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Ładne zdjęcie to radość i satysfakcja dla fotogra
fującego, ale również przyjemność dla oglą
dających. Począwszy od tego numeru Postępów 
Astronomii pragniemy udostępnić naszym czy
telnikom -  w miarę możliwości stałą -  rubrykę 
prezentującą zdjęcia amatorskie. Oczywiście 
związane tematycznie z astronomią, ale w jak naj
szerszym aspekcie.

Częściowe zaćmienie Słońca widziane z obszaru całej Polski w dniu 10 maja 1994 roku, dzięki dość 
sprzyjającym warunkom pogodowym na terenie prawie całego kraju było wdzięcznym tematem dla 
amatorów fotografii. Stąd wielka liczba zdjęć publikowanych w różnych czasopismach. Również do 
redakcji PA przyszło sporo zdjęć przedstawiających to niecodzienne zjawisko. Część z nich publikujemy.

Wiesław Skórzyński ze Złejwsi Wielkiej k. Torunia wykonał oryginalną sekwencję zdjęć pokazujących widoczne 
w Polsce fazy zaćmienia. Posłużyła mu do tego celu samodzielnie skonstruowana astrokamera o ogniskowej 
500 mm. Fotografia z lewej strony pokazuje jego teleskop <|> 25 cm, F/15, konstrukcji Shafera - instrument 
jakiego pozazdrościć może niejeden amator astronomii w naszym kraju.

Naczelny PA również chwycił za aparat i uwiecznił wyszczerbione A tak widziano zaćmienie z budowanego
Słońce nad dachami bloków toruńskiego osiedla Rubinkowo, gdzie na terenie CAMK-u Obserwatorium Astro-
mieszka. (Ciekawe, czy wszyscy „blokow i” astronomowie mie- nomicznego PTMA. Zdjęcie wykonał przez
szkają na najwyższych kondygnacjach?) lunetę Zeissa 80/1200 mgr Janusz Wiland.



T o nie ostatni zeszyt Postępów, ale ostatni redagowany przez redakcję w 
dotychczasowym składzie. Wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć i 
tak kończymy naszą redakcyjną karierę. Przynajmniej na razie. Ani się 
bowiem od Postępów nie odżegnujemy, ani naprawdę -  wbrew niektórym 

opiniom -  nikt nas stąd nie wygryzł. Zrezygnowaliśmy sami. Z  wielu powodów. Główny 
to pewnie taki, że mamy jeszcze -  tak się nam przynajmniej wydaje  -  jeszcze wiele 
innych rzeczy do zrobienia. Nie mówimy zresztą, że może kiedyś chętnie tu nie 
powrócimy, w takiej czy innej formie. W końcu Postępy to w jakiś tam sposób nasze 
„dziecko”: hołubiliśmy je  przez cztery lata, podrosło, okrzepło, chociaż nie bez naszej 
winy ma półroczne opóźnienie w rozwoju, to nie rośnie na debila. Teraz wreszcie 
będziemy mogli od czasu do czasu robić to, co najbardziej lubimy, pisać artykuły, jeśli 
tylko kolejne nowe redakcje zechcą je  zamawiać i drukować. Może kiedyś przyjdzie 
czas na wspomnienia, na opisy tych trudnych początków, pertraktacji z drukarzami, 
samodzielnego składu, podróży po Polsce w poszukiwaniu przychylnych dla nas księ
garń, ponownej nauki polskiego, etc.

Pismo niewątpliwie ewoluowało przez te cztery lata. Zauważy to każdy, kto 
porówna ten zeszyt z zeszytem 1/91. Niewątpliwa w tym zasługa Sławka 
Kruczkowskiego, który zapewnił nam profesjonalny skład pisma. Co jeszcze możemy 
zapisać jako nasze sukcesy? Na pewno osiągnięcie pewnego, stałego grona 
Czytelników, sieć sprzedaży w księgarniach i Planetariach, choć w tych ostatnich 
różnie bywa -  ostatnio „przegoniono" nas z Olsztyna! Mamy nadzieję tylko chwilowo. 
Kolejnym sukcesem było na pewno zdobycie wielu znakomitych autorów, w tym niek
tórych niemalże „na stałe”. Pismo zyskało pewien charakter indywidualny dzięki 
rysunkom Jacka Drążkowskiego, chociaż nie wszystkim się one podobają. Wielu, 
bardzo wielu pomysłów nie udało się zrealizować. Będziemy je  podpowiadać nowej 
redakcji. Nie udało się w pełni zafunkcjonować jako pewnego rodzaju instytucja z 
działalnością poza wydawniczą, jak obozy, spotkania, wykłady etc. Przeszkodziły w 
tym zarówno permanentny brak pieniędzy jak i czasu. Pilnie poszukując autorów 
zaniedbaliśmy, a może nie rozwinęliśmy działalności dziennikarskiej, na czym stracił 
opiniotwórczy kształt pisma. Najbardziej dolegliwą i przykrą jednak bolączką były 
wynikające z różnych przyczyn opóźnienia, sięgające w tej chwili znowu niemal pół 
roku. Z  tego też powodu, coraz częściej zdarzało nam się przepuszczać różne błędy 
językowe, edytorskie i graficzne. Nie wierzymy jednak, by większość Czytelników jak  
pan Kohut (cytowany w Listach Czytelników), zechciała opuścić pismo. Miłość, jak  to 
miłość, bywa silniejsza od wszelkich przeszkód, nawet jeśli jest to miłość do 
astronomii. Część tych uczuć była zresztą jakby przelewana również na nas, co było 
tyleż miłe co i niezasłużone.

Żegnając się z Czytelnikami życzymy nowej Redakcji (i wszystkim następnym) 
wielu sukcesów i satysfakcji z pracy: tysięcy wiernych czytelników, prenumerat ze 
szkół i bibliotek, strumienia pieniędzy z KBN i od sponsorów, znakomitych autorów i 
wspaniałych, napisanych przystępnie i poprawną polszczyzną tekstów, wreszcie jak  
najszybszego uporania się z opóźnieniem. Czytelnikom zaś życzymy coraz większej 
objętości pisma, większej ilości kolorowych zdjęć, może w przyszłości dwumiesięczni
ka zamiast kwartalnika. Kto wie, może byłoby to możliwe gdyby zjednoczyć siły z  
Uranią ? Ale czy koniecznie ? Dobrze gdyby i czytelnicy obu pism mieli coś na ten temat 
do powiedzenia.
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Listy... Listy... Listy...

O d wielu lat interesuję się  astronomia, a 
zwłaszcza astronautyką. Niestety od dłuż

szego czasu jestem praktycznie odcięty od ja
kichkolwiek informaqi nt. lotów kosmicznych. 
Powód? W 38-milionowym kraju nie ukazuje się 
ani jedno czasopismo regularnie informujące o 
wydarzeniach astronautycznych. Czy naprawdę 
nikt się tym nie interesuje? Co prawda ja osobiś
cie nikogo takiego nie znam, ale przecież chyba 
uzbierałoby się nas kilkanaście tysięcy. Dlatego 
uważam, ze wprowadzenie w PA stałego działu 
astronautycznego mogłoby korzystnie wpłynąć na 
sprzedawalność pisma, a nam osieroconym 
fanatykom lotów kosmicznych dałoby wiele ra
dości. Proponowany dział powinien według mnie 
zawierać wykaz wszystkich startów w danym 
okresie czasu (np. trzy miesiące) z bardziej 
szczegółowym omówieniem ważniejszych misji, 
zwłaszcza załogowych. Z uwagi na profil tematy
czny pisma powinno być dużo informacji o mis
jach astronomicznych (takich jak  np. ostatni lot 
wahadłowca Endeavour -  ŚTS 67/Astro-2). 
W przypadku lotów załogowych dobrze by było 
zawsze zamieszczać zdjęcie załogi.

