczeństwom współobywateli, 
ale i samym sobie. Jak trudny jest

to problem, niech świadczy lokal
ny, toruński przykład. Gdy pow
stawał budynek laboratoryjno-ad- 
ministracyjny toruńskiej radioas
tronomii w Piwnicach, obrócono o 
180 stopni całą konstrukcję, aby 
światła okien jego pracowni nie 
zakłócały ciemności nocnych po
bliskiego obserwatorium optycz
nego. Po zbudowaniu jednak, całą 
wielką, prawie bezokienną fasadę, 
zwróconą w kierunku teleskopów, 
rzęsiście oświetlono lampami rtę

ciowymi. I praktycznie nie było 
siły, aby te latarnie zgasić. Dzisiaj 
dodatkowo, ciemności nocnego 
piwnickiego nieba rozświetlane są 
licznymi, tym razem sodowymi, 
latarniami z najwyższych pięter 
budującego się radioteleskopu 
(patrz zdjęcia na 4 str. wkładki).

Profesor Andrzej Woszczyk, z Instytutu As
tronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
jest jednym z naszych najwierniejszych au
torów. Na codzień zajmuje się astrofizyki! ciał 
układu słonecznego.
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Orbitujący slup 
ogłoszeniow y
Nocne koszm ary zaczną się być może 
śnić astronomom w 1996 roku. Stać się 
to może za spraw ą agencji o nazwie 
Space Marketing Inc. of Roswell, z Geor
gii, we współpracy z Lawrence Livermore 
National Laboratory z Kalifornii (które to 
laboratorium  zajmowało się bronią n u 
k learną podczas zimnej wojny), oraz 
University of Colorado.

Instytucje te planują n a  rok 1996 wy
strzelenie satelity reklamowego n a  orbi
tę wokółziemską. Ma być to panel w 
kształcie liter lub symboli, zbudowany z 
bardzo cienkiej warstwy plastiku o naz
wie Mylar, o szerokości około półtora 
kilom etra. Panel m a świecić światłem  
odbitym od Słońca. Przed startem  z Zie
mi cała kostrukcja m a zostać zrolowana, 
tak  aby nie zajmowała wiele m iejsca i 
mogła być wystrzelona przy użyciu nie
wielkiej rakiety  nośnej, np. D elta lub 
Conestoga. Dopiero na orbicie plastiko
wy panel byłby nadm uchany  gazem. 
Wysokość orbity tego satelity (około 300 
km) została  ta k  dobrana, aby znaki 
reklam y były jeszcze czytelne gołym 
okiem.

Reklam a m a być w idoczna z Ziemi 
jako obiekt o rozmiarach kątowych po
między tarczą Księżyca w pełni, a  Księ
życem w pierwszej kwadrze. Widome 
rozmiary obiektu będą silnie zależały od 
tu rbu lencji zachodzących w ziemskiej 
atm osferze. Ze względu n a  pokrycie 
p lastiku  w arstew ką alum inium , oraz 
dzięki optym alnie dobranem u kątowi 
odbicia -  reklam a może nawet przewyż
szać jasnością tarczę Księżyca.

Okres orbitalny tego satelity m a wy
nosić około 90 minut. Czas widzialności 
z danego p u n k tu  n a  Ziemi m a trwać 
około 10 m inut podczas każdego okrąże
nia (z wyłączeniem środka nocy, kiedy to 
satelita będzie poza zasięgiem promieni 
słonecznych).

Konstruktorzy przewidują, że czas ży
cia satelity  będzie nie dłuższy niż 20 
dni. Po tym okresie satelita zacznie ob
niżać swój lot, a cienka w arstw a p las
tiku spłonie doszczętnie na skutek  ta r
cia z górnymi warstwami atmosfery.

Jeśli przedsięwzięcie agencji „Space 
Marketing" okaże się sukcesem  komer
cyjnym, to bardzo praw dopodobne, że 
kosm iczne słupy ogłoszeniowe zaczną 
się mnożyć ja k  grzyby po deszczu. Oczy
wiście społeczność astronomiczna prote
stu je  ja k  może, uśw iadam iając opinię 
publiczną o potencjalnych szkodach nie
sionych prze ten  projekt, tak ich  ja k  
lokalne podwyższenie jasności tła nieba 
(w konsekwencji obniżający zasięg tele
skopów), czy też oczywiste przesłanianie 
niebagtelnego wycinka nieboskłonu.
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W odpowiedzi n a  takie zarzuty, prezy
dent „Space Marketingu" Mike Lawson 
zaprzeczył jakoby ich satelita miałby w 
ciągu swej 20-dniowej eksploatacji oka
zać się większym utrudnieniem  dla a s 
tronomów niż istniejące już do tej pory 
samoloty i satelity przelatujące od czasu 
do czasu prze pole widzenia teleskopów.

Ja k  na ironię -  satelita m a nosić naz
wę „Environm ental Space Platform", 
czyli Środowiskowa Platforma Kosmicz
na, a  n a  jego pokładzie m ają się znaj
dować instrum enty do badań atmosfery 
(wykonane przez Livermore National La
boratory). Tak więc, „Space Marketing" 
obiecuje geofizykom i meteorologom 
korzystanie z tego projektu nieomal za 
darm o, bez żadnych dotacji państw o
wych. Firmy sponsorujące całe to przed
sięwzięcie zyskają prawo używania sym
bolu wyświetlanego przez satelitę w swo
jej w łasnej działalności promocyjnej, 
całkiem podobnie jak  5 kółek olimpijs
kich drukowanych n a  wyrobach Koda
ka, czy innych oficjalnych sponsorów 
Igrzysk Olimpijskich.

Na szczęście, poparcie dla astrono
mów zgłaszają ekolodzy i organizacje 
konsumenckie, opowiadające się za jak  
najbardziej naturalnym  wyglądem sfery 
niebieskiej. Niestety, nie jest pewne czy 
poparcie to będzie w stanie zablokować 
silne lobby przemysłowo -  handlowe. (O 
wydaniu zezwolenia n a  wystrzelenie 
satelity  decyduje w USA M inisterstwo 
Transportu.)

Tak więc, cieszmy się gwiaździstym 
niebem póki jeszcze można.

Ewa Kuczawska

Światła nad 
Ameryką
Aglomeracje amerykańskie, takie jak  np. 
Nowy Jo rk , z m nóstwem  drapaczy 
chm ur i reklam -  co noc zalewają niebo 
łu n ą  świateł. Toteż nic dziwnego, że 
największe am erykańskie obserwatoria 
astronomiczne stopniowo wycofują się z 
kontynentalnej części Stanów  Zjedno
czonych w ja k  najbardziej odludne 
zakątki, w szczególności w północne 
łańcuchy górskie Chile (niestety coraz 
mniej ju ż  n a  Ziemi odludnych zakąt
ków...) Szczególnie silne zanieczyszcze
nie światłem  w ystępuje w Kalifornii, 
gdzie ekspansja  m iasta  S an ta  Cruz i 
okolic zmusiła Obserwatorium Ucka do 
przeniesienia większości zasobów n a  
Hawaje, n a  górę Mauria Kea. Na M auna 
Kea zbudowano już  do tej pory szereg 
obserwatoriów. Oczywiście nie sposób 
przewidzieć jak  sytuacja rozwinie się w 
pzryszłości, lecz n a  razie władze 
Hawajów utrzym ują dość lygorystyczne 
przepisy odnośnie oświetlenia na zew
nątrz budynków. Lokalne społeczności

redukują zbędną poświatę między inny
mi poprzez m ontow anie daszków nad 
latarniam i i innym i zewnętrznymi źró
dłami światła. Mówiąc o astronom ii w 
Kalifornii, nie sposób pominąć obserwa
torium  n a  M ount Wilson, koło Pasade
ny, założone w 1917 roku i wyposażone 
w ogromny jak  n a  tam te czasy teleskop 
2.5 metrowy, który w 1930 roku um o
żliwił Hubble’owi odkiycie ucieczki gala
ktyk. Niestety światła Pasadeny stały się 
n a  tyle dokuczliwe, że w 1985 roku 
Carnegie Institution of W ashington zde
cydował się zamknąć teleskop. I chociaż 
co praw da astronom ow ie i m iłośnicy 
astronom ii uruchom ili akcję zbierania 
funduszy w celu ponownego otw arcia 
obserwatorium, to jednak  teleskop stu- 
calowy n a  M ount Wilson nigdy ju ż  nie 
będzie w stan ie  prowadzić obserwacji 
pozagalaktycznych.

Nieco lepiej wygląda sytuacja na Kitt 
Peak National Observatory w Arizonie, a 
to dzięki dobrej współpracy obserwato
rium  z władzami m iasta Tuscon, które 
sta ra  się oświetlać m iasto głównie n is
kociśnieniowymi lam pam i sodowymi. 
Lampy te produkują żółte światło, złożo
ne z jedynie 2 wąskich linii sodu. Dzięki 
tem u astronomowie mogą szybko ziden
tyfikować światło takich lamp na spek- 
trogramach. Linie te mogą posłużyć jako 
m arkery laboratoryjnych długości fali 
sodu, lub  też mogą zostać całkowicie 
wycięte przy użyciu filtrów w ąskopas
mowych. Gorzej je s t, gdy m iasta  są 
oświetlone sodowymi lam pam i wysoko
ciśnieniowymi, produkującym i bielsze 
światło (o brzoskwiniowym odcieniu). 
Widmo takich lamp pokrywa prawie cały 
zakres widzialnych fal elektromagnety
cznych. W takim  przypadku astronom o
wie są bezradni. Przykładem takiej prze
granej bitwy ze sztucznym światłem słu
żą astronomowie z Columbia University, 
którzy pomimo posiadania całkiem du 
żego teleskopu nie mogą prowadzić war
tościowych obserwacji, a  to dlatego, że 
miasto Nowy Jo rk  przyjęło oświetlenie o 
standardzie wysokociśnieniowym...

Ogromny teleskop 5-cio metrowy na 
M ount Palom ar (adm inistrowany przez 
Caltech) je s t również ostatnio zagrożony; 
najbliższe wielkie m iasto -  S an  Diego, 
leżące w odległości ponad 60 km, 
właśnie przymierza się do zmiany oświe
tlenia ulic z koloru żółtego n a  brzoskwi
niowy. Głównym powodem do zmiany są 
opinie m ieszkańców, którzy krytykują 
żółte światło jako  nieprzyjem ne, znie
kształcające kolory, a  niektórzy nawet 
postrzegają je  jako zachęcające do prze
stępstw. J a k  n a  razie żadna ze stron nie 
dysponuje naukow ym i ekspertyzam i 
stwierdzającymi n a  ile kolor oświetlenia 
może zachęcać do zbrodni. Co więcej, 
dotychczas nie m a silnych statystycz
nych dowodów n a  to, że oświetlenie 
uliczne wpływa n a  poziom przestępczoś
ci. Istn ie ją  na tom iast przesłanki do 
stw ierdzenia, że głównym czynnikiem 
poprawiającym poczucie bezpieczeństwa 
jest nie natężenlew ani kolor, lecz raczej 
jednorodność oświetlenia.

Ewa Kuczawska
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Kosmiczna radość 
-  planet przybywa

Ostatnio pulsary są bardzo popularnym  
tem atem  wśród astronomów. Ta popu
larność polega na tym, że m ożna je 
wykorzystać do testowania różnych teo
rii, począwszy od Ogólnej Teorii Względ
ności Einsteina, a skończywszy na fun
dam entalnym  problem ie istn ien ia  in 
nych układów planetarnych.

W szystkich ucieszy ła  w iadom ość o 
odkryciu p lanet przez profesora A lek
sandra W olszczana. Obiekty krążą w o
kół PSR 1257+12. Odkrycie to budziło 
jednak w iele kontrowersji, sceptycy  
uważali, że planet nie ma, a  regularne 
residua, które widzimy są  wynikiem pre
cesji osi rotacji. Nie rozstrzygnięte też 
było istnienie trzeciej najmniejszej pla
nety. O becnie w szystk ie w ątpliwości 
zostały rozwiane! Niepodważalnego do
wodu dostarczyło zaobserwowanie per
turbacji pom iędzy planetam i. Są  one 
widoczne w postaci residuów ze zmien
ną periodycznie amplitudą, które otrzy
muje się przez odjęcie od modelu efek
tów związanych z planetami. Maksymal
na amplituda zaburzenia obserwowana 
jest w m om encie gdy planety znajdują 
się w  koniunkcji. A ktualna czasow a  
zdolność rozdzielcza obserwacji pulsa-

Aleksander W olszczan przebywał w maju na 
m iesięcznym  kontrakcie na U niw ersytecie 
M ikołaja Kopernika w Toruniu z serią w ykła
dów dla studentów. A utor notki jest jednym  z 
wielu słuchaczy tych wykładów, (red.)
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rów prowadzonych w Arecibo jest rzędu 
3 (as. Profesor W olszczan poinform o
wał11 jednak, że chcą zwiększyć rozdziel
czość do 1 (as (lepsze usunięcie dyspersji 
sygnału przez zwiększenie ilości kana
łów odbiorczych), a wówczas mogą uwi
docznić się bardziej subtelne szczegóły 
budowy układu planetarnego.