P rze m y s ła w  G ra b a rc zy k  
-  Lu b lin

Red. Z pełną dokumentacją lotów i kilku
nastoma tysiącami zainteresowanych to 
może przesada, ale problem polecamy no
wemu naczelnemu. Możemy nawet polecić 
znakomitego autora: Paweł Moskalik to 
prawdziwy pasjonat tej tematyki, a przy 
okazji znakomity astronom. Koniafkl z rzę
dem redakcji, której uda się go namówić do 
pisania!

Gratuluję prowadzenia najdekawszego cza
sopisma popularnonaukowego z astronomii w 

Polsce. Wśród fizyków, matematyków i astro
nomów, tylko ci ostatni zdobyli się na bardzo duży 
wysiłek i wydają ambitne (czasami trudne), ko
lorowe czasopismo poświęcone współczesnej as
tronomii, astrofizyce i kosmologii. Wiem o tym, bo 
już prawie 40 lat interesuję się matematyką, fizyką 
i astronomią, ich historią i filozofią. Od przeszło 25 
lat czytam Postępy Astronomii, Postępy Fizyki, 
Fizykę w Szkole, Wiadomości Matematyczne i wi
dzę, że właśnie astronomowie zrobili w dziedzinie 
popularyzacji największy postęp. A oto inne moje 
uwagi na temat czasopisma. (1) Brak w PA re- 
cenzji książek popularnonaukowych i podręcz
ników, programów telewizyjnych, kaset wideo 
i programów komputerowych poświęconych as
tronomii, astrofizyce i kosmologii. O nieuctwie
i nędzy naszych nauczycieli świadczy fakt, że ma- 
tenały z konferencji GIREP-91 w Toruniu wydano 
w języku polskim tylko w nakładzie 320 (!) egzem
plarzy. (ź) Na rynku brak zbiorów zadań z as
tronomii na różnym poziomie. W każdym zeszycie 
PA powinno byc kilka rozwiązanych zadań z as
tronomii oraz „coś" do rozwiązania, np. jakaś „liga 
zadaniowa”, jakiś test astronomiczny z nagroda
mi, etc. (3) Niewiarygodne ale prawdziwe: wśród 
dotychczasowych autorów PA brak laureata kon
kursu Problemów i Nagrody im. W. Zonna za po
pularyzację wiedzy o Wszechświecie -  Profesora 
Michała Hellera.

P a w e ł W . Błasik
-  S zc ze c in

Red. Astronomia ma po prostu wyjątkową 
pozycję wśród nauk podstawowych. Iluż 
czytelników znalazłyby Postępy Równań 
Różniczkowych albo Vaaemecum Miłośnika

Akceleratorów Cząstek Elementarnych? 
Naszum zdaniem to wspaniale, że uiyaano 
aż tyle książek z GIREPu. Z zadaniami to 
wielkie ryzyko (robi to Delta), ale konkursy 
na pewno są godne polecenia. Z Michałem 
Hellerem negocjuje noira redakcja. Mamy 
nadzieję, że z sukcesem.

Postępy Astronomii zacząłem czytać sto
sunkowo niedawno. Do wypełnienia ankiety 

posłużyły mi poprzednie numery Waszego pisma, 
do których miałem dostęp dzięki uprzejmości ko
leżanki. Pozwolę sobie na podzielenie się moimi 
sugestiami na temat Waszego pisma. 1. Na okład-

dla nowej redakcji Generalnie wszyscy na- 
rzekąją, że „za dużo historii'. Ta historia 
jednak powoduje, że POSTĘPY nie s ą  j e 
dynie przelotną .efemerydą".

Piszę z prośbą o wyjaśnienie bulwersującej 
sprawy kolejnego tak znacznego opóżnienią w 

ukazaniu się następnego numeru POSTĘPOW 
ASTRONOMII. Trudno wyrazić słowami ile ner
wów straciłem (pewnie nie tylko ja) przez te 
wszystkie lata prenumerowania czasopisma. 
Wprawdzie w numerze 2/94 zapovyiedzieliscie re
zygnację z wydawania POSTĘPOW (wylewając 
po raz Kolejny porcję tradycyjnych żalów w rodza-

Epitafium dla meteorytu jerzmanowickiego?

Wizja lokalna u świadków, którzy widzieli bolid pozwoliła stwierdzić, że jego przelot nastąpił między 
17:45 a 18:00 CSE, czyli około godzinę przed wybuchem na Babiej Skale (patrz PA 3/94 str. 124- 
134). Tak więc jakikolwiek związek BEZPOŚREDNI bolidu z wybuchem należy ostatecznie odrzucić!

Skontaktowaliśmy się także z Departamentem Obrony USA. Dr Edward Tagliaferri sprawdził 
klisze satelitarne wykonane tego dnia. Nie stwierdzono jakiegokolwiek śladu bolidu, co jednak (jak 
sam stwierdził) nie wyklucza go, bo ich satelity nie są przeznaczone do wykrywania meteorów. 
Ciekawe efekty przyniósł kontakt z Dr Zdenkiem Ceplecha z Obserwatorium w Ondrzejowie 
(Czechy), szefem Europejskiej Sieci Bolidowej. Niestety, ich kamery zostały włączone dopiero o 
18:10 CSE, tak więc bolidu, o którym wzmiankują świadkowie, zarejestrować nie mogły.

Ciekawe natomiast jest to, że współrzędne radiantu zarejestrowanego przez nich innego bolidu,z 
22:42 UT, są w dobrej zgodności ze współrzędnymi "naszego" bolidu, uwzględniając duży błąd 
naszego wyznaczenia. Tak więc być może był to fragment tego samego ciała, w innym miejscu or
bity. Na pytanie o częstotliwość tego typu zjawisk, dr Ceplecha stwierdził, że rejestrują średnio 1 bo
lid tygodniowo w całej Europie, w tym także nad Polską. Tak więc niewątpliwie byłby to dziwny zbieg 
okoliczności, że w tym samym dniu, z tego samego radiantu i w  przybliżeniu w tym samym miejscu 
na Ziemi, zaobserwowano dwa bolidy!

Niemniej jednak obserwacje Bolidowej Sieci Europejskiej praktycznie wykluczają przelot bolidu 
nad Krakowem około godziny 19 CSE, czyli wykluczają hipotezę meteorytową przyczyny zniszczeń 
"Babiej Skały".

Tomasz Ściężor, Janusz Pleszka

ZDJĘCIA NA OKŁADCE PRZEDSTAWIAJĄ...
na pierw szej stronie  —  trzy p ierścien ie św iecącego gazu otaczające super
nową 1987 A, która eksplodow ała w lutym 1987 w Wielkim Obłoku 
M agellana. Prezentowane zdjęcie zostało uzyskane przez Christophera 
Burrowsa, 7 lat p o  wybuchu supernowej, za pom ocą  szerokokątnej kamery 
planetarnej (W FC) Teleskopu Kosmicznego H ubble’a , w świetle widzial
nym (w linii H J .  Wydaje się, że pierścienie są  nachylone do linii widzenia 
—  stąd wrażenie, że się przecinają. N ajpraw dopodobniej leżą w trzech 
różnych płaszczyznach: mały, jasny pierścień  w tej sam ej płaszczyźnie co  
supernowa, a  dwa większe  —  odpowiednio za i przed supernową (patrz not
ka wewnątrz numeru, str. 154)
na ostatniej stronie -  jed n a  z kopuł Obserwatorium Astronomicznego 
M c’Donalda, o  historii którego można przeczytać na str. 180.