Jeszcze nie zdążyliśmy nacieszyć się 
planetami wokół PRS 1257+12, a już w 
kolejce czekają następne odkrycia (New  
Scientist, 19 .02 .1994 , s.16). Kolejnym  
podejrzanym o „ojcostwo" je s t PSR  
0329+54. Jest to obiekt w gwiazdozbio
rze Żyrafy. Planety zostały odkryte, 
kiedy T. V. Shabanova z Obserwato
rium Radioastronomicznego w  Puszkino 
analizow ała dane chronom etrażowe 
zgromadzone w  czasie 25 lat obserwacji 
prowadzonych przez am erykańskie i 
rosyjskie obserwatoria. Analiza residu
ów pokazuje, że mamy do czynienia z 
dwoma obiektami o okresach 1110 oraz 
6140 dni. Shabanova obliczyła, że wew
nętrzna planeta je s t oddalona o 2 .3  j.a., 
a jej m asa oszacow ana została na 0 .3  
m asy Ziemi. Natomiast druga, zewnętrz
na jest 2 razy masywniejsza od Ziemi i 
krąży po orbicie 7.3 j.a.

Pulsar w  Żyrafie je s t  stosunkow o  
młody. Jego charakterystyczny wiek, 
wyznaczony na podstawie okresu pul- 
sacji i pierwszej pochodnej okresu  
względem czasu , szacow any je s t na 5 
min lat. J e s t  to zbyt krótki przedział 
czasu, aby mogły powstać planety; ozna
cza to, że obiekty, które są obserwowane 
istn iały  przed w ybuchem  supernowej. 
Można się domyślać, że przetrwały dzię
ki asymetrii wybuchu oraz sprzyjającej 
geometrii orbit.

Hipotezę „survivalu” (ang. survival

-  przetrwanie) zdaje się  potwierdzać 
fakt, iż duża p laneta  posiada bardzo 
ekscentryczną orbitę o m im ośrodzie  
0.23. J est to czałkowicie zrozumiałe gdy 
przyjmiemy, że przetrwała ona kata
klizm. Potrzebne są  jednak dalsze sy s
tematyczne obserwacje, aby potwierdzić 
prawdziwość odkrycia. Będzie trzeba na  
to poczekać od 10 do 15 lat.

Dla tych Czytelników, którzy nie chcą  
czekać tak długo podajemy sensacyjną  
wiadomość dotyczącą pewnego młodego 
pulsara o w ieku 105 lat. N ieoficjalnie 
wiadomo, że zostały odkryte wokół niego 
aż trzy (!!!) planety.

Oficjalna informacja zostanie podana 
przez autora tego odkrycia po upewnie
niu się o jego prawdziwości. Trzymajmy 
za niego kciuki.

Sebastian Soberski

Zanieczyszczenia 
radiowe

Zabłąkane sztuczne światła to tylko jed
na z bolączek dręczących w spółczesną  
astronom ię. Kolejną je s t  gęstn iejący  
sm og interferencji radiowych. Fale ra
diowe stanowią bardzo cenny dla astro
nomii fragment widma elektromagnety
cznego; między innymi niosą one infor
mację od obłoków neutralnego wodoru, 
jak również prom ieniow anie z najdal
szych zakątków  dostępnego nam  k os
m osu (bowiem w skutek kosmologicznej 
ekspansji W szechświata i zjawiska prze
sunięcia Dopplera -  światło emitowane 
przez najdalsze i rów nocześnie naj
starsze obiekty dociera na Ziemię w  po
staci fal radiowych). Niestety, zakłócenia  
radiowe ziem skiego pochodzenia, głów
nie zakłócenia cywilizacyjne, coraz bar
dziej utrudniają pracę radioastrono
mów. Co prawda istnieją międzynarodo
we konwencje przydzielające poszczegól
ne częstości różnym grupom użytkowni
ków, i radioastronomowie również mają 
zarezerwowane pasm a o szczególnej dla 
nich w ażności (jak np. w  obrębie neu 
tralnego wodoru, na długości 21 cm), to 
jednak nie sposób zapobiec dość przy
padkowej kakofonii fal radiowych pro
dukowanych prze takie urządzenia jak  
spawarki,systemy zapłonowe, lampy flu
orescencyjne, siln ik i elektryczne, czy 
nieco nowsze wynalazki jak  np. kompu
tery samochodowe, czy też radiowo ste
rowane drzwi do garażu. Paradoksalnie, 
okazuje się, że m ocne ziem skie źródła 
radiowe (stacje nadawcze) są  łatwiejsze 
do zidentyfikow ania i „wyczyszczenia" 
podczas obróbki danych niż roproszone, 
słabe urządzenia codziennego użytku, 
które mieszają się z tłem radiowym i są 
praktycznie n ie do odseparow ania od 
sygnałów z Kosmosu.

Przyszłość naziem nych obserwacji 
radioastronomicznych jawi się dziś tym 
gorzej, ponieważ już wkrótce planuje się
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stworzenie skoordynowanej sieci 77 
satelitów  kom unikacyjnych n a  orbicie 
wokółziemskiej, które m ają służyć jako 
przekaźniki kom unikacji radiotelefoni
cznej, co dodatkowo zagłuszy sygnały 
radiowe spoza Ziemi. Wygląda więc na 
to, że zarówno astronom owie optyczni 
jak i radiowi zostaną w końcu przego
nieni n a  Księżyc, jeśli nadal będą chcieli 
prowadzić obserwacje...

E w a K u c z a w sk a

Koniec świata 
odroczony
W październiku 1992 (PA 3 -4 /92 , str. 
100) głośno było o końcu św iata wyz
naczonym (z dokładnością co do dnia) 
n a  rok 2126, kiedy to kometa Swift-Tut- 
tle’a miałaby uderzyć w Ziemię. Jednak  
dokładna analiza trajektorii tej komety, 
wykonana w oparciu o jej ostatnie przej
ście w pobliżu Ziemi w grudniu  1992, 
wykazała, że alarm  był przedwczesny. 
Przy następnym  obiegu kometa ominie 
naszą planetę w odległości 24 min km.

Tymczasem, n a  spo tkan iu  Amery
kańskiej Unii Geofizycznej w San Fran
cisco, Michael Rampino z New York Uni
versity i Verne Oberbeck z NASA, Ames 
Research Center, zasugerował, że wyo
drębnianie się poszczególnych konty
nentów oraz ich dryft możemy zawdzię
czać kosmicznej katastrofie sprzed 250 
min lat, kiedy to bryła o średnicy od 10 
do 20 km uderzyła w Ziemię. Gdyby ich 
teoria okazała się być słuszną, to 
miałoby to poważny wpływ n a  obecnie 
przyjm owane poglądy geologiczne, jak  
n a  przykład rola przypisyw ana ja k  na 
razie lodowcom w pow staw aniu n ie
których minerałów. Póki co, nowa teoria 
spotyka się ze sceptycznym przyjęciem.

Najnowsze modele komputerowe wy
konywane prze naukowców z NASA rzu
cają nowe światło n a  tzw. katastrofę 
Tunguską, jaka wydarzyła się n a  Syberii 
w roku 1908. Otóż przyczyną tego wyda
rzenia nie był sta tek  obcej cywilizacji, 
an i zab łąkana czarna dziura, lecz 
najprawdopodobniej kam ienny asteroid 
o średnicy 30 m, który eksplodował 
ponad Ziemią.

E. K.

Polana w lesie  
Lymanna
Duże obłoki gazu rozrzucone w prze
strzeni międzygalaktycznej są  dość wy
jątkow ą form ą m aterii wypełniającej 
W szechświat. Masy obłoków rzędu

108Ma, a  promienie rzędu kilkudziesię
ciu kiloparseków. Obecność tych obło
ków uwidacznia się dzięki temu, że wid
m a odległych kwazarów, przy przejściu 
przez poszczególne obłoki, wzbogacają 
się o charakterystyczne linie absorp 
cyjne wodoru (LyJ. A ponieważ obłoki 
znajdu ją się w różnych odległościach, 
pow stające w nich  linie, m ają różne 
przesunięcia ku czerwieni -  tak  tworzy 
się las Lymanna.

Badania wykazały, że obłoki te są ro
złożone w przestrzeni niezwykle rów
nom iernie, znacznie bardziej równo
m iernie, niż galaktyki. Dlatego nie
zwykłe zainteresownie wzbudziło znale
zienie polany w tym lesie -  obszaru w 
przestrzeni o średnicy około 10 Mps, 
całkowicie pozbawionego obłoków. Od
kryto ją, badając las Lymanna w widmie 
kwazara Q0302-003 (z = 3.285), a  auto
rami tego odkrycia są Adam Dobrzycki z 
C entrum  Astronomicznego im. M. Ko
pernika w Warzsawie i Jill Bechtold z 
Obserwatorium Stewarda w Tucson, w 
Arizonie. P u stk a  ta, może być spowo
dow ana oddziaływaniem kw azara 
Q 0301-005. leżącego blisko linii widze
nia, ale wyjaśnienie to nie je s t w pełni 
zadowalające. Zagadka czeka na rozwią
zanie.

(b)

Wpływ Księżyca
Ja k  wynika z symulacji komputerowych 
opublikowanych n a  początku tego roku 
w „Science” i w „Naturę", planety pozba
wione w m iarę masywnego satelity, 
takie ja k  np. Mars, m uszą zm ieniać 
nachylenie swojej osi obrotowej w zna
czący sposób, na przestrzeni kilku milio
nów lat.

Na nasze szczęście, żyjemy na plane
cie której towarzyszy Księżyc, co zapew
nia względną stabilność pór roku.

W przeciwnym bowiem razie, tak  
gwałtowne i dram atyczne zm iany kli
matyczne uniemożliwiałyby rozwój życia 
na Ziemi.

E . K.

Bywa i tak...

O tym, że życie astronom a nie zawsze 
jest usłane różami, i że aby dokonać od
krycia czegoś nowego trzeba najpierw  
bardzo skrupulatnie wykluczyć wszelkie 
inne ew entualności, przekonali się K. 
Denner i M. Kurster, którzy w telegra

mie Unii Astronom icznej n r  5714 
donosili o odkryciu pu lsara  rentgenow
skiego w pozostałości po supernowej 
N63A w Wielkim Obłoku Magellana. W 
rzeczywistości obserwowane pulsacje 
były spowodowane efektem instrum en
talnym: sa telita rejestrujący dane sam  
podlegał pewnym drganiom , a  pech 
chciał, że środek obrazu N63A wypadł 
a k u ra t n a  skrzyżowaniu n itek  siatki 
wzm acniającej (wielkość odstępów  w 
siatce rów na 2'.9). Źródło porów nania 
nie było niczym okresowo przesłaniane, 
co zaowocowało błędną interpretacją, że 
N63A m usi zawierać pu lsar rentgenows
ki...

E . K.

Pocztówka 
znad krawędzi

Pomimo wad w optyce, Kosmiczny Tele
skop Hubble’a  dostarcza nam  cennych 
inform acji o najdalszych zakątkach  
W szechświata. O sta tn im  odkryciem 
(patrz pierwsza strona wkładki PA 2/93) 
był obraz optyczny galaktyki odległej o 
10 mld la t świetlnych od Ziemi. J e s t to 
najdalsza grom ada galaktyk ja k ą  zna
my. Co ciekawe, składa się ona z galak
tyk nieregularnych, przy równoczesnym 
braku galaktyk spiralnych czy eliptycz
nych. Wytłumaczenie tego może leżeć w 
fakcie, że światło które dociera do nas z 
tak  dalekiej odległości m usi pochodzić z 
bardzo zamierzchłych czasów, kiedy to 
galaktyki w łaśnie się rodziły, a  to co 
obserwujem y nie je s t  obrazem  całych 
galaktyk, lecz tylko tych najjaśniejszych 
fragmentów, gdzie w szybkim  tempie 
rodziły się gwiazdy...

W niewielkiej odległości kątowej od 
tego obiektu, teleskop Hubble’a odkrył 
kolejną nową gromadę galaktyk odległą 
od nas o około jedyne 5 mld lat świetl
nych. Obiekt ten składa się z około 70 
galaktyk, z czego aż około 30% to galak
tyki spiralne, a  pozostałe to galaktyki 
eliptyczne. Dla porów nania przeciętny 
udział galaktyk spiralnych w bliższym 
otoczeniu Drogi Mlecznej stanowi jedy
nie około 5%. Wytłumaczeniem tej róż
nicy może znowu być długi wiek tej gro
mady -  ponieważ je s t ona tak  stara, to 
znacznie więcej galaktyk spiralnych zdą
żyło tam  ulec zderzeniom podczas któ
rych spiralne s tru k tu ry  zatracają się i 
galaktyka przybiera kształt eliptyczny.

E . K.
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musiało się jednak 
zmieścić w 
istniejącej skorupie 
murów...



W K R A J U .

Toruńskie Planetarium
Andrzej Woszczyk

Rodzina polskich planetariów powiększyła się ostatnio
0 kolejną placówkę. W przeddzień 521 rocznicy uro
dzin Mikołaja Kopernika w dniu 17 lutego 1994 r. w 
Toruniu uroczyście otwarto Planetarium nazwane 
imieniem prof. W ładysława Dziewulskiego. Jest to 
obiekt średnio duży, obok Chorzowa i Olsztyna, 
należący do grupy trzech największych planetariów 
polskich. Jego aparatura projekcyjna i rozmiar kopuły 
są identyczne jak w Olsztynie, a na sali projekcyjnej 
jednorazowo oglądać może niebo prawie 160 osób.

Starania o planetarium w Toruniu trwały od kilku 
dziesięcioleci. Idea rodziła się w środowisku toruńs
kich astronomów i miłośników astronomii w połowie 
lat 50-tych  (pierwszy dokument w tej sprawie w 
toruńskim PTMA nosi datę 22 marca 1954 r.), ale jej 
korzenie sięgają daleko głębiej w czasie, do Kółka 
Astronomicznego w Gimnazjum Toruńskim działa
jącego w okresie międzywojennym (patrz ramka). 
Staraniem Toruńskiego Oddziału Polskiego Towa
rzystwa M iłośników Astronomii myśl ta przybrała 
postać dojrzałej koncepcji i założeń projektowych, 
które stały się później punktem wyjścia do prac pro
jektowych i realizacji kilku polskich placówek plane- 
taryjnych. Idea toruńska opierała się na łączeniu 
funkcji miłośniczego obserwatorium astronomicznego
1 funkcji czysto planetaryjnych, trochę na wzór popu
larnych już wtedy w Czechosłowacji Ludowych 
Obserwatoriów Astronomicznych i Planetariów. 
Oficjalnie, na forum publicznym, koncepcja ta ujrzała 
światło na zorganizowanym w dniu 27 września 
1961 r. przez Toruńskie PTMA spotka
niu przedstawicieli bydgoskich władz 
wojewódzkich (w tym czasie Toruń 
był częścią województwa bydgoskie
go) i toruńskich władz miejskich oraz 
bydgoskich i toruńskich władz partii 
politycznych, instytucji naukowych i 
oświatowych, wojska i stowarzyszeń 
społecznych w sprawie przygotowania 
w Toruniu „Obchodów 500-nej 
rocznicy Urodzin M ikołaja Koperni
ka”. Utworzono na tym spotkaniu 
odpowiedni Komitet Obchodów i uch
walono m. in., „jednym z naczelnych 
wydarzeń obchodów 500-nej rocznicy 
urodzin M ikołaja Kopernika w 
Toruniu” będzie „otwarcie Ludowego 
Obserwatorium Astronomicznego i 
Planetarium, jako żywego i twórczego

pomnika M. Kopernika w naszym mieście”. Od tego 
momentu budowa LOAiP w Toruniu stanowiła 
dyżurny punkt lokalnych (wojewódzkich i miejskich) 
programów wyborczych we wszystkich chyba kolej
nych wyborach parlamentarnych i samorządowych w 
PRL. Ale też i trwały kolejne przymiarki w sprawach 
lokalizacji i formy architektonicznej obiektu, który 
coraz częściej przybierał nazwę Publicznego lub 
Toruńskiego Obserwatorium Astronomicznego
i Planetarium.

Koncepcja toruńska opierała się najpierw na idei 
obserwatorium i planetarium jako samodzielnej pla
cówki o charakterze specjalistycznego domu kultury. 
Początkowo rozważano lokalizację tego obiektu na 
wysokiej skarpie wiślanej przy ul. Lubickiej na tzw. 
Winnicy, lub na ówczesnym skraju miasta, na Rubin- 
kowie, w rejonie fortów wykorzystywanych przez 
Centralne Piwnice Win Importowych i pięknego za
kola Wisły, gdzie rzeka zmienia swój bieg z kierunku 
północnego na zachodni. Później zwyciężyła kon
cepcja lokalizacji tego obiektu na terenie obszernego 
parku miejskiego na Bydgoskim  Przedmieściu. Na 
zlecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 
Toruniu z dnia 31 marca 1966 r., w Pracowni 
Urbanistyczno-Architektonicznej S-77 przy Katedrze 
Podstaw Budowy M iast na W ydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej, opracowano trzy architek
toniczne projekty koncepcyjne Ludowego 
Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium  w 
Toruniu. Do dalszego opracowania wytypowano pro-

Fot. 1. Makieta Ludowego Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium, 
którego budowę planowano w latach 60-tych w parku miejskim w Toruniu.
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jekt mgr inż. arch. Marka Różańskiego, wykonany pod 
kierunkiem doc. dr arch. Ryszarda Karłowicza (gene
ralnego projektanta toruńskiego miasteczka uniwer
syteckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) w pra
cowni kierowanej przez mgr inż. arch. W incentego 
Szobera. W ogólnej kubaturze 4125 m3 półtora kondy- 
gnacyjnego obiektu, o powierzchni użytkowej 925 m2 
mieściły się 4 pracownie młodzieżowe, biblioteka, au- 
dytoryjna sala wykładowa oraz 2 kopuły obserwacyjne 
(średnice 3 i 5 m ) dla teleskopów i kopuła plane- 
taryjna o średnicy 10 m. Makieta (fot. 1) wykonana 
według tego projektu (na zlecenie Wydziału Oświaty 
MRN), została publicznie przedstawiona społe
czeństwu Torunia w Ratuszu Staromiejskim, w dniu 
25 listopada 1968, w czasie specjalnej sesji popu
larnonaukowej poświęconej roli i funkcji takiego 
obiektu. Później m akieta ta była eksponowana na 
wielu wystawach, konferencjach i naradach mających 
na celu z jednej strony wyjaśnianie wagi i znaczenia 
takiej placówki dla szerzenia wiedzy naukowej i rozu
mienia zjawisk otaczającego nas świata, a z drugiej 
zdobywania światłych zwolenników i ewentualnych 
„sponsorów” jej budowy w Toruniu. W szyscy byli 
„za”: władze administracyjne województwa i miasta, 
władze partyjne, środowiska naukowe z władzami 
Uniwersytetu na czele i środowiska oświatowe. Tym 
niemniej nie udało się tego projektu wprowadzić do 
ogólnopolskiego programu Obchodów Kopernikow
skich. Mając na uwadze uwarunkowania tamtych cza
sów i wagę centralnego finansowania budowy mia
steczka uniwersyteckiego UMK jako głównego 
rocznicowego pomnika, trudno mieć pretensję do ów
czesnych władz toruńskich, że za łatwo przyjęły opinię 
władz centralnych, iż Planetarium powinno być raczej

inwestycją w programie lokalnym, a nie centralnym, 
Obchodów Kopernikowskich. M ożemy tylko mieć 
satysfakcję, że nasze wysiłki i przem yślenia przy
czyniły się istotnie do rozwinięcia inicjatyw i odpo
wiednich opracowań w innych miastach, w tym m. in. 
w Krakowie i w Poznaniu, a zrealizowane inwestycje 
w Grudziądzu i Olsztynie wprost wywodzą się z na
szych opracowań.

Szukano różnych rozwiązań, lokalizacji i inwes
torów. Czasem wydawało się, że większe szanse ma 
realizacja tego projektu pod patronatem resortu oświa
ty, a kiedy indziej resortu kultury. Szczególnym zapa
łem i pomysłowością wykazywali się w tym toruński 
W ydział Oświaty z jego kierownikiem  inspektorem 
mgr Teodorem Raschem oraz architekt miejski mgr 
inż. Kazimierz Gregorkiewicz. Próbowano rozszerzyć 
projekty inwestycyjne budowanych wówczas szkół, 
m. in. technikum melioracyjnego, zespołu szkół bu
dowlanych, zespołu szkół chemicznych oraz adap
tować niektóre z licznych w Toruniu fortów. Myślano 
o terenie i programie zagospodarowania porządko
wanych wówczas terenów ruin zamku krzyżackiego, 
włączano planetarium i obserwatorium do programu 
inwestycyjnego planowanego Domu Kultury Chemi
ka, który miał być budowany przez Toruńskie Zakłady 
Tworzyw Sztucznych „Elana”. Od końca lat 70-tych, 
sprawę planetarium w Toruniu włączyło do programu 
swych działań muzeum „Dom Kopernika”, uznając ją 
za dopełnienie swej działalności wystawienniczej i 
pełniejszą realizację misji świadczenia o osobie i dzie
le Mikołaja Kopernika. W ten sposób znalazła się in
stytucja, która mogła być określona mianem inwes
tora. Ale też i stało się coś więcej. Los planetarium 
znalazł się w rękach kustosza -  kierownika Muzeum 
Kopernika w Toruniu, pani mgr Janiny Mazurkiewicz, 
osoby, która całe swoje życie poświęca szerzeniu kultu 
Kopernika.

W ażnym etapem starań o planetarium w Toruniu, 
było uzyskanie (odkupienie) w 1978 r. przez Muzeum 
Kopernika w Toruniu od M uzeum Kopernika we 
Fromborku, wyeksploatowanej już tam w wieży 
Radziejowskiego, aparatury małego planetarium 
Zeissa ZK P-1. Posiadanie aparatury projekcyjnej, 
serca planetarium, było ważnym argumentem w dal
szych staraniach. Koncentrowały się one najpierw na 
poszukiwaniu odpowiednich strychów i dziedzińców 
w obrębie historycznej zabudowy toruńskiego Starego 
Miasta, gdzie można by wcisnąć choćby samą kopułę 
o średnicy 8 -  10 m do pokazów nieba i wyjaśniania 
podstawowych jego mechanizmów.

W obrębie Starego Miasta, na terenie niegdyś nale
żącym do Franciszkanów, obok kościoła Najświętszej 
Marii Panny, w pierwszej połowie XIX wieku zbu
dowano rotundę ze zbiornikiem gazowym mającym na 
celu wyrównywanie ciśnienia w sieci gazowej. Od lat 
zbiornik ten nie był wykorzystywany i znajdował się 
w stanie ruiny. W  drugiej połowie lat siedem dzie
siątych obiektem tym zainteresowała się młodzież,
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Toruńskie tradycje astronomiczne 
Kółko Astronomiczne w Gimnazjum Toruńskim

Od wieków, Toruń byt nie tylko ważnym ośrodkiem gospodarczym, 

handlowym i militarnym, ale również intelektualnym. Liczne są tego 

dowody w lokalnej architekturze i sztuce. I choć długo musiał czekać 

na swą pierwszą wyższą uczelnię, to na pewno pochwalić się może 

rzadko spotykanym w Polsce Gimnazjum o poziomie akademickim, 

działającym tu już od roku 1568, czyli przeszło 400 lat. W tym to 

Gimnazjum męskim, już od pierwszych lat po odrodzeniu Polski (w 

Toruniu wyzwolenie nastąpiło po Traktacie Wersalskim, a wojska ge

nerała Hallera weszły do Torunia dopiero w 1920 r.), dzięki światłym 

profesorom, rozumiejącym doniosłość odkryć Wielkiego Toruńczyka 

oraz spragnionej wiedzy polskiej młodzieży, rozwijała się aktywna 

postawa wobec zjawisk zachodzących na sklepieniu nieba.