ce umieszczacie Państwo obszerne zdjęcia zaj
mujące całą stronę. Lepszym rozwiązaniem by
łoby umieszczenie na jednej stronie okładki nie 
jednego dużego zdjęcia, ale np. dwóch mniej
szych. Zdjęcia wymiarów połowy A4 są wystar
czająco dokładne. Korzyści byłyby oczywiste: 6 
zdjęć zamiast 3 .2. Sprawa plakatu. W dotychcza
sowej formie uważam to za marnotrawienie kolej
nych 4 stron. Bardziej celowe wydaje mi się umie
szczanie na nich serii zdjęć bez niepotrzebnych 
pustych przestrzeni między nimi, jak to zostało 
zrobione w PA 2/92 (Piwnice, z których widać 
gwiazdy). Ciekawych zdjęć Wszechświata nie 
brakuje, miejsca w gazetach owszem. Ponadto na 
samym plakacie w miejscu zgięcia strony często 
widoczna jest biała kreska silnie kontrastującą z 
przeważnie ciemnym Hem. Za wzorowy plakat 
uważam plakat Plejady, który ukazał się w 
.Wiedzy i Życiu”. Byt on drukowany na cienkim 
papierze (brak białych kresek w miejscu załama
nia), po rozłożeniu miał wielkość 4 stron A4. 
Sadzę, że umieszczanie czegoś podobnego w PA 
byłoby bardzo na miejscu. 3. Spis treści. Tytuły 
poszczególnych artykułów i działów pisane są 
różną czcionką. Proponuję ujednolicenie tej stro
ny. Wprowadzi to pewien porządek. Niemniej zda
ję sobie sprawę, że jest to wyłącznie sprawa gus
tu. 4. Treść. Proponowałbym mniej historii a wię
cej aktualności („Donosy", „W kraju). Prezentacja 
obiektów i instytucji astronomicznych pod kątem: 
co one oferują (np. miłośnikom astronomii), by 
stanowiło to swoistą ich promocję. Stworzenie 
działu, w którym znalazłyby się recenzje książek o 
tematyce astronomicznej. Więcej artykułów po
święconych współczesnym metodom badawczym
i lotom kosmicznym.

Na koniec chciałbym pogratulować Państwu 
doskonałego (mimo kilku wad) pisma i życzyć w 
przyszłości kolejnych sukcesów i satysfakcji z 
wykonywanej pracy.

M arcin Sta w icki
-  K u tn o

(list dołączony do ankiety) 
Red. Opracowanie ankiety podamy w na
stępnym zeszycie -  wciąż napływają no- 
uie.To wspaniały materiał do przemyśleń

ju „wszyscy winni tylko nie my') to jednak ja sam 
już teraz zgłaszam swoją rezygnację z prenume
raty w roku przyszłym. Domagam się tylko sta
nowczo tego co mi się należy t). przysłania mi os
tatniego tegorocznego numeru za który zapłaci
łem w terminie, który ściśle określiliście (a jakże!).

Mam tylko nadzieję, że nie otrzymam ich w 
Wigilię, bo wtedy mogłyby stanąć mi (k)ośdą w

Ja c e k  K o h u t
-  Istebna

Red. Nie w Wigilię ale mamy nadziejęjakoś 
tak zaraz po ... Wielkanocy. Podobnych lis
tów dostajemy kilka na kwartał Cieszymy 
się, że tylko kilka, chociaż za opóźnienie ge
neralnie wszyscy rugają nas w ankiecie. 
Nikt nie zrezygnował z wydawania POSTĘ
PÓW. Zmienia się tylko redakcja. Zwyczaj-

Chcialbym podzielić się z Wami moim uzna
niem co do POSTĘPOW ASTRONOMII. We

dług mnie jest to bardzo interesujące Pismo, które 
każdemu polecam. Prowadzone jest bardzo fa
chowo. Informacje w Nim zawarte są bardzo przej
rzyste i zrozumiale. Chociaż jestem prenumera
torem dopiero od roku 1994 jednak POSTĘPY 
ASTRONOMII bardzo przypadły mi do gustu. We
dług mnie PA to Syriusz na firmamencie polskich 
pism astronomicznych. P A ... po prostu są suuu- 
per pod każdym względem. Niewątpliwie to przy
czyna Nieocenionej Redakcji, dla której mam 
niewyobrażalne wyrazy uznania i wdzięczności za 
tak fajne pismo. Widać od razu rękę Fachowca. 
Redakcja jest także bardzo miła i uprzejma, o 
czym doświadczyłem sam. Zawsze kiedy pisałem 
w jakiejś sprawie, otrzymywałem ciepłą i uprzej
mą odpowiedź za co dziękuję Pani Bożenie Czer
ny. POSTĘPY ASTRONOMII są wspaniałe. Zmar
twiło mnie, że nastąpi zmiana Redakcji. Nie wiem 
czy ta nowa będzie tak dobra jak obecna. Mam je
dyną prośbę do przyszłej Redakcji: trzymać tak 
dalej!

M a riu s z W o jtk ie le w ic z

Red, Będzie .trzymać"jeszcze lepiej!
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W  N U M E R Z E :

Kosmologia, czyli miejsce 
człowieka we Wszechświecie
Virginia Trimble
Inteligentne formy życia pojawiły się na Ziemi jakieś dziesięć lub dwadzieścia miliardów lat po tym, jak we 
Wszechświecie zapoczątkowany został skomplikowany ciąg zdarzeń, na który złożyły się kolejno: reakcje 
jądrowe vr warunkach wysokiej temperatury i gęstości, powstawanie galaktyk, reakcje jądrowe w gwiazdach, 
procesy chemiczne i ewolucja biologiczna.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A
Tajemnicze pierścienie wokół supernowej 1987 A (154)

Rodzina krabów
Joanna Mikołajewska, Hugo Schwarz
He 2-104 -  ta niepozorna -  15m gwiazdka w gwiazdozbiorze Centaura, zarejestrowana w 1967pod numerem 
104 nie wyróżniała się niczym szczególnym aż do czasu, gdy w 1988 uzyskano jej obrazy za pomocą 2.2- 
metrowego teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Astronomowie: Hugo Schwarz 
(współautor tego artykułu), Colin Aspin i Julie Lutz, ze zdumieniem stwierdzili, że odkryli... prawdziwą 
mgławicę Krab!

Aktywne jądra galaktyk
Piotr Życki
Galaktyki to skupiska milionów -  miliardów gwiazd, które żyją miliony -  miliardy lat i zazwyczaj 
nie dzieje się w nich nic szczególnego. Są jednak takie, ja k  kwazary, galaktyki Seyferta, radiogalak- 
tyki czy lacertydy, w których dramatyczne zmiany zachodzą w skali lat, dni czy nawet godzin.

krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii:

ASCA (176), Nowy obiekt transplutonowy w Układzie Słonecznym (178)

179 Harlan Smith (1924 -  1994) wielki astronom 
i organizator badań naukowych
Andrzej Woszczyk

148 Wspomnienia: Drugi Zjazd Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego
180 Obserwatorium astronomiczne McDonalda
184 Astronomia w  szkole: „Bo pójdziesz do czarnej dziury”, czyli...
187 Podróże: Hallo z dna krateru 
i9o Esej, felieton: NAUKA I MITY
192 Indeks artykułów i autorów
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Wspomnienia

Drugi Zjazd Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego

Od 18 do 21 sierpnia 1993 roku w Toruniu odbywał się zor
ganizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika II Zjazd 
Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego. Towarzy
stwo to wyodrębniło się przed dwoma laty z Europejskiego 
Towarzystwa Fizycznego i skupia wielu wybitnych europej
skich astrofizyków. Powodem, dla którego wybrano Polskę 
i Toruń była 450 rocznica śmierci Kopernika oraz zbiegają
ca się z nią rocznica pierwszego wydania „De Revolutioni- 
bus”.