Niewątpliwie znaczącym impulsem, ożywiającym jeszcze te zain

teresowania, była wielka patriotyczna manifestacja zorganizowana pod 

pomnikiem Kopernika w 450 rocznicę jego urodzin i pierwszy w historii 

zjazd astronomów polskich, który odbył się w Toruniu 19 lutego 1923 

r., w 450 rocznicę urodzin Kopernika. Na tym zjeździe astronomowie 

zawiązali Polskie Towarzystwo Astronomiczne, oraz podjęli uchwałę o 

konieczności organizacji (budowy) Narodowego Instytutu 

Astronomicznego. Rok później, we wrześniu 1924, w Gimnazjum 

Toruńskim zawiązało się Kółko Astronomiczne, zrzeszające uczniów 

starszych klas. Pierwszym przewodniczącym był Jan Mikulski, uczeń 6 

klasy, a opiekunem - profesor fizyki, Józef Zagórski. Celem Kółka były 

obserwacje nieba przy pomocy posiadanej przez szkołę 12 cm lunety 

(na płaskim, pokrytym trawą dachu szkoły), zdobywanie i pogłębianie 

wiadomości z astronomii oraz zrozumienie zjawisk zachodzących na 

niebie. Odbywano regularne zebrania (15 do 26 spotkań rocznie) z 

referatami uczniów i nauczycieli fizyki, urządzano pokazy nieba przez 

lunetę oraz prowadzono własne obserwacje Słońca i gwiazd zmien

nych. Sam naczelnik Szkół średnich w Kuratorium w Toruniu, Inspektor 

Jan Świderski, przez kilka lat prowadził regularne obserwacje plam 

słonecznych.

1 marca 1928 r„ z inspiracji jednego z opiekunów Kółka - prof. 

Jana Szyca oraz dzięki pracy oświatowej Kółka nad poznawaniem 

życia i dzieła Wielkiego Toruńczyka, decyzją Ministerstwa Oświaty z 

1927 r., Gimnazjum Toruńskiemu nadano oficjalnie imię Mikołaja 

Kopernika. Wyrazem szczególnej czci dla Kopernika były uroczyste 

akademie, organizowane dorocznie - począwszy od 1931 r. - w 

rocznicę jego urodzin, obchodzoną jako święto szkolne. Wyrazem tego 

kultu był też sztandar szkolny, ufundowany w 1931 r., którego jedną 

stronę zajmował wyhaftowany portret Kopernika. W 1932 r., na bu

dynku B Gimnazjum, gdzie mieściło się ognisko metodyczne fizyki, zor

ganizowane przez prof. Szyca - od 1933 r. opiekuna Kółka, wybu

dowano mały (5x5 m) taras obserwacyjny. Gdy w 1933 r. weszła w 

życie reforma szkolna, w wyniku której astronomia stała się odrębnym 

przedmiotem, nauczanie tego przedmiotu w Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika było na naprawdę dobrym poziomie. Już wtedy, marzeniem 

nauczycieli Gimnazjum było posługiwanie się w procesie dydakty

cznym aparaturą planetaryjną, która dopiero zaczynała się pojawiać w 

dojrzałej formie.

Jak wspomnieliśmy wyżej, przedmiotem zainteresowania Kółka 

było życie i dzieło Mikołaja Kopernika. Kopernik urodził się w Toruniu, 

ale gdzie, w którym domu? Odpowiedź na to pytanie nie była wtedy ani 

prosta, ani jednoznaczna, a i obecnie istnieją różne zdania na ten 

temat. Gdy cesarz Napoleon odwiedzał Toruń, w czasie swego marszu 

na Moskwę w 1812 r„ pokazano mu jako miejsce urodzenia Kopernika 

dom nr 30 na rogu ówczesnej ul. Starotoruńskiej i Piekar. Na tym też 

domu, w 1871 r., Copernicus-Verein wmurował niemiecką tablicę 

głoszącą: „Tu urodził się Mikołaj Kopernik”. 19 lutego 1923 r., w odro

dzonej już Ojczyźnie, na fasadzie domu nr 17 przy tej samej ulicy - 

wtedy Kopernika, polskie władze miejskie wmurowały tablicę 

pamiątkową mającą zaświadczać, że to właśnie w tym domu urodził 

się Wielki Astronom, którego .wydało polskie plemię”. Młodzież i profe

sorowie żywo interesowali się tym problemem i byli absolutnie przeko

nani, że dom urodzin Kopernika trzeba otoczyć specjalną troską i nie 

pozwalać na bezczeszczenie go statusem zwykłej czynszowej 

kamienicy.

Pracą Kółka „opiekował się" również sam Kopernik, obecny w 

Gimnazjum Toruńskim już od paru wieków, w postaci namalowanego 

temperą na drewnianej desce, portretu. To właśnie ten portret, znamy 

dzisiaj jako portret toruński i najbardziej prawdopodobny wizerunek 

Kopernika. Profesor technik malarskich Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika, dr Leonard Torwirt (ten sam, który badał obraz Czarnej 

Madonny z Jasnej Góry i zrobił jego wędrującą później po Polsce 

kopię) udowodnił w początku lat 5(Mych, że portret został namalowany 

w XVI wieku i postawił tezę, że być może sam Kopernik do niego po

zował.

Piękną działalność szkolnego Kółka i jego opiekunów przerwała 

wojna. Rozproszony został całkiem pokaźny księgozbiór astrono- 

miczno-fizyczny szkoły i Kółka, zginęła luneta, zdewastowane zostało 

wyposażenie pracowni dydaktycznej fizyki. Sztandar szkolny został 

odnaleziony później poza Toruniem i zwrócony szkole. Uszkodzony 

portret Kopernika odnaleziono w Wąbrzeźnie. Po obozowej tułaczce 

powrócił też do szkoły prof. Szyc i we wrześniu 1946 r. reaktywował 

pracę Kółka Astronomicznego. Wznowiono tradycję szkolnych 

Obchodów Kopernikowskich - pierwsze po wojnie odbyły się 19 lutego 

1947 r. Później ta tradycja uzyskała rangę imprezy ogólnomiejskiej, 

której, przez wiele lat, głównym organizatorem był Toruński Oddział 

Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Do dziś jest ona kulty

wowana, jako Wieczornica Kopernikowska, organizowana w wielkiej 

sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, wspólnie przez PTMA, 

Muzeum Kopernika i Wydział Kultury Zarządu Miasta.

Samo I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu do 

tradycji Kółka Astronomicznego nawiązało w okresie obchodów 

400—lecia istnienia Szkoły i zbliżającej się rocznicy 500—lecia urodzin 

jej Patrona. W 1968 roku, roku 400—lecia, na szkolnej Akademii 

Kopernikowskiej, Towarzystwo Przyjaźni Duńsko - Polskiej przekazało 

Liceum Kopernika teleskop astronomiczny. Był to refraktor o średnicy 

obiektywu 75 mm i ogniskowej 120 cm firmy UNITRON zmontowany w 

układzie paralaktycznym i wyposażony w napęd godzinowy. Stał się on 

podstawą do zorganizowania na nowo szkolnego obserwatorium astro

nomicznego. Później, w 499 rocznicę urodzin Patrona Szkoły, obser

watorium takie zostało rzeczywiście uruchomione na strychu i dachu 

Liceum w ramach szkolnego „gabinetu kopernikowskiego”. Gabinet ten 

był w istocie szkolną pracownią fizyczno - astronomiczną dość bogato 

wyposażoną w różnoraki sprzęt i pomoce dydaktyczne. Opiekunami 

tych działań szkoły byli nauczyciele fizyki, profesor Józef Antonowicz 

i pani profesor Gabriela Kuźnicka, pod której opieką ten gabinet przez 

wiele lat funkcjonował.

Toruński Odział PTMA powstał w gabinecie prof. Władysława 

Dziewulskiego'1 w czerwcu 1952 r„ a jego pierwszym prezesem został 

prof. Jan Szyc. Zapał był tak wielki, że przez pierwszych parę lat, w 

okresie jesienno-zimowym, organizowano cotygodniowe referatowe 

zebrania samokształceniowe, pokazy nieba i projekcje filmów popu

larnonaukowych. Do dziś odbywają się w historycznym Ratuszu 

Staromiejskim regularne cykle publicznych wykładów poświęcone aktu

alnym problemom astronomii i astronautyki, przy prawie zawsze pełnej 

sali wykładowej.

Do idei urządzenia w domu urodzin Kopernika muzeum Jego 

imienia powrócono zaraz po wojnie. Głównym jej orędownikiem był 

prof. Jan Szyc, późniejszy prezes PTMA i Toruński Oddział PTMA. W 

tych staraniach wspomagało go Toruńskie Towarzystwo Naukowe 

i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W 1953 r. Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej przyznało PTMA lokal, w jednym z opróżnionych właśnie 

mieszkań w domu Kopernika, a od 1958 r. PTMA było już gospo

darzem całego gmachu. Łatwiej więc było realnie myśleć o Muzeum 

Kopernika w domu Jego narodzin. W międzyczasie powołano Komitet 

Organizacji Muzeum Kopernika w Toruniu i w kwietniu 1960 r. prof. 

Szyc mógł mu przekazać wywalczony przez siebie, na ten tak godny 

i wymarzony cel, obiekt. Jesienią 1960 r. otwarto tu pierwszą wystawę 

kopernikowską, a dzisiaj już nie możemy sobie wyobrazić Torunia bez 

Muzeum Kopernika, w domu kiedyś uznanym za dom Jego urodzin.

I zadowolenia z faktu istnienia tego muzeum, nie mogą zaburzyć nowe 

odkrycia historyków. Kolejne bowiem lata badań starych dokumentów 

miejskich wskazują, że niekoniecznie miał rację prof. Karol Górski, 

dowodząc, że właśnie dom nr 17 przy, wówczas, ul. św. Anny był 
domem urodzin Kopernika. Nowsze badania przemawiają raczej za 

bardziej okazałą kamienicą, położoną w Rynku Staromiejskim, pod nr 

36, naprzeciw wschodniej ściany Ratusza, nieopodal stojącego tu 

pomnika Wielkiego Astronoma.

11 Twórcy i kierownika Obserwatorium Astronomicznego Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika. Jego sylwetka została przedstawiona 
w PA 1/93.
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Fot. 3. Profesor Wilhelmina Iwanowska, doc. Wacław Dziewulski i dr Jerzy Wieczorek 
-  Prezydent Torunia, na chwilę przed symbolicznym odsłonięciem tablicy pamiątkowej, na 
uroczystości inauguracji działalności Planetarium Toruńskiego (fot. K. Wenerski).

która pod patronatem ZMS pragnęła urządzić tu naj
pierw swój klub i dyskotekę, a później Centrum Sztuki 
Młodych. Energii m łodzieży starczyło na wstępne 
oczyszczenie ruiny ze stalowych konstrukcji zbior
nika. Dlaczego jednak nie wykorzystać tego obiektu 
dla umieszczenia w nim planetarium?

Miasto przystało na taką propozycję w 1981 r., a 
Pracownie Konserwacji Zabytków opracowały 
odpowiednią dokumentację i projekty adaptacji tego 
bądź co bądź zabytku budownictwa przemysłowego 
ubiegłego wieku. W iele inicjatywy i pomysłowości 
wykazali w tym dziele inżynierowie architekci Jerzy 
Tusiacki i Piotr Dąbrowski. Projekt tego ostatniego 
został zrealizowany.

Kolejnym ważnym etapem w procesie narodzin 
Toruńskiego Planetarium było uzyskanie obecnie zain
stalowanej tu aparatury projekcyjnej. Niemały udział 
w tym miała Inspekcja Robotniczo-Chłopska, nie
chlubnej pamięci IRCHA.

W programie przygotowań do obchodów 500-nej 
Rocznicy Urodzin M ikołaja Kopernika Poznań za
mierzał zbudować cały kompleks kulturalno -  spor
towy, którego jednym  z elementów było też planeta
rium. Roboty rozpoczęły się z wielkim rozmachem, 
szybko zbudowano część sportową -  poznańską Arenę 
i z odpowiednim wyprzedzeniem zamówiono potrzeb
ne wyposażenie i aparaturę, w tym projektor plane- 
taryjny. Aparatura planetarium Space M aster (taka 
sama jak olsztyńska, nazwana tam „planetarium lotów 
kosmicznych”) wraz z kopułą nadeszła do Poznania w 
1974 r., ale wtedy nie było już ani środków, ani „siły 
napędowej” dla realizacji pierwotnych zamiarów. 
Inspekcja IRCHy wiosną 1982 odkryła zalegającą w 
magazynach miejskich aparaturę i zaleciła „zrobienie z 
nią czegoś”. Profesor Hieronim  Hum ik, kierownik 
Obserwatorium Poznańskiego, wiedział o żywych

ciągle, planetaryjnych aspirac
jach Torunia i był tak dobry, że 
powiadomił autora tej notatki o 
problemach Poznania z IRCHą. 
Następnie delegaci Torunia 
mogli negocjować z władzami 
Poznania warunki i procedurę 
uzyskania tej aparatury. 
Aparatura projekcyjna planeta
rium, wraz z konstrukcją i 
pokryciem sferycznego ekranu, 
zapakowana w 117 skrzyń, jako 
przyjacielski dar Poznania dla 
m iasta Kopernika, została 
szczęśliwie sprowadzona do 
Torunia we wrześniu 1982 r. I 
od tego czasu, pieczołowicie 
chroniona, w magazynach 
ELMETu oczekiwała na 
montaż, aż do roku 1993.

Następnych kilka lat upłynęło 
na potykaniu się, mimo za

pewnień władz i różnych kompetentnych czynników o 
życzliwości dla tej idei, o mur niemożności, na 
magicznych zaklęciach i symbolicznych aktach. 
Dopracowuje się dokumentację techniczną i wzbogaca 
przemyślenia odnośnie dodatkowego wyposażenia 
technicznego i funkcjonowania przyszłej placówki. W 
kwietniu 1984 położono tu symboliczny kamień wę
gielny i postanowiono nazwać tę placówkę imieniem 
profesora Władysława Dziewulskiego, wybitnego as
tronoma, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
odnowiciela Obserwatorium W ileńskiego i twórcy 
Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach 
koło Torunia (zob. PA Nr 1/1993). Ale dopiero rok 
1990 przynosi ożywienie inwestycyjne. Powstaje 
Fundacja Przyjaciół Planetarium i M uzeum Koper
nika, której M iasto przekazuje obiekt dawnego 
zbiornika gazowego w użytkowanie. Następnie Miasto 
Toruń, Fundacja Odbudowy Zabytków Torunia, 
Fundacja W spółpracy Polsko-N iem ieckiej i inni, 
każde wedle swych możliwości dają trochę grosza na 
kolejne etapy prac budowlanych, instalacyjnych, 
montażowych i wyposażeniowych. Roboty budowlane 
prowadzą Toruńskie Zakłady Budownictwa Przemy
słowego i w październiku 1993 oddają obiekt inwes
torowi. Specjaliści od Zeissa sprawdzają stan za
chowania aparatury. Jest idealny. Ale specjaliści 
niemieccy są zbyt kosztowni, aby im można było zle
cić jej instalację i montaż. Robią to technicy z 
Planetarium Śląskiego, jesienią 1993 r. W iele czasu 
i dyskusji wywołuje sprawa foteli w sali projekcyjnej 
-  ich forma i gęstość ustawienia -  oraz siedzeń i ekranu 
w sali konferencyjno -  wykładowej. Konfrontują się 
marzenia odnośnie wyposażenia audio-w izualnego, 
sali projekcyjnej i sali wykładowej, z realnymi możli
wościami finansowymi. Trzeba podejmować decyzje
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gdzie kłaść płytki marmurowe, a gdzie można na nich 
zaoszczędzić i rozwiązywać setki podobnych proble
mów.

Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Toruńskie 
Planetarium stanęło w wyśmienitym miejscu w struk
turze miasta, ale musiało się zmieścić w istniejącej już 
skorupie murów (patrz również zdjęcie na ostatniej 
stronie okładki). Skorupie w kształcie rotundy o śred
nicy 21 m, w której wnętrzu zagospodarowano 3 
kondygnacje nadziemne i 2 podziemne. Kubatura 
całego obiektu ma 9455 m3, a powierzchnia całkowita 
1675 m2. W tej przestrzeni, na najwyższej kondygna
cji, mieści się planetaryjna sala projekcyjna o średnicy 
17,5 m ze sferycznym ekranem o średnicy 15 m. Sala 
ta posiada 156 wygodnych, luźno rozmieszczonych 
foteli. Dumą Dyrekcji jest w tej sali urządzenie tzw. 
wędrującego dźwięku, które pozwala na wywoływanie 
dość specjalnych efektów akustycznych. Pod salą 
planetaryjną znajduje się sala konferencyjno-wykła- 
dowa na 109 miejsc z pełnym wyposażeniem audio 
-  wizualnym, szerokim ekranem, projektorem video i 
aparaturą umożliwiającą symultaniczne tłumaczenia. 
Doskonałe miejsce na małe konferencje i narady, 
szkolenia, a nawet kameralne spektakle teatralne itp. 
Te dwa podstawowe pomieszczenia otoczone są 
m niejszymi lokalami mieszczącymi bibliotekę, 
pomieszczenia administracyjne i techniczne oraz ma
gazyny. Na wejściu jest gustowny hall z szatnią i fo
yer. Jest też sala oczekiwań na seans i mała sala wys
taw oraz stosowne co do ilości i wielkości sanitariaty. 
Od strony wschodniej rotunda została trochę posze
rzona, do styku z sąsiednią kamienicą, co dało po
wierzchnię dodatkowych 104 m2. Na płaskim dachu 
tego łącznika planuje się urządzić mini dostrzegalnię 
astronomiczną. W iększość powierzchni piwnic zaj
muje energetyczny węzeł cieplny, obsługujący całą 
Starówkę. Jak już mówiliśmy wyżej, aparatem projek
cyjnym jest planetarium Space Master Zeissa (fot. 2), 
wzbogacone szeregiem dodatkowych rzutników i 
komputerowym sterowaniem. Obok budynku jest 
jeszcze należący do Planetarium placyk z resztkami 
murów miejskich, gdzie planuje się urządzić letnią 
kawiarenkę i koncerty orkiestry kameralnej.

Planetarium jest własnością Miasta (gminy) Toruń, 
które oddało je w użytkowanie Fundacji Przyjaciół 
Planetarium i Muzeum Kopernika na zasadzie umowy 
o użyczenie. Załoga Planetarium składa się z 4 pra
cowników pełnoetatowych (w tym jeden astronom) i 
kilku (obecnie 8, w tym 2 astronomów) na kontraktach 
godzinowych. Ambicją kierownictwa jest, aby była to 
placówka samofinansująca się. Położenie tego obiektu 
w samym sercu historycznej zabudowy Starego Mias
ta, na szlaku przemierzanym przez liczne wycieczki, 
sprawi zapewne, że Planetarium stanie się wielką 
atrakcją turystyczną Torunia.

Nadszedł wreszcie upragniony czas otwarcia, czas 
inauguracji. Wyznaczono go na 2 dni przed kolejną, 
521 rocznicą urodzin Kopernika, aby nie zaburzać

zwykłego już w Toruniu festiwalu imprez koperni
kowskich organizowanych około daty urodzin W iel
kiego Toruńczyka. Zaproszono 180 osób. Przybyli 
przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele 
różnych środowisk społecznych, naukowych, oświa
towych i kulturalnych. Był Biskup Toruński i W oje
woda, Rektor Uniwersytetu M. Kopernika, przedstawi
ciele PTA i PTMA oraz wielu ośrodków astronomi
cznych i planetariów polskich. Był pierwszy polski 
kosmonauta gen. M. Hermaszewski i prof. H. Humik. 
Byli przedstawiciele wykonawców i dobroczyńców tej 
placówki. Pamiątkową tablicę odsłonił syn prof. Dzie
wulskiego, doc. dr inż. W acław Dziewulski w to
warzystwie nestora polskich astronomów prof. W il
helminy Iwanowskiej i prezydenta m iasta Torunia 
dr Jerzego Wieczorka (fot. 3), który największe, chy
ba, ma zasługi dla powstania Planetarium. Po wręcze
niu przysłowiowego kwiatka osobom zasłużonym dla 
budowy tego obiektu, goście zwiedzili go i z zadowo
leniem obejrzeli inauguracyjną projekcję zatytułowaną 
słowami Galileusza „A jednak się kręci” . Nowej 
placówce pogratulować wypada szczęśliwych wresz
cie narodzin i złożyć życzenia dalszego rozwoju oraz 
dobrej służby zarówno Astronomii, jak i społeczeń
stwu Torunia i Polski.

gp

Fot. 4. Ojciec i syn. Docent Wacław Dziewulski przed portretem 
swego Ojca Profesora Władysława Dziewulskiego -  Patrona 
Planetarium (fot. K. Wenerski).
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Podróże
Duńska 
przygoda 
z Tychonem 
Brahe

Gdybyś, Drogi Czytelniku POSTĘPÓW ASTRONOMII 
przypadkiem wybierał się do Danii, pragniemy Ci zapro
ponować zwiedzenie ciekawych, naszym zdaniem, miejsc i 
obiektów astronomicznych. Miejsc, w których byliśmy (my, 
tzn. autorzy niniejszej relacji i Sławek Kruczkowski), które 
podziwialiśmy i uznaliśmy za godne polecenia. A celem 
naszym była... Ale o tym później.

Pierwszym polecanym obiektem jest ORION PLANE
TARIUM w malutkiej i malowniczej miejscowości Jels, 
leżącej ok. 30 km na zachód od miejscowości Ribe, w 
połowie drogi pomiędzy Ribe a Kolding na półwyspie 
Jutlandzkim. Jeżeli bez problemu dojedziesz do Jels, to do 
samego planetarium doprowadzą Cię znaki informacyjne. 
ORION PLANETARIUM, wyposażone w najnowszą, zeis- 
sowską aparaturę ZKP 3, zostało otwarte 1 lipca 1993 roku. 
Planetarium proponuje 2 seanse multimedialne (video, lasery 
i różne bajery). Od gospodarzy dowiedzieliśmy się, że 
seanse multimedialne cieszą się znacznie większą popu
larnością od tradycyjnych astronomicznych. Dzięki uprzej
mości gospodarzy obejrzeliśmy 
gratis m ultim edialny seans, 
który nie zrobił na nas specjal
nego wrażenia -  jesteśmy trady
cjonalistami. Seans rozpoczyna 
się co godzinę i trwa ok. 45 
minut. Seans jest „grany” nawet 
dla kilku osób. Planetarium jest 
samofinansujące się, zatem musi 
robić ukłon w stronę publiczno
ści. Dozór merytoryczny spra
wuje astronom oddelegowany z 
Kopenhagi. Od września 1993 r. 
miał być uruchomiony specjalny 
program astronomiczny przez
naczony dla szkół. W holu pla
netarium znajduje się ciekawa 
wystawa astronomiczna, jest 
również sklepik z różnymi 
pamiątkami astronomicznymi 
i maleńka kawiarenka. Wstęp na 
seans 55 koron duńskich (ok. 13 
$ US) dorośli i 25 koron dzieci.
Obiekt otwarty jest od godz. 10 
do 21 przez wszystkie dni. Obok

planetarium zbudowano kopułę obserwatorium astrono
micznego, gdzie ma być zainstalowany amatorski teleskop. 
W Jels znajduje się camping i schronisko, które jest czynne 
cały rok. Planetarium zostało wybudowane i wyposażone z 
funduszy EWG.

Drugim obiektem, wartym zwiedzania jest TYCHO 
BRAHE PLANETARIUM w Kopenhadze, położone w cen
trum miasta, przy ulicy Gammel Kongevej 10. Jest to duży 
nowoczesny obiekt z kopułą o średnicy ok. 23 metrów na 
275 miejsc. W dużym holu planetarium znajduje się sklepik 
z różnymi, nie tylko astronomicznymi pamiątkami (można 
zakupić dużo różnych kamieni półszlachetnych) oraz duża 
wystawa poświęcona nowoczesnej astronomii. Jest również 
wydzielony fragment wystawy poświęcony patronowi 
Tychonowi Brahe. Elegancka restauracja Cassiopeia 
uzupełnia funkcjonalność obiektu. Wstęp 100 koron dorośli 
i 65 koron dzieci. Strasznie drogo! Niestety nie byliśmy w 
samym planetarium. Szkoda!