Na zjazd ten przybyło ok. 150 uczestników tak z Zachodu 
jak i ze Wschodu Europy. Oprócz wielu profitów natury 
stricte naukowej na podkreślenie zasługuje to, że cała histo-

rycznie rozumiana Europa była proporcjonalnie reprezento
wana. W tych dniach gród Kopernika gościł więc jego naśla
dowców zarówno z Włoch, Francji, W. Brytanii czy Szwecji 
i Danii, jak i Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Ale nie ko
niec na tym: dzięki dotacjom zagranicznych towarzystw na
ukowych można było zaprosić i ufundować pobyt licznym 
astronomom z Estonii, Litwy a zwłaszcza Rosji i Ukrainy. 
Oczywiście gospodarze byli reprezentowani bardzo licznie: 
nie zabrakło astronomów z żadnego polskiego uniwersytetu, 
na którym ta dziedzina badań jest uprawiana, a ekipy z War
szawy, Krakowa oraz, rzecz jasna, Torunia należały do naj
silniejszych.

Wiodącym tematem Zjazdu 
były najbardziej chyba fra
pujące, a przy tym najinten
sywniej dziś rozwijane dzia
ły astronomii, tj. astronomia 
pozagalaktyczna i kosmolo
gia obserwacyjna. Obie te 
dziedziny zaistniały dopiero 
w tym stuleciu, a więc — na 
tle sięgającej odległej sta
rożytności historii astrono
mii -  całkiem niedawno. 
Stało się to za sprawą Edwi
na Hubble’a, który w poło
wie lat dwudziestych udo
wodnił obserwacyjnie, że 
tzw. mgławice to galaktyki 
-  układy złożone nawet z 
setek miliardów gwiazd. Są 
one nierzadko łudząco po
dobne do naszej rodzimej 
Galaktyki; ta zaś widziana 
„od środka” jawi się nam 
jako Droga Mleczna.

Był to w astronomii prze
łom porównywalny chyba 
tylko z rewolucją kopemi- 
kańską. W jednej chwili bo
wiem znany nam Wszech
świat „rozrósł” się w trudny 
do wyobrażenia sposób, ja
ko że odległości pomiędzy 
galaktykami po wielokroć 
przewyższały wszystko to, 
co sobie dotąd myślano na 
temat jego wielkości. Co 
więcej, obserwacje Hub
ble’a wskazały na zaiste dra
matyczną własność Wszech
świata: jego ekspansję obja
wiającą się ciągłą „uciecz
ką” galaktyk od siebie.

NICHOLAS COPERNICUS UNIVERSITY 
Toruń, Poland 18-21 August 1993

EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY
2nd General Meeting

EXTRAGALACTIC ASTRONOMY AND OBSERVATIONAL COSMOLOGY

Scientific O rgan iz ing Committee 
C Baikowski {Pans, Prance!
R S Booth ( Oiisals. Sweden)
J  Emstlo (Tartu, Estonia)
W Iwanowska (Torun, Poland)
M. I.ongoir (Cambridgo, England)
I B Novikov (Copenhagen. Denmark) 
B Paczyński {Princeton, USA)
R Sunyaev (Moscow. Russia)
J.P. Swings (Uege. Belgium)
Q A.Tammann (Base!. Sw<tzeitanc)
N. Vittorio (Rome. Italy)
R. Wioiafeinski (Bonn. FRGVCna’rman

Local Organizing Ccrmmitfoe 
A. Drołyner (NCU, Torufi)
R.Głebock: (PAS. Gdańsk)
S. GoiqoiowsM {NCU, Toruń) 
A.Jumiolkowski (NCU. Toruhj-Chaiimun 
B Kołaczek (8RC. Warszawa)
A. Kos (NCU. ToiuiS)-Secietary 
J  Smolińsk. (NCAC. Toruń)
J Ziółkowski (NCAC. Warszawa)

ftę-tanAMcrartciiSocl*
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Taki materiał dowodowy dał nowy, silny impuls do 
spekulacji o naturze Wszechświata jako całości. Dzięki 
najtęższym umysłom, jak choćby Einsteina, spekulacje te, 
przybrawszy zmaterializowaną postać, wyemancypowały się 
do tego stopnia, że zaczęły w pełni zasługiwać na miano 
naukowej teorii kosmologii. Nie koniec jednak na tym, ale 
raczej początek nowego kierunku badań.

Jak wiadomo z historii nauk przyrodniczych wzajemne 
oddziaływanie teorii i doświadczenia (fizyka), czy ob
serwacji (astronomia) stanowi o ich niezwykłej sile poznaw
czej oraz ich metodologicznej elegancji. Tak też i stało się 
tym razem. Lata sześćdziesiąte to czas wielkich odkryć o do
niosłych implikacjach kosmologicznych. W naszej świado
mości lokują się nowe byty: reliktowe promieniowanie tła 
świadczące dobitnie o początku Wszechświata i jego naj
bardziej archaiczne składniki materialne: kwazary. Nastał 
czas weryfikowania teorii kosmologicznych z obserwowaną 
rzeczywistością. Kosmologia teoretyczna doczekała się z da
wna wyczekiwanego dopełnienia: kosmologii obserwacyj
nej.

Od tego czasu w astronomii trwa właściwie permanentna 
rewolucja. Po ponad 50 latach skala odległości we Wszech- 
świecie została powiększona dziesięciokrotnie w stosunku 
do tej, którą ustanowił Hubble. Postęp technologiczny, zwła
szcza w elektronice, pozwala na dokonywanie sensacyjnych 
odkryć niemal rokrocznie. Znana maksyma, że są rzeczy na 
Ziemi i (zwłaszcza!) na Niebie, o których się filozofom nie 
śniło, na polu astronomii zakrawa na banał. Strumień danych 
obserwacyjnych, przetwarzany i gromadzony przez niewia
rygodnie szybkie i pojemne komputery z jednej strony nie 
pozwala teoretykom na trwanie w bezczynności, stanowiąc 
dla nich niekończące się źródło inspiracji, a z drugiej surowo 
weryfikuje produkty ich przemyśleń.

Postęp w technikach obserwacyjnych wydaje się nie mieć 
końca. Coraz śmielej sięgamy po informacje napływające do 
nas z głębin Kosmosu, a że jest on porażająco wprost wielki 
i zróżnicowany, im lepiej i skuteczniej nastawiamy się na ich 
odbiór, tym szersze ujawniają się pola naszej ignorancji.

Mając na uwadze taki stan współczesnej astronomii, nie
trudno się domyślić, że toruńskie spotkanie astrofizyków, jak 
każdy tego typu zjazd, było przede wszystkim dobrą okazją 
do dokonania przeglądu najnowszych wyników obserwacyj
nych na polu astronomii pozagalaktycznej i kosmologii ob
serwacyjnej. Ale nie brakowało też na nim przyczynków teo
retycznych, jak np. wykład prof. Novikowa o zderzeniach 
czarnych dziur.

Ze wszystkich doniesień na szczególną uwagę zasługują 
wciąż udoskonalane obserwacje reliktowego promieniowa
nia tła. W nim bowiem tkwi -  jak się przypuszcza -  klucz do 
rozwikłania zagadki wczesnego Wszechświata, w którym 
kwazary, a potem galaktyki, miały się dopiero narodzić. 
Obserwatorów promieniowania reliktowego zawsze frapo
wała jego doskonała izotropowość, czyli identyczny 
„wygląd” niezależnie od kierunku. W jakąkolwiek bowiem 
stronę Wszechświata kierujemy anteny radioteleskopów, 
zawsze odbieramy tę samą dawkę szumu, który zachowuje 
się tak, jak gdyby został wyemitowany przez ciało doskonale 
czarne o temperaturze niecałych 3 kelwinów (tj. 3 stopni po
wyżej zera bezwzględnego). Jednak z dociekań teorety

cznych wynika, że izotropowość ta nie powinna być absolut
nie idealna. Drobne „zmarszczki” na młodym Wszech- 
świecie odciśnięte na odchyłkach od izotropowości promie
niowania tła, są „potrzebne” teoretykom do wyjaśnienia 
zgęszczeń materii we Wszechświecie. Zagęszczenia te, dzię
ki grawitacji, możemy dziś podziwiać właśnie jako galakty
ki.

Najnowsze obserwacje promieniowania tła prowadzone 
tak z Ziemi jak i z satelity COBE (COsmic Background Ex
plorer) dały wreszcie upragniony wynik: stwierdzono odchy
lenia od izotropowości na poziomie stutysięcznych części 
stopnia. Chociaż wynik ten pochodzi sprzed kilkunastu mie
sięcy, wciąż jest to numer jeden naukowych debat astrono
mów i kosmologów. Nic więc dziwnego, że zdominował on 
tematykę zarówno oficjalnych referatów jak i kuluarowych 
rozmów. (Te ostatnie zresztą stanowią niepowtarzalną war
tość sympozjów).

Trzeba tu wspomnieć, że w obserwatorium UMK radiote
leskopem o średnicy 15 metrów toruńscy radioastronomowie 
od 15 lat zgłębiają tajemnice kwazarów i pulsarów. 
Ponieważ jednak radiowe obserwacje kosmosu, przynoszące 
tak wiele nowych informacji o najodleglejszych -  a tym 
samym najstarszych rejonach Wszechświata -  stają się coraz 
bardziej wyrafinowane, zdecydowano się na budowę 
nowego, supernowoczesnego radioteleskopu o średnicy 
reflektora 32 m, zdolnego odbierać nie tylko fale decy
metrowe i centymetrowe, ale także milimetrowe1*.

Podczas konferencji budowa wkroczyła w ostatnią fazę: 
montaż powierzchni lustra. Organizatorzy Zjazdu — a byli 
nimi właśnie toruńscy radioastronomowie -  postanowili po
chwalić się swym nowym nabytkiem. Prezentacja teleskopu 
wzbudziła wyrazy uznania daleko wykraczające poza zdaw
kowe uprzejmości. Zgromadzeni przy nim fachowcy zgod
nie uznali, że są wielkie szanse po temu, iż nowy teleskop 
stanie się najlepszym instrumentem w tej klasie pomiędzy 
Renem a ... Wyspami Japońskimi.

I jeszcze jedno wydarzenie warto odnotować: organizato
rzy nie zapomnieli o tym, że nieomal powinnością zawodo
wych astronomów jest popularyzowanie wiedzy w tak zwa
nych szerokich kręgach społeczeństwa. Dlatego w pier
wszym dniu Zjazdu, w godzinach wieczornych odbył się pu
bliczny wykład prof. Virginii Trimble pod nie wymagającym 
komentarza tytułem: „Kosmologia -  miejsce człowieka we 
Wszechświecie”. Wykład ten publikujemy na następnych 
stronach.

Drugi Zjazd Europejskiego Towarzystwa Astrono
micznego w Toruniu był bardzo udanym spotkaniem nauko
wym. Został zorganizowany z dużym rozmachem i z zaanga
żowaniem nowoczesnych środków technicznych. Połączenie 
tychże z polską gościnnością, której nie skąpiono uczestni
kom oraz z urokliwą atmosferą starego Torunia sprawiło, że 
czołówka europejskich astronomów i kosmologów czuła się 
u nas dobrze. A jeśli do tego naukowe debaty pod toruńskim 
niebem zaowocują nowymi publikacjami i współpracą -  co 
przyszłość niebawem pokaże -  można chyba mówić o sukce
sie.

Andrzej Marecki

11W chwili oddawania tego zeszytu do druku teleskop 32 m stoi już gotowy 
od kilku miesięcy i zaczyna pierwsze próbne obserwacje -  będzie o tym 
mowa w następnym zeszycie PA (red.)
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Historia Wszechświata od najdawniejszych czasów 
do narodzin Prezydenta Wałęsy

Inteligentne formy życia pojawiły się na Ziemi jakieś dziesięć lub 
dwadzieścia miliardów lat po tym, jak  we Wszechświecie zapo
czątkowany został skomplikowany ciąg zdarzeń, na który złożyły 
się kolejno: reakcje jądrowe w warunkach wysokiej temperatury 
i gęstości, powstawanie galaktyk, reakcje jądrowe w gwiazdach, 
procesy chemiczne i ewolucja biologiczna. Biorąc pod uwagę pra
widła fizyki obserwowane w mikroskali w laboratoriach oraz wiel- 
koskalowe parametry Wszechświata, zarówno wymienione tu po
szczególne wydarzenia jak  i ich uszeregowanie w czasie wydają się 
być czymś naturalnym i prawdopodobnym. Ale jedna okoliczność 
jest tu nader istotna: wszystko to jest wrażliwe na owe parametry 
i przebiega tak jak  przebiega właśnie dzięki temu, że mają one 
wartości takie a nie inne. Wskazuje to na istnienie jakiejś fizyki 
wyższego rzędu, której na razie nie rozumiemy.

Kosmologia
czyli... 
miejsce człowieka 
we Wszechświecie
Virginia Trimble

Pamięć każdego z nas sięga nie 
więcej niż 100 lat wstecz, a zbioro
wa pamięć ludzkości około miliona 
lat. Mimo to, nasze doświadczenia 
laboratoryjne wsparte rozważania
mi teoretycznymi, pozwalają nam 
na opisanie znacznie bardziej odle
głych w czasie wydarzeń na pod
stawie dowodów zachowanych na 
podobieństwo kopalnych skamie
lin. Dwie takie „skamieliny” są bar
dzo ważnymi świadkami narodzin 
Wszechświata: przenikające go na 
wskroś promieniowanie mikrofalo
we o temperaturze 3K oraz niemal
że powszechnie obserwowany w 
nim stosunek wodoru do helu (3:1). 
Świadczą one o tym, że 10-20 mi
liardów lat temu Wszechświat prze
chodził przez stadium wysokiej 
gęstości i temperatur grubo powy
żej 109 K. W tych warunkach od
działywania jądrowe i elektromag
netyczne wytworzyły hel, wodór 
i fotony, które dziś widzimy.

Dowody na to, co działo się 
wcześniej z Wszechświatem, zosta
ły w znacznej mierze zatarte na eta
pie, w którym miał on tak wysoką 
temperaturę. Są jednak oznaki pew
nego wcześniejszego, bardzo krót
kotrwałego stadium, w którym tem
peratury i energie były tak wysokie, 
że siły postrzegane przez nas dziś 
jako różne (elektromagnetyzm, sła
be i silne oddziaływania jądrowe a 
być może także i grawitacja) były 
ujednolicone. W dodatku pow
szechna ekspansja była podówczas 
prawdopodobnie wykładniczą, a 
nie liniową funkcją czasu. W tej -  
jak mówimy -  „inflacyjnej” eks
pansji oraz złamaniu symetrii pro
wadzącemu do zróżnicowania („od
prężenia”) oddziaływań w miarę jak 
spadała temperatura, upatrujemy 
przyczyny nadmiaru materii nad 
antymaterią we Wszechświecie, 
jego wysokiej jednorodności i izo- 
tropii, którą obserwujemy, a także 
pojawienia się drobnych fluktuacji 
gęstości jakie w końcu rozwinęły 
się do postaci galaktyk. Wszystko 
to jest szalenie ważne dla naszego 
istnienia, albowiem Wszechświat 
bez owych zmarszczek byłby za