W Kopenhadze warto również zobaczyć Ratusz (Radhus), 
w którym znajduje się interesująca atrakcja: unikalny „zegar 
świata” kopenhaskiego zegarmistrza Jensa Olsena (patrz 
ramka). Ta niezliczona ilość wskazówek i tarcz to zegar 
astronomiczny z kalendarzem na 570 000 lat (?!!!), 
odmierzającym zaćmienia Słońca i Księżyca, wskazujący 
czasy strefowe, czas słoneczny i gwiazdowy z olbrzymią 
dokładością. Wstęp -  dorośli 10 koron, dzieci 5. Warto 
zobaczyć!

Na koniec pozostał rodzynek, który polecamy szczegól
nie. Ten rodzynek to leżaca w Sundzie, niedaleko 
Kopenhagi, między Danią a Szwecją, dawna duńska a obec
nie szwedzka maleńka wyspa Ven (Hven), gdzie astronom 
duński Tycho Brahe miał swoje obserwatorium. Pomysł 
odwiedzenia tej wyspy narodził się po obejrzeniu ok. 3 min 
sekwecji w filmie Dzień, w którym zmienił się Wszechświat 
autorstwa Jamesa Burke’a, prezentowanego przez TVP. Na

Fot. 1. „Zegar świata” z 1902 roku skonstruowany przez Jensa Olsena, znajdujący się w 
Ratuszu Miejskim w Kopenhadze (na zdjęciu współautorka z synem).
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tej małej uroczej wysepce ( 2 km x 4 km ), powstało w 
1580 r. pierwsze na świecie wielkie obserwatorium astro
nomiczne, zbudowane przez Tychona Brahe, a ufundowane 
przez króla duńskiego, Fryderyka II.

W 1576 r. Tycho Brahe, sławny już wówczas astronom z 
obserwacji gwiazdy nowej w Kasjopei, otrzymał w lenno 
wyspę Ven, pieniądze na zbudowanie obserwatorium astro
nomicznego, majątki dostarczające środków na jego utrzy
manie oraz wysokie wynagrodzenie. W centrum wyspy, na 
wzniesieniu zbudował Brahe wg własnego projektu obser
watorium, które nazwał URANIBORG, czyli pałac Uranii. 
Uraniborg, z otaczającymi go ogrodami i murami, był 
wspaniałą rezydencją magnacką, pałacem mieszczącym nie 
tylko piękne komnaty, pokoje gościnne (z bieżącą wodą )

obserwacje astronomiczne, Tycho Brahe postanowił wybu
dować w 1584 r. w zagłębieniu tuż obok swojej rezydencji 
drugie obserwatorium „podziemne”, które nazwał 
STJARNEBORG, czyli „pałac gwiazd Zrekonstruowane 
w 1951 r. jest niedostępne dla zwiedzających. Można zajrzeć 
do wnętrza tylko z góry przez oszklone otwory w kopułach. 
Wnętrze można obejrzeć jedynie na filmie wzmiankowanym 
wcześniej. W swojej książce „Danmark i Skane” Palle 
Lauring opisuje kamienny słup, znajdujący się w piwnicy 
obserwatorium Stjiimeborg: W centrum stoi kamienny słup, 
który wygląda solidniej niż cokolwiek innego na wyspie. Stoi 
nieruchomo, na górze znajdują się głębokie otwory od 
uchwytów mocujących instrument.

Tuż obok Uraniborga znaduje się w chacie krytej strzechą 
muzeum Tychona Brahe (wstęp: dorośli 10 koron duńskich 
lub szwedzkich, dzieci 5 koron), gdzie można zobaczyć 
ciekawą kolekcję portetów uczonego, pamiątki i rekon
strukcje. W ostatnim pomieszczeniu można obejrzeć kilku- 
nastominutowy film video, niestety w języku szwedzkim, 
przedstawiający postać astronoma z nawiązaniem  do 
współczesnej astronomii. Tycho Brahe był najsławniejszym 
astronomem owej epoki. Ustalił w sposób idealny pozycje

i obserwatorium astr. z okresu przedteleskopowego z tarasa
mi, a również bibliotekę, pracownię alchemiczną, warsztaty, 
w których budowano przyrządy, drukarnię i fabrykę papieru. 
Niestety, po tym cudownym pałacu, będącym w owym cza
sie centrum astronomicznym Europy, odwiedzanym przez 
uczonych, mężów stanu, a nawet królów, nie pozostało ani 
śladu.

Zrekonstruowano jedynie 1/4 część ogrodów i północną 
część murów obronnych otaczających rezydencję. Stoi tu 
również pomnik Brahego wpatrującego się w niebo. Pomnik 
został odsłonięty w czterechsetną rocznicę urodzin astrono
ma. Ponieważ codzienne życie Uraniborga -  drgania gruntu 
-  i silne wiejące na wyspie wiatry utrudniały pozycyjne

Rys. 2. Rysunek przedstawia schematyczny plan położenia 
pałacu i obserwatorium astronomicznego Tychona Brahe na 
wyspie Ven.

Fot. 2. Pomnik Tychona Brahe znajdujący się na wyspie Ven 
(na zdjęciu także autorzy i Sławomir Kruczkowski).
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Fot. 3. Tak wygląda zrekonstruowane STJARNEBORG dziś.Obserwatorium Tychona jest zabezpie
czone przed ciekawskimi. Można je obejrzeć tylko przez małe okienka w dachu.

ok. 1000 gwiazd, dostarczając późniejszym astronomom, 

m.in. Keplerowi dokładnych i absolutnie godnych zaufania 

obserwacji. Przyrządy, w które wyposażył swoje obserwato

rium, sam projektował i budował. Były doskonałe, skon

struowane i wyskalowane z największą starannością. 

Najbardziej znanym był kwadrant, jeden z największych 

przyrządów, umieszczony na ścianie pracowni (o promieniu 

2 m) oraz globus rozmiarów człowieka, na którego 

powierzchni zaznaczano gwiazdy przez 25 lat.

Wybitny talent obserwacyjny Brahego i doskonałe instru

menty zaowocowały obszer

nym materiałem obserwa

cyjnym o niebywałej jak na 

tamte czasy dokładności 1'.

Obserwacje swoje zamierzał 

Brahe wykorzystać do uło

żenia nowych tablic (które 

rozpoczął, a dzieła dokoń

czył Kepler) oraz sprawdze

nia teorii budowy świata.

Odrzucił teorię heliocen- 

tryczną Kopernika (którego 

początkowo popierał) i 

wprowadził własny system, 

będący kompromisem, mię

dzy geocentryczną teorią 

Ptolemeusza, a heliocen- 

tryczną teorią Kopernika, 

zwany później systemem 

tychonicznym lub „szaleńst

wem Tychona”. Przyjął, że 

wokół Ziemi oprócz Księży

ca krąży Słońce obiegane 

przez resztę planet.

Pomimo luksusowych 

waruków do prowadzenia 

obserwacji astronomicznych,

po 21 latach pracy na 

wyspie, na skutek intryg 

na dworze po śmierci 

jego protektora, Fryde

ryka II, opuszcza Danię i 

udaje się do Pragi, gdzie 

umiera w 1601 roku w 

wieku 55 lat. Brahe miał 

gwałtowny charakter i 

niełatwe usposobienie. 

Za młodu stracił nos w 

pojedynku, po sprzeczce, 

podobno na tematy ma

tematyczne. Od tamtego 

czasu nosił metalową 

protezę nosa. Na malow

niczą wyspę Ven można 

dostać się z terenu 

Szwecji z miasta Lands- 

krona lub z Kopenhagi 

podróżując promem oso

bowym. Kursuje on na 

trasie Kopenhaga - Ven 

- Landskrona tylko w 

sezonie letnim. Czas 

podróży z Kopenhagi ok. 

30 minut. Bilet w obie 

strony: dorośli 90 koron duńskich dzieci 60. Jeżeli udajemy 

się rodziną lub zorganizowaną grupą, to możemy dostać 

pewną zniżkę. Prom płynie kilka razy dziennie i wypływa 

tuż obok stanowiska promowego do Świnoujcia. Ta mała, 

piękna wysepka Ven, była celem naszej podróży i nie za

wiodła naszych oczekiwań. To miejsce naprawdę trzeba 

koniecznie zobaczyć!

Małgorzata Śróbka - Kubiak 

Mirosław Kubiak

TO TEN METALOWy N05 
MNIE  2AW1ÓDt!l

Rys. Małgorzata Śróbka -  Kubiak
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Najpewniejszym 
i najtańszym spo
sobem zapewnie
nia sobie dostępu 

do POSTĘPOW 
ASTRONOMII 

jest prenumerata

♦  P renum eratę  m ożna opłacić w 
urzędach  pocztowych n a  
um ieszczonym  obok przekazie

♦  Prosim y o czytelne wypełnie
nie w szystkich części 
p rzekazu, a  zwłaszcza ad resu

♦  POSTĘPY ASTRONOMII są  
kw artaln ik iem  i m ożna za
prenum erow ać dowolne 
zeszyty danego rocznika w 
dowolnej ilości egzemplarzy

♦  C ena p renum eraty  n a  rok 
1994 wynosi 120.000 zł, a  po
jedynczego zeszytu 30.000 zł

♦  W szyscy prenum eratorzy, 
którzy opłacili do tej poiy 
p renum era ty  w  wyższej 
w ysokości m ają  ju ż  w  ten  
sposób opłacony zeszyt 1 /9 5

♦  M ożna zam aw iać 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 egzem plarz, a  także po
dwójny zeszyt 3 -4 /1 9 9 2  w 
cenie 30 .000  zł. D ostępne są  
również w szystkie cztery ze
szyty 1 -4 /1993  w cenie 
30 .000  zł za zeszyt.

♦  Koszt przesyłki w k ra ju  je s t  
wliczony w  koszt p renum eraty

♦  C ena p renum era ty  do krajów 
europejsk ich  je s t  zwiększona 
o 75%

♦  C ena p renum era ty  do krajów 
pozaeuropejskich  je s t  zwięk
szona o 150%

♦  W ysyłka postępów  astronom ii 
do krajów  pozaeuropejskich 
będzie realizow ana pocztą lo t
niczą

♦  W płaty m ożna dokonywać n a  
konto: P olskie Towarzystwo  
A stronom iczne, BBK S.A. 
O /G rudziądz, 4 3 8 6 0 1 -  
1 9 8 2 6 -1 3 2

R eklam acje
dotyczące p re n u 
m e ra t p rosim y  
k ierow ać bezpo 
średnio  do dystry
b u to ra  pod a d 
resem : 
Sławomir 
Kruczkowski,
ul. Kulerskiegol 1, 
86-300 Grudziądz, 
tel. (0-51) 26650

ANKIETA

4.

5.

6 .

7.

8 .

10 .

11

Prosimy zakreślić odpowiedni kwadrat 
lub wpisać informację

Wiek...............Pleć: □  kobieta □  mężczyzna
Miejsce zamieszkania:
□  wieś
□  miasto do 30 tys. mieszkańców
□  miasto od 30 do 100 tys. mieszkańców
□  miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 
Wykształcenie:
□  podstawowe □  średnie □  wyższe
Zawód wykonywany.........................................................................
Dla niepracujących:
□  uczeń □  student □  gospodyni domowa
□  rencista, emeryt □  bezrobotny 
Przynależność do towarzystw, klubów astronomicznych:
□  PTA □  PTMA □  inne (jakie?)...........................................
W jaki sposób otrzymujesz PA obecnie?
□  poprzez prenumeratę
□  kupuję w planetarium, obserwatorium astronomicznym w ....
□  kupuję w księgarni w ..................................................................
□  dostaję z drugiej ręki
□  czytam w czytelni, bibliotece w ................................................
Od jak dawna czytasz PA?
□  dopiero zacząłem
□  od 1991 roku 
Czy czytasz PA regularnie?
□  tak □  prawie zawsze 
Ile osób czyta poza Tobą każdy numer?
□  tylko ja sam □  jedna osoba □  więcej niż 5 osób
Jakie inne czasopisma zawierające tematykę astronomiczną czytasz oprócz PA?

□
□

od 1 -  2 lat 
dłużej niż cztery lata

□  sporadycznie

umykające fenomeny obserwacyjne .
miłośnicza fotografia n ieba.....
poradnik miłośnicy astronoma.....
astronomia w szko le.....
esej, fe lie ton.....
plakat, rozkładówka.....

Czy PA są Tobie przydatne? 
w pracy: □  często □  rzadko □  wcale 
w nauce: □  często □  rzadko □  wcale
inaczej (jak?):...............................................................................................................