mieszkany jedynie przez bardzo 
samotne atomy rozrzucone ze śred
nią gęstością rzędu jednego na m3. 
Co więcej, chemia samego tylko 
wodoru i helu nie jest zbyt ciekawa, 
toteż możemy mówić o szczęściu, 
iż po powstaniu galaktyk miały 
miejsce dalsze wydarzenia. Najwa
żniejsze z nich to stopniowe przeo
brażanie się obłoków gazu (skupia
jących się pod wpływem sił gra
witacyjnych i zarazem podlega
jącym fragmentacji dzięki zacho
waniu momentu pędu) w gwiazdy. 
Tam z kolei reakcje jądrowe wy

tworzyły całą rozmaitość stabilnych 
pierwiastków chemicznych wraz z 
pewną domieszką pierwiastków 
niestabilnych. Rozpady tych ostat
nich pozwalają nam na ustalenie 
daty pierwotnej nukleosyntezy na 
jakieś 15 miliardów lat temu i daty 
powstania naszego układu słone
cznego na około 10 miliardów lat 
później. Prawie wszystkie te reakc
je mogą być odtworzone w labora
torium i stąd wiemy z mniejszą czy 
większą dokładnością co oddziałuje 
z czym w różnych temperaturach i 
gęstościach, co jest produktem tych
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oddziaływań i jaka ilość energii 
przy tym się wyzwala. To ona wła
śnie decyduje o czasie życia 
gwiazd, które mogą zawierać się w 
granicach od milionów lat dla najja
śniejszych, najmasywniejszych 
i najbardziej rozrzutnych w jej 
wydatkowaniu, do miliardów dla 
małych gwiazd jak nasze Słońce.

Ciąg tych reakcji jądrowych 
rozpoczyna się od przemiany wo
doru w hel w jądrach gwiazd. Jest 
to najobfitsze źródło energii poz
walające gwiazdom świecić przez 
90% ich całkowitego czasu życia. 
Następnie wszystkie gwiazdy (z 
wyjątkiem tych najmniejszych) 
„przetapiają” swój hel na węgiel 
i tlen nb. w równych -  z grubsza -  
ilościach, co również jest dla nas 
korzystne. Na tym etapie gwiazdy o 
pośredniej masie -  jak nasze Słońce 
-  „wypaliwszy” cały swój zapas 
wodoru, rozrosną się do postaci 
czerwonego olbrzyma i pochłoną 
swoje planety. Są one przez to ska
zane na „usmażenie” w niesamo
witym blasku olbrzyma. Potem jed
nak -  gdy ten odrzuci swoje zew
nętrzne warstwy i zacznie stygnąć, 
przechodząc do stadium białego 
karła hipotetycznych mieszkańców 
planety czeka również wystygnię
cie. Tam też uwięźnie większość 
węgla i tlenu wyprodukowanego w 
procesie syntezy helu.

Tymczasem najmasywniejsze 
gwiazdy (tj. o masach powyżej 6 
mas Słońca) są w stanie osiągnąć 
takie temperatury w swoich ją
drach, że możliwe są reakcje, w 
których węgiel i tlen stopniowo 
mogą przekształcać się w szeroką 
gamę pierwiastków, jak np. neon, 
sód, magnez, glin, krzem i siarka. 
Gdy temperatury sięgają rzędu 
109 K część z nich podlega dalszej 
fuzji dającej w rezultacie żelazo 
i zbliżone doń pierwiastki. W swej 
warstwowej strukturze gwiazda 
przypomina wtedy nieco... cebulę: 
warstwy najgłębsze złożone są z że
laza, im bliżej powierzchni, tym 
pierwiastki są lżejsze, tak iż w oto
czce mamy głównie wodór. Pro
porcje składników tej mieszaniny są

natomiast prawie takie same jak w 
naszym otoczeniu.

Powstanie żelaznego jądra gwie
zdnego prowadzi do katastrofy. 
Atomy żelaza mają najbardziej 
„upakowane” jądra spośród wszy
stkich pierwiastków i nie można z 
nich wyzwolić więcej energii nuk
learnej. Przepływ energii z wnętrza 
zachodzi zatem dopóty, dopóki ma
sa żelaznego jądra jest mniejsza niż 
ta, która jest w stanie zrównoważyć 
ciśnienie elektronów przy braku 
reakcji jądrowych. Tą masą jest 1.4 
masy Słońca — tzw. granica Chan
drasekhara. (Ciekawe, że w tym 
przypadku mamy do czynienia z 
prawidłowym przypisaniem nazwi
ska: rzeczywiście granicę tę 
obliczył Chandrasekhar. Ale nie za
wsze tak bywa, bo np. prawo 
Hubble’a wiążące odległość z po
czerwienieniem, odkrył... Lund- 
mark.) Gdy więc jądro gwiazdy 
osiągnie granicę Chandrasekhara, 
dla elektronów i protonów, które się 
nań składają, korzystniejsze w sen
sie energetycznym jest połączenie 
się w neutrony (i wyzwolenie neu
trin). Ciśnienie w centrum gwiazdy 
gwałtownie spada. Jądro zapada się 
(albo z angielska „kolapsuje”) nagle 
i ze skutkiem katastrofalnym. „Na
gle” oznacza tu ułamek sekundy, a 
ów „katastrofalny skutek” to wyz
wolenie ilości energii grawitacyjnej 
przewyższającej całą energię 
wypromieniowaną przez gwiazdę w 
ciągu jej uprzedniego „życia”.

Takie eksplozje nazywamy su
pernowymi. Rocznie obserwujemy 
parę tuzinów supernowych w róż
nych galaktykach, a w czasach his
torycznych (1054, 1572, 1604, itd .) 
odnotowano kilka takowych zja
wisk w naszej Galaktyce. Wiele 
uchodzi naszej uwadze za sprawą 
pyłu galaktycznego. Zjawisko su
pernowej rozsiewa wielką rozma
itość pierwiastków chemicznych 
wyprodukowanych w gwieździe 
i zasila nimi gaz międzygwia- 
zdowy. Wiele pierwiastków cięż
szych od żelaza powstaje podczas 
samego wybuchu supernowej. Dla
tego też każde następne pokolenie

Rozmiary jądra 
atomowego 

10-15 m

Rozmiary człowieka 
1.8 m

Skala rozmiarów

Odledłości między 
gwiazdami 
3 x 1 018 m
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Skala mas

Masa Słońca 
2x1030 kg

Masa człowieka 
63 kg

Masa atomu 
2x10'27 kg

gwiazd powstaje z gazu, który by
najmniej nie jest już pierwotną 
mieszanką czystego wodoru i helu. 
Zanim powstał Układ Słoneczny, 
około 2% składu macierzystej 
chmury gazu stanowiły ciężkie 
pierwiastki. Gwiazdy powstające 
dzisiaj mają u swego zarania już 3% 
ciężkich pierwiastków.

Powstanie gwiazd zachodzi w 
gęstych obłokach gazu nieprze- 
nikliwych dla widzialnego światła 
za sprawą pyłu. Jednakże obser
wacje radiowe i w podczerwieni 
oraz modele procesu formowania 
gwiazd wskazują na to, że proto- 
gwiazdy szybko wirują i dzięki 
temu proces kondensacji może po
stępować. Około połowy gwiazd 
jakie widzimy, to ciasne układy po
dwójne, gdzie moment pędu jest 
zawarty w ruchu orbitalnym. Co 
więcej, podejrzewamy, że wię
kszość pozostałych gwiazd (poje
dynczych jak Słońce lub z odle
głymi towarzyszami) lokuje nieco 
ze swojej masy oraz sporo momen
tu pędu w dysku formującym się 
wraz z nimi. Wewnątrz takiego dy
sku molekuły mogą się „sklejać” 
i tworzyć ziarna, te zaś większe 
bryły, a w końcu planety, księżyce 
i asteroidy.

Postawmy teraz takie pytania:
-  jak zależy skład chemiczny planet 
od temperatury, a więc od odle
głości od gwiazdy?
-  jak zależy wielkość planety od 
gęstości lokalnej dysku i od odle
głości od innych źródeł pola gra
witacyjnego (gwiazdy i innych pro- 
toplanet)?

Symulacje komputerowe dają 
typowo układy planetarne z 5-15 
planetami, ze skalistometalicznymi 
(„ziemskimi”) planetami w pobliżu 
gwiazdy i w małych odległościach 
wzajemnych oraz gazowymi („jo
wiszowymi”) planetami z dala od 
gwiazdy i od siebie nawzajem. Do 
tego rozkład mas nie odbiega wiele 
od tego, z jakim mamy do czynienia 
w Układzie Słonecznym. Poza- 
słoneczne układy planetarne są na 
tyle słabe, a do tego na tyle bliskie 
macierzystej gwiazdy, że wykrycie

ich nawet kosmicznym Teleskopem 
Hubble’a jest niemożliwe, ale są je
dnak pewne przesłanki płynące z 
obserwacji w podczerwieni i w za
kresie radiowym tudzież astrome- 
trycznych, że protoplanetame dyski 
i planety mogą być -  de facto -  po
wszechnym zjawiskiem.

Zajmijmy się teraz ewolucją che
miczną. Częściowo może ona za
chodzić w niskich temperaturach. 
Dlatego to właśnie widzimy prawie 
100 różnych molekuł i przestrzeni 
międzygwiazdowej, w tej liczbie 
kwas mrówkowy, etanol, a także 
wiele innych historycznie określa
nych mianem „organicznych”. 
Meteoryty dolatujące do nas z ru
bieży naszego Układu Słonecznego 
niosą szeroką gamę aminokwasów 
(w tym również tych, które współ
tworzą ziemskie organizmy żywe), 
fosforanów, zasad, węglowodanów 
i innych umiarkowanie złożonych 
molekuł opartych na węglu. Proces 
ewolucji może być kolosalnie 
przyspieszony w laboratorium w 
tzw. doświadczeniu atmosfery
cznym Urey’a (wykonywanym po 
raz pierwszy przez Stanley’a 
Millera). Biorą w nim udział skła
dniki powszechnie występujące w 
pierwotnej, „przedbiologicznej” at
mosferze ziemskiej: woda, mole
kuły zawierające węgiel, azot (ale 
nie wolny tlen) oraz energia w 
postaci obfitującej w przeszłości: 
nadfiolet i wyładowania elektry
czne. W produktach reakcji znaleźć 
można większość makromolekuł 
powszechnie występujących w 
ziemskich istotach żywych: amino
kwasy, zasady, fosforany, kwasy 
tłuszczowe, mocznik i jego pocho
dne itd. Mieszanka ta jest całkiem 
podobna do tej, która występuje w 
meteorytach i rzeczą jak najbardziej 
prawdopodobną, że pierwotny „ła
dunek” tych molekuł zawierał za
równo „wyhodowane” na miejscu 
jak i pochodzące z upadków meteo
rytów i komet.

Następny milowy krok w ewo
lucji, tj. przejście do samopo- 
wielających się i żyjących komórek 
nie został dotąd powtórzony w la-
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boratoriach. Obiecujące doświa
dczenia i pomysły przewidują pow
stawanie kropelek koacerwatów z 
roztworów produktów „atmosfery 
Urey’a”. Kropelki te mogłyby two
rzyć swoje błony półprzepuszcza- 
lne i wreszcie materiał zawierający 
informację strukturalną, tj. DNA. 
Gdy tylko pojawi się samorepro- 
dukcja takich protoorganizmów, 
zaczynają działać normalne procesy 
mutacji, selekcji i darwinowskiej 
ewolucji, tak iż transformacja od 
pleśni do... polityków jest prakty
cznie nieunikniona. Inteligencja (w 
znaczeniu umiejętności celowego 
przekształcenia swojego środowi
ska) wydaje się mieć tu kolosalną 
moc selekcyjną.

Bez względu na to, czy oparte na 
chemii życie jest rzadkością, czy 
raczej czymś występującym pow
szechnie, jego rozwój jest niezwyk
le wrażliwy na własności Wszech
świata i całkowicie zależy od tego, 
że siły nim rządzące są takie, jakie 
są. Rozważmy kilka przykładów. 
Przypuśćmy, że wczesny Wszech
świat był odrobinę gęstszy, a od
działywania słabe nieco silniejsze. 
Efektem Wielkiego Wybuchu był
by wówczas prawie czysty hel, a 
życie gwiazd byłoby bardzo krót
kie. Na powstanie życia na plane
tach wokół nich po prostu nie star
czałoby czasu. Albo załóżmy, że 
oddziaływania elektromagnetyczne 
są ciut silniejsze czy też odrobinę 
słabsze niż są. W  pierwszym przy
padku elektrony zostałyby wcią
gnięte do jąder atomowych, w dru
gim uwolniłyby się od nich. Tak 
czy owak nie byłoby żadnych orbit 
elektronowych, żadnej chemii i ... 
nas. Jeśli natomiast grawitacja 
byłaby silniejsza, a inne siły słab
sze, masy skupiającego się gazu od 
razu kolapsowałyby ku czarnym 
dziurom, z pominięciem etapu emi
sji promienistej wyzwalanej z re
akcji jądrowych. Z kolei we 
Wszechświecie ze zbyt dużą tempe
raturą początkową lub mniejszym, 
albo ekspandującym za szybko nie 
powstałyby skupienia przeradza
jące się w galaktyki. Konsekwencje

jakichkolwiek zmian parametrów 
Wszechświata są zatem straszne.

Opisany tu sposób myślenia 
i argumentowania nosi nazwę Za
sady Antropicznej. Jej podstawy są 
kontrowersyjne: dlaczego Wszech
świat musi być właśnie taki ? 
Próby odpowiedzi na to mogą być 
następujące: istnieje wiele wszech
światów i tylko kilka z nich jest 
poznawalnych i zamieszkałych, 
„dbałość” stwórcy (stwórców), etc. 
Ale główny trend badań ostatnich 
lat wiedzie ku poszukiwaniu pier
wotnej fizyki, w ramach której 
parametry wydające się nam pre
cyzyjnie dobrymi stałymi, na pozór 
będącymi dziełem przypadku, w 
rzeczywistości byłyby dającymi się 
obliczyć rezultatami praw owej 
„nadfizyki”. Wielkie Zunifikowane 
Teorie oddziaływań elektromagne
tycznych, słabych i jądrowych po
zwalające na obliczenie przewagi 
materii nad antymaterią (albo, rów
noważnie, temperatury W szech
świata) mogą być przykładem ta
kich dążeń.

Wielkie nadzieje wiąże się z Su- 
perunifikacją (uwzględniającą gra
witację). W jej ramach wiek 
Wszechświata (stała Hubble’a) i si
ła grawitacji mogłyby dać się obli
czyć. Niewykluczone, że nie bez 
znaczenia jest numeryczne podo
bieństwo stosunku sił elektromag
netycznych do grawitacyjnych 
i stosunku średnicy obserwowane
go Wszechświata do średnicy jądra 
atomowego (1039) oraz to, że ilo
czyn tych liczb daje mniej więcej 
liczbę cząstek w obserwowalnym 
Wszechświecie.

Jednego możemy być tylko 
pewni, że kiedy (o ile w ogóle) 
teorie fizyczne potrzebne, by dać 
odpowiedź na te pytania, zostaną 
rozwinięte, „ubocznymi” skutkami 
podjętych poszukiwań będzie cała 
masa nowych pytań oczekujących 
na odpowiedź.

Tłumaczenie: Andrzej Marecki

Virginia Trimble jest profesorem Uniwersy
tetu w College Park w Maryland i w Irvina w 
Kaliforni. Na ostatnim Kongresie Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej w Hadze zo
stała wybrana jednym z Wiceprzewodniczą
cych tej światowej organizacji astronomów.