12. Jaki jest Twoim zdaniem poziom prezentowanych w PA zagadnień:
□  zbyt trudny □  zbyt łatwy
□  właściwy □  trudno powiedzieć

13. Jak oceniasz w PA stałe działy i cykle?
(0 - niepotrzebny, 1 - zły, 2 - słaby, 3 - może być, 4 - dobry, 5 - bardzo dobry, 
6 - świetny, N - nie czytałem)
®- artykuły.....
*■ donosy.....
*• Teleskop Kosmiczny Hubble’a .....

w k ra ju .....
=»■ sylwetki.....
»" listy czytelników.....
«■ wyw iady.....

14. Jakiej tematyki jest Twoim zdaniem w PA:
za mało:....................................................................................................................
za dużo:....................................................................................................................

15. Jaka tematyka interesuje Ciebie najbardziej?
O Układ Słoneczny □  historia astronomii
□  Słońce □  kosmologia
□  gwiazdy, pulsary, etc. □  mechanika nieba
□  Galaktyka □  obserwacje amatorskie 
O czarne dziury, kwazary, etc.
□  inne (podać jak ie?)............................................................................................

16. Jakie formy prezentacji tych zagadnień chciał(a)byś widzieć częściej w PA?
□  artykuły przekrojowe
□  szczegółowe opracowanie wąskich zagadnień
□  krótkie noty informacyjne
□  komentarze do aktualnych wydarzeń
□  felietony, eseje
□  reportaże
□  wywiady z astronomami
□  prezentacja prac amatorskich
□  inne (jakie?).........................................................................................................

17. Czy podoba się Tobie w PA:
□  trudno powiedzieć
□  trudno powiedzieć
□  trudno powiedzieć

□  trudno powiedzieć

opracowanie graficzne: □  tak □  nie
okładka, winieta PA: □  tak □  nie
żart rysunkowy: □  tak □  nie
artykuły wstępne
i komentarze redakcyjne: □  tak □  nie
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18. Czy uważasz, że zmiana papieru, na którym drukowane są PA wyszła na lepsze?
□  tak □  nie □  trudno powiedzieć

19. Czy Twoim zdaniem należy rozkładówkę (plakat) drukować na grubszym papierze i nie 
zszywać z całym zeszytem?
□  tak □  nie □  trudno powiedzieć

20. Czy kupował(a)byś PA gdyby były pismem pełnokolorowym, o większej objętości, ale 
odpowiednio droższe?
□  tak □  nie □  trudno powiedzieć

21. Czy chciał(a)byś, aby PA ukazywały się częściej jako:
□  dwumiesięcznik O miesięcznik

22. Co byś zmieniła(a) w PA będąc ich redaktorem?

23. Inne uwagi dotyczące PA (można dołączyć na osobnej kartce i wysłać razem z ankietą 
w kopercie.

tu skleić

tu zagiąć Nadawca:

Wśród podających swój adres zostanie 
rozlosowanych pięć bezpłatnych prenumerat 
Postępów Astronomii na rok 1995.

tu zagiąć 

i

DRUKI

Redakcja
Postępów Astronomii

ul. Chopina 12/18 
87-100 TORUŃ

X

W PA  martwią najbardziej cztery rzeczy. 
Pierwsza to literówki. Niestety, pomimo za

pewnień poprawy, w każdym numerze jest ich za
trzęsienie. Zdaję sobie sprawę, że jak się wpisze 
tekst do komputera, to zna się go na tyle dobrze, 
że późniejsze czytania odbywają się na zasadzie 
pobieżnego oglądania poszczególnych wierszy. 
Myślę jednak, że można to wyeliminować, gdy 
wpisany tekst będą czytać dwie lub trzy osoby.

Druga rzecz to rysunki p. J. Drążkowskiego. 
Są one prymitywne i prezentują humor typu Benny 
Hilla. Proponuję, dla dobra pisma, zrezygnować z 
usług tego pana.

Kolejna rzecz to osoba pana redaktora M. 
Mikołajewskiego. Zdaję sobie sprawę, że lubi on 
od czasu do czasu uszczypnąć w pewną część 
ciała jakąś nastolatkę, ale czy musi pisać na ten 
temat w czasopiśmie skądinąd naukowym (vide 
S(u)pernowo w Piwnicach)? Nie jest to co naj
gorsze jedyny tego typu występek. Pan Mikołajew
ski wprost uwielbia pisać teksty zbereźno-astro- 
nomiczne, przy czym czasami drukuje listy czytel
ników o podobnych upodobaniach (np. list p. J. 
Soszyńskiego w PA  3-4/92). Z tego co wiem, ten 
proceder odstrasza od PA  wiele poważnych osób. 
Myślę, że dla dobra tego czasopisma nie wystar
czy wysłanie naczelnego do Paryża. Zawsze ist
nieje groźba, że wróci i spłodzi (przepraszam za 
wyrażenie) kolejne teksty w swoim stylu.

Są pewne granice, których przekraczać nie 
wolno. Stanowisko redaktora czasopisma popu
larnonaukowego polega m.in. na umiejętności 
wyczucia czy poruszamy się jeszcze w obszarze 
żartu, czy już wkroczyliśmy na teren niesmaku i 
wulgarności. Panu Mikołajewskiemu tego wyczu
cia, niestety, brakuje. Ostatni mankament, który 
chciałbym wytknąć to momenty ukazywania się 
PA. Prosiłbym o ściślejsze trzymanie się efe
meryd. Już raz była sytuacja, że trzeba było ra
tować twarz wydając numer, podwójny. Teraz 
zanosi się na coś podobnego. Życzenia Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia dostaję od Redakcji w 
lutym. Trochę późno... A  może to już życzenia z 
okazji Świąt Wielkanocnych? W takim razie jed
nak, we wstępniaku do z. 4/93 niepotrzebne są 
wzmianki o Nowym Roku i Gwieździe Betlejem
skiej.

Arkadiusz Olech 
-  Pruszcz Gdański

D onos! Szanowna Redakcjo, uprzejmie dono
szę, choć na pewno już o tym wiecie, że 

Wasze (i nasze) pismo zostało brutalnie za
atakowane na łamach "Uranii" 11/93, w artykule 
pana Krzysztofa Ziółkowskiego. Chciałbym jed
nocześnie zaznaczyć, że nie podzielam zawartych 
w nim poglądów oraz, że Wasze poczucie humoru 
nie rozmija się np. z  moim w „kwestii smaku”, co 
zasugerował pan Ziołkowski. Spodziewam się 
stosownej tzn. delikatnej choć stanowczej 
odpowiedzi na zarzuty w jednym z najbliższych 
zeszytów PA.

Jarosław Bandurowski 
-  Zabrze

Drogi Czytelniku!
Zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wypełnienie zamiesz
czonej obok ankiety po wycię
ciu, odpowiednim zagięciu i 
sklejeniu, wysłanie jej do nas.

Odpowiedzi na zam iesz
czone pytania będą dla nas 
cenną wskazówką w dalszym 
redagowaniu pisma.

O wynikach ankiety poin
formujemy na łamach PA 
4/ 94 .
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Z pewnym niepokojem spoglądam 
na ostatnie „poczynania” Szanow

nych Redakcji zarówno „Uranii” jak i 
„Postępów Astronomii”. W dobie roz
licznych trudności (głównie natury finan
sowej) walka o czytelnika nie zawsze 
bywa fair, ale NA LITOŚĆ BOSKA -  
przecież Państwo nie reprezentujecie 
prowincjonalnych brukowców typu 
.Wieści Kieleckie”, żeby uciekać się do 
tak prymitywnych sposobów!

Polska Astronomia milośnicza pod
upada, z zawodową (chyba?...) też nie 
jest najlepiej, a tutaj Pan Ziołkowski 
pastwi się nad poczuciem humoru bied
nego red. Drążkowskiego, tak jakby w 
„Uranii” nie byio ważniejszych spraw do 
załatwienia.

O tym, że Redakcja PA (i mam 
nadzieję większość polskich astro
nomów) ma poczucie humoru niech 
świadczy chociażby konkurs fotogra
ficzny na złączenie Wenus, Jowisza i 
Księżyca z nr 1/92. Jeśli chodzi o Jacka 
Drążkowskiego, to można przyjąć, iż 
jego żarty rysunkowe spełniają jakąś 
„poglądową” funkcję w czasopiśmie i na 
pewno nie ma w nich nic uwłacza
jącego. Swoją drogą ciekawe, czy 
stanowisko PTA w sprawie nowych PA 
obejmuje również możliwość wy
kluczenia Kolegium Redakcyjnego z 
szeregów tegoż za pikanterię typu

„S(u)pernowo w Piwnicach” (i to ma być 
„infantylne świntuszenie"?), bo w naj
nowszym numerze niczego podobnego 
nie znalazłem chyba, że kontynuacją 
ma być artykuł o kłopotach (?!) z 
„pewnym” dżetem w „Poradniku Miłoś
nicy Astronoma” (jeśli tak, to brawo za 
konsekwencję).

Osobiście nie mam nic przeciwko, 
jeśli ktoś doznał astroorgazmu w 
Piwnicach (to normalna reakcja „astrofi- 
la” pod takimi zwierciadłami, w towa
rzystwie dwóch licealistek i S(U)PER- 
NOWĄ w perspektywie). Istotne jest to, 
że „Postępy Astronomii” znakomicie po
pularyzują tak wdzięczną dziedzinę 
nauki jaką jest astronomia, a odrobina 
humoru jeszcze nikomu nie zaszko
dziła. W obecnych czasach kwartalni
kowi należą się słowa wsparcia ze stro
ny czytelników, bo jego istnienie i dalszy 
rozwój leżą w interesie nas wszystkich!

Janusz Synowiec
-  Kraków

R ed. Za reklamę w Uranii dzięku
jemy. Sami bardzo lubimy Uranię i 
zaw sze polecamy naszym  Czytel
nikom. Nie możemy wspomnia
nego artykułu uznać za  „brutalny 
atak”. A „w kwestii sm aku”, świat 
się po prostu zmienia. Kto nie 
wierzy, niech idzie do opery.

Najlepiej na „Króla Ubu” Penderec
kiego w ostatniej inscenizacji 
Teatru Wielkiego w Łodzi. Na
praw dę wspaniałejl Skoro je s t  
więc możliwe „dupcenie w  ope
rze”, ja k  nie uszczypnąć nastolatki 
w obserwatorium? Albo chociaż 
pomarzyć... Mamy nadzieję w  ten 
sposób zakończyć dyskusję  na 
temat erotycznych wizji Naczel
nego, zw łaszcza, że  Czytelnicy 
niebezpiecznie j e  rozwijają. Odsy
łamy do pism  specjalistycznych.

P rzesyłam wydanie specjalne „Fizyki 
na wesoło” -  nieregularnika ape- 

riodycznego redagowanego przeze 
mnie. Ukazało się już 19 numerów (naj
nowszy numer można zawsze 
zobaczyć na tablicy Naukowego Koła 
Fizyków w Instytucie Fizyki UJ, ul. 
Reymonta 4, Kraków). Wybrałem rysun
ki o tematyce astrofizycznej. Rysunki 
powstają podczas wykładów (nieko
niecznie nudnych), najczęściej jako ko
mentarz do właśnie usłyszanego zda
nia. Oprócz rysunków zamieszczam 
również co ciekawsze cytaty i ewentual
nie komentarze (w nawiasdach kwadra
towych). Może się przydadzą w którymś 
z następnych numerów PA (wbrew 
śmiertelnie poważnej krytyce, zamiesz
czonej w Uranii nr 11 (623)/1993).

Życzę powodzenia i Wielu czytelników.
Sławomir Stachniewicz 

-  Kraków

Red. My nie jesteśm y  „śmiertelnie 
poważni’ i gazetkę reprodukujemy 
powyżej.

Droga Bożenko, Mam nadzieję, że 
nie obrazisz sie zanadto, jeśli sko

mentuję Twój stanowczy osąd doty
czący nazwy projektu OGLE. „OGLE" to 
nie tylko skrót od Optical G... L... Ex...”, 
a po prostu po angielsku znaczy nie 
mniej ni wiecej jak „puszczać oczko”. 
Wydaje się więc, że jest to zupełnie 
uzasadniona nazwa dla projektu szuka
jącego unikalnych gwiazd puszcza
jących nam „perskie oczka". Na ogół też 
wzbudza pozytywny uśmiech. Aby nie 
być gołosłownym zacytuję tytuł atykułu 
sprzed mniej więcej roku (bodajże z 
Physics World lub coś w tym rodzaju), 
dotyczącego poszukiwań ciemnej ma
terii: „OGLEing MACHOs”. Bardzo 
ładna gra słów!

A. Udalski
-  Warszawa

Red. Ja k  widać każdy pretekst 
dobry, by puścić oko do którejś z 
Redaktorek, za  plecami Naczelne
go.

Postępy Astronomii 2/1994 93



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

O NIERUCHOMYCH GALAKTYKACH1)
Nietypowym ludziom i nietypowym instytucjom nie jest łatwo żyć na świecie. A że niety
powi ludzie wiążą się z nietypowymi instytucjami, przez co egzystencja i jednych i drugich 
dodatkowo się komplikuje, więc aż dziwne, że Krakowskie Letnie Szkoły Kosmologii 
dotrwały do naszych czasów.

Pierwszą z nich zorganizował w Opolu w roku 1968 Andrzej Zięba.
Andrzej Zięba zajmował się rzeczami nietypowymi. W matematyce przyczepił się do 

rozwoju teorii gier różniczkowych (spróbujcie zagrać w taką grę opartą na całkach i 
rachunku wariacyjnymi), w astronomii stworzył, wraz z gronem współpracowników 
metodę redukcji statystycznej (metoda badania rozmieszczenia punktów w przestrzeni o 
dowolnej liczbie wymiarów, bez żadnych założeń dotyczących sposobu rozmieszczenia), 
jako kosmolog stworzył model Wszechświata Strefowego (nieskończonego w przestrzeni, 
a skończonego w czasie). Zostawszy profesorem w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zięba nie tylko zapoczątkował tu wykłady z re
latywistycznej astrofizyki, ale wprowadził jako obowiązkową dla wszystkich studentów as
tronomii znajomość teorii względności (nie tylko szczególnej, ale i tej trudniejszej, ogól
nej!).

Gdy zazdrośni o konkurencję zaczęli nękać na różne sposoby jego uczniów, 
wyjechał do Austrii zostawiając ówczesnemu rektorowi UJ-tu prośbę o urlop bezpłatny aż 
do zmiany ustroju w Polsce i w polskiej nauce. Nic dziwnego, że wiele osób do dziś go 
nie lubi, czemu dają wyraz w słowie i w piśmie.

Organizowane systematycznie co dwa lata (również po śmierci Zięby) Krakowskie 
Letnie Szkoły Kosmologii są równie nietypowe, jak ich inicjator. Odbywały się już w 
różnych miejscowościach: oprócz Krakowa -  w Opolu, Jabłonnie, Jodłowym Dworze. 
Opowiadano na nich o jakiś zewnętrznych formach różniczkowych, o ogólnym gromadze
niu się galaktyk zamiast o przyzwoitych gromadach galaktyk, krytykowano metodologię 
samego Peebles’a i wykładano różne inne herezje. Nic więc dziwnego, że wielu 
poważnych polskich astronomów zaczęło je bojkotować, lub brać udział tylko nieformal
nie (bo ciekawe było tych osobliwości posłuchać, ale żeby czasem kto nie pom yślał...), 
natomiast zaczęło na nie przyjeżdżać coraz więcej i wykładowców i słuchaczy z za
granicy.

XIII Szkoła odbyła się w Lodzi w dniach 7 - 1 1  września 1992 pod nazwą „Postępy 
w nowych kosmologiach” („Progress in new Cosmologies”) i była rekordowa pod wzglę
dem liczby uczestników: 108, z 11 krajów: Brazylii, Finlandii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, 
Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Nazwisko Haltona Arpa, który stał na czele szkoły mówi dla wtajemniczonych samo 
za siebie. Była to najbardziej dysydencka ze wszystkich dotychczasowych szkół krakows
kich (więc i pod tym względem rekord!). Mówiono na niej o tych faktach obserwacyjnych, 
które się nie mieszczą w paradygmacie modelu standardowego i hipotezy Prawybuchu 
(Big Bangu). Należy tu zjawisko wzajemnej nieruchomości członków zwartych, wielokrot
nych grup galaktyk (tzw. kwintetów i kwartetów), która wynika ze statystyki położeń 
członków wewnątrz różnych grup w rzucie na sferę, mimo, iż ci członkowie wykazują 
różne przesunięcie ku czerwieni. Wynikałoby stąd, że te przesunięcia nie świadczą o 
prędkościach, nie są zjawiskiem Dopplera. Podobnie nie mieści się w dotychczasowych 
wyobrażeniach fakt, że w takich grupach największa kątowo galaktyka ma z reguły naj
mniejsze przesunięcie ku czerwieni. Jeśli to traktować jako efekt kosmologiczny, 
wynikałoby stąd, że największy obiekt jest zawsze nam najbliższy (uwaga: to nie jest 
efekt zmniejszenia perspektywicznego). Jeśli zaś przesunięcia ku czerwieni traktować
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jako efekt Dopplera mó
wiący o wzajemnych 
prędkościach swoistych, 
to należy przyjąć, że w 
takich grupach galaktyka 
największa najwolniej się 
od nas oddala. I w jed
nym i w drugim przypad
ku położenie „nasze” by
łoby wyróżnione w świe- 
cie; nasza Galaktyka by
łaby w uprzywilejowa
nym centrum Wszech
świata. Prościej przyjąć, 
że po prostu przesunię
cia ku czerwieni są zwią
zane z wewnętrznymi 
właściwościami galaktyk 
a nie z ich ruchami.

Za takim zrozumie
niem widmowych prze
sunięć ku czerwieni 
przemawia też odkryty 
już prawie 30 lat temu, 

ale coraz dokładniej poznawany efekt periodyzacji czyli kwantyzacji przesunięć wid
mowych galaktyk i kwazarów. Oprócz znanego dotychczas okresu 72 km/s znaleziono os
tatnie okresy drobniejsze wynoszące 1/2 i 1/3 tego okresu podstawowego, to jest 36 i 24 
km/s. Statystyka wskazywałaby, że rozmycie tego kwantowego efektu odpowiada ściśle 
dokładności (raczej niedokładności) pomiarów. Jeśliby utrzymać, że przesunięcie ku czer
wieni jest efektem rozszerzania Wszechświata, to trzeba by przyjąć, że wszystkie galaktyki 
są umieszczone na krystalicznych sferach (sferach o ściśle określonych, dyskretnych 
promieniach), których odległości odpowiadają liczbom kwantowym. Jeśli się efekt ścisłej 
kwantyzacji widmowych przesunięć potwierdzi2>, to proponowane dotychczas tłumaczenie 
periodyzacji przez fluktuacje czasowe stałej Hubble’a nie będzie się mogło ostać.

W czasie szkoły proponowano też nowe teoretyczne wytłumaczenia wymienionych 
tu, i podobnych zjawisk. Trzeba przyznać, że o ile niektóre z podanych faktów są już 
wystarczająco potwierdzone, a ostateczne potwierdzenie innych wydaje się bardzo praw
dopodobne, o tyle też żadna z prezentowanych hipotez te fakty tłumaczących nie budzi 
zaufania. I to jest chyba główny powód, dla którego większość kosmologów woli również 
i faktów jako takich tymczasem nie brać pod uwagę. Wygodniej rozważać fakty zgodne z 
teoriami.

Jaki będzie dalej rozwój obserwacji (potwierdzeń i zaprzeczeń) faktów przedsta
wionych w czasie szkoły i jakie teorie się rozwiną dla ich powiązania, dowiemy się śledząc 
literaturę naukową. Kto chce bliżej poznać stan obecny tych rzeczy, będzie mógł o nich 
przeczytać w tomie sprawozdań ze szkoły (redaktorzy: Arp, Keys i Rudnicki), który się za
pewne ukaże nakładem wydawnictwa „Plenum” w Nowym Jorku, zanim się ta notatka 
zdąży pojawić w „Postępach”.
1) Tekst pierwotnie przeznaczony do innej rubryki, drukujemy jako „podstępy as
tronomii” po dokonaniu niewielkich skrótów, jednak nieistotnych dla oddania dysy- 
denckiego charakteru spotkania, o którym mowa. (red.)

2> Nie potwierdzi się. (red.)

postępki astronomów--------------
Konrad Rudnicki
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Wyższa ranga Polskie
i prestiż Towarzystwo
Nagrody Młodych PTA Astronomiczne

Działając zgodnie z sugestią ostatniego W alnego Zebrania, Zarząd Główny PTA pow ołał K om isję w składzie kol. kol. A. 
Kruszewski, M. J. Sam a i K. Stępień w celu opracowania nowego regulaminu „Nagrody M łodych PTA ”. N a zebraniu ZG 
PTA w dniu 15 lutego 1994 regulamin został zatwierdzony. G łówne zmiany w porównaniu z porzednim  polegają na tym, że 
nagroda będzie przyznawana za wybitny, indywidualny dorobek naukowy w dziedzinie astronom ii, uzyskany podczas całej 
pracy naukowej, astronom owi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat. Nagroda będzie przyz
naw ana (lub nie) raz na dwa lata, a wręczana podczas Zjazdu PTA.

Regulamin1}
1. Inicjatorem  i fundatorem  nagrody w K onkursie o Nagrodę Młodych je s t  Polskie Towarzystwo 
A stronom iczne.

2 . K onkurs o Nagrodę Młodych rozpisywany je s t  co dwa lata, każdorazowo n a  mocy uchw ały 
Z arządu Głównego PTA, k tó ra  jednocześnie określa wysokość nagrody.

3 . Nagroda Młodych je s t  nagrodą indyw idualną. Przyznaw ana je s t  astronom ow i posiadającem u 
obywatelstwo polskie, który do końca roku, w którym  następu je  przyznanie nagrody nie ukończył 
35 la t życia. N agroda przyznaw ana je s t  za wybitny , indyw idualny dorobek naukow y w dziedzinie 
astronom ii, uzyskany podczas całej pracy naukowej, lub, w przypadku wcześniejszego lau rea ta  
Nagrody, od roku  następnego po dacie jej otrzym ania. Za dorobek indyw idualny należy uw ażać 
prace jednoau to rsk ie , oraz te z prac w ieloautorskich, w których wkład kandydata  może być łatwo 
określony.

4 . K andydatów  do nagrody może zgłosić każdy członek PTA. W niosek powinien zaw ierać p o d sta 
wowe dane osobowe kandydata, wraz z krótkim  uzasadnieniem  i odbitkam i w ażniejszych p u b 
likacji. W niosek należy złożyć w dwóch egzem plarzach.

5. Zarząd Główny PTA publikuje w „Postępach Astronom ii” kom unikat o rozpisaniu  kon k u rsu , w  
którym  podaje w arunki K onkursu, skład ju iy  oraz term in przyznania nagrody.

6. Zarząd Główny PTA powołuje pięciosoobowe ju iy  K onkursu (w tym przewodniczącego juty). 
K adencja ju ry  trw a dwa lata. Przewodniczący zwołuje zebranie ju ry  i przewodniczy m u. Decyzje ju ry  
odnoszące się do przyznania nagrody -  zapadają  w iększością głosów, przy obecności co najm niej 
połowy członków ju ry . W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego ju ry . 
Ju ry  powinno dokonać przyznania nagrody do 31 sierpnia  w roku  Zjazdu PTA. J u iy  może nikom u 
nie przyznać nagrody. W ręczenie nagrody odbywa się n a  Zjeździe PTA w dn iu  otwarcia.

7 . Decyzje ju iy  K onkursu  podlegają zatw ierdzeniu przez Zarząd Główny PTA.

8. W ypłata nagrody odbywa się n a  zlecenie S karbnika PTA, działającego w oparciu  o uchw ałę 
Z arządu  Głównego PTA.

9 . Sekretarz  PTA odpowiedzialny je s t  za opublikow anie w  „Postępach A stronom ii” kom unikatu  
jury  o przyznaniu zatwierdzonej przez Zarząd Główny PTA nagrody. W kom unikacie podać należy 
nazwisko lau rea ta  w raz z krótkim  uzasadnieniem  przyznania nagrody.

10. W szelkie zm iany w regulam inie K onkursu  o Nagrodę Młodych m ogą być dokonyw ane jedynie 
w trybie uchw ały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Astronom icznego.

W arszawa, dn ia  15 lutego 1994 roku.

1> Porównaj ze starym regulaminem w PA 2/92 str. 96 (red.).
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' -  siedem pagórków o średnicy 
\i*kofo 25 km na wschodnim brzegu 

Regionu Alpha.