Skala czasu

Wiek Wszechświata 
5x1017 sekund

Ludzka skala czasu 
60 sekund

Rozpad atomu 
10 15 sekund
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KOSMICZNY
HUBBLE’A obserwuje

Tajemnicze 
pierścienie wokół 
supernowej 1987 A
Wybuch supernowej w Wielkim Obłoku Magellana w lutym 
1987, należał niewątpliwie do najbardziej spektakularnych 
zjawisk astronomicznych stulecia. Była to pierwsza jasna 
supernowa, widoczna gołym okiem, od czasu supernowej 
Keplera, która pojawiła się w gwiazdozbiorze Cassiopei w 
1604 r. Na dodatek, była to supernowa bardzo nietypowa, 
przede wszystkim ze względu na swojego progenitora, 
którym okazał się błękitny nadolbrzym (B3 I) -  stosunkowo 
zwarta (R ~ 45 R0) i gorąca (T ~ 16000 K) gwiazda, pod 
wieloma względami przypominająca typowe, słabo odewo- 
luowane gwiazdy w Wielkim Obłoku Magellana. Tymcza
sem, teoretyczne modele ewolucji gwiazd, dobrze tłuma
czące obserwacje wybuchów supernowych w innych galak
tykach, przewidują, że progenitorami supernowych są czer
wone nadolbrzymy -  a więc gwiazdy chłodne i bardzo roz
ległe.^ Nic więc dziwnego, że SN 1987A, a raczej to co z 
niej pozostało, nie przestaje wzbudzać zainteresowania 
astronomów. Potrafi zresztą to zainteresowanie wynagro
dzić. Nowe obrazy pozostałości po SN 1987A, uzyskane w 
lutym 1994, przy pomocy szerokokątnej kamery planetarnej 
Teleskopu Kosmicznego H ubble’a, przez Christophera 
Burrowsa, pokazują trzy wyraźnie zarysowane pierścienie 
świecącego gazu (zdjęcie na 1 str. okładki). Wprawdzie pier
ścienie zostały odkryte już wcześniej, na obrazach uzyska
nych w grudniu 1989, przy pomocy teleskopu NTT (New 
Technology Telescope) Europejskiego Obserwatorium 
Południowego (ESO) w La Silla, Chile, przez E. Josepha 
Wamplera ze współpracownikami, niemiej jednak dużo lep
sza jakość i zdolność rozdzielcza obrazu z Teleskopu Kos
micznego powinna ułatwić interpretację tych zadziwiających 
tworów natury.

Struktury widoczne wokół pozostałości po SN 1987A 
niewątpliwie powstały przed wybuchem, z materii wyrzuco
nej przez presupemową lub gwiazdy w jej bliskim otoczeniu. 
Zatem są one bezpośrednim zapisem przeszłości supernowej 
i odpowiedź na pytanie skąd się wzięły ma kapitalne znacze
nie dla zrozumienia nietypowego charakteru SN 1987A.

Pierścienie wokół SN 1987A są uderzająco podobne do 
niektórych bipolarnych mgławic planetarnych (porównaj np. 
ze zdjęciem MyCn 18 na rozkładówce). Ogólnie rzecz bio
rąc, mgławice o takiej morfologii powstają w wyniku od
działywań szybkiego i rzadkiego wiatru gwiazdowego z 
błękitnego podkarła z wcześniejszym, powolnym wiatrem

wyrzuconym w fazie czerwonego (nad)olbrzyma. Jeżeli w 
pierwotnym wietrze czerwonego olbrzyma istnieje kontrast 
gęstości -  wiatr jest gęstszy i być może powolniejszy w 
płaszczyźnie równika gwiazdy -  ogranicza on możliwości 
penetracji szybkiego wiatru w płaszczyźnie równika i w efe
kcie powstaje mgławica w kształcie klepsydry lub ósemki.2) 
Naturalnym mechanizmem prowadzącym do wytworzenia 
kontrastu gęstości w wietrze czerwonego (nad)olbrzyma jest 
oddziaływanie z towarzyszem w układzie podwójnym, acz
kolwiek nie wyklucza się innych możliwości, np. pulsacji 
nieradialnych lub pozostałości po pierwotnym dysku, z któ
rego uformowała się gwiazda.

Statystyczne badania bipolarnych mgławic planetarnych 
sugerują, że powstają one wokół stosunkowo masywnych 
gwiazd, o masach ~ 2 M0 i wyższych. Mają też one dużo 
większe rozmiary i prędkości ekspansji niż zwykłe mgławice 
planetarne, największe z nich dochodzą do 1.5 -  2 pc i są 
porównywalne z rozmiarami mgławicy wokół SN 1987A 
(~2 pc). Wreszcie, podobna bipolarna mgławica otacza bar
dzo masywną gwiazdę r| Car (PA 1/92 str.28 i PA 1/94 
str.25). Obecność bipolarnej mgławicy wokół progenitora 
SN 1987A nie powinna więc być zaskoczeniem.

Astrofizycy przypuszczają, że silny strumień wysoko
energetycznego promieniowania z supernowej ogrzał i zjoni- 
zował gęsty gaz w okolicy „przewężenia” klepsydry i w efe
kcie spowodował jego intensywne świecenie -  tłumaczy to 
pojawienie się pojedynczego, jasnego pierścienia wokół SN 
1987A. Nie jest przy tym jasne, czy centralny pierścień jest 
częścią cienkiej warstwy, czy też wewnętrznym brzegiem 
rozległego dysku. Modele powstawania bipolarnych mgła
wic dopuszczają obydwie możliwości. Znacznie trudniej jest 
wytłumaczyć pochodzenie dwóch zewnętrznych pierścieni.

Wkrótce po odkryciu pierścieni, Philip Podsiadlowski ze 
współpracownikami przypisali je oddziaływaniu frontu joni
zacyjnego z supernowej z gęstą materią tworzącą „ściany” 
klepsydry. Sama zaś mgławica o kształcie klepsydry ich zda
niem powstała wskutek oddziaływania intensywnego wiatru 
gwiazdowego z progenitora SN 1987A ze słabszym, choć 
zarazem szybszym, wiatrem gwiazdowym towarzysza. Mo
del oddziałującego układu podwójnego bardzo dobrze tłu
maczy również inne nietypowe cechy tej supernowej, a w 
szczególności typ widmowy progenitora (błękitny nad
olbrzym) oraz jego nietypowy skład chemiczny (nadobfitość 
baru i innych pierwiastków produkowanych w procesach s). 
Niestety, model przewiduje również zmiany w wyglądzie 
i położeniu zewnętrznych pierścieni w miarę propagacji 
frontu jonizacyjnego z supernowej, a tymczasem, jedyne

Przy okazji, warto zauważyć, że progenitor kolejnej jasnej supernowej, 
SN 1993J, która wybuchła w galaktyce M 81, wprawdzie nie był błękitnym 
olbrzymem, niemniej jednak nie był też aż tak chłodny i czerwony jak 
astrofizycy by tego oczekiwali (patrz PA 2/93, str. 83).
2* Szerzej na ten temat piszemy w artykule na str. 156.
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obserwuje
TELESKOP 

KOSMICZNY 
HUBBLE’A

Obrazy pierścieni wokół SN 1987 A uzyskane teleskopem NNT w grudniu 1989 w linii [OIII] (u góry) 
i za pomocą kamery planetarnej Teleskopu Kosmicznego Hubble’a w lutym 1994. Obrazy są w różnej 
skali, którą wyznaczają dwie jasne gwiazdy pola, leżące w odległość -4.7 sek.łuku.

różnice między obrazami z końca 1989, a obrazem z Tele
skopu Kosmicznego, wydają się być wynikiem lepszej ja
kości tego ostatniego. W szczególności położenie poszcze
gólnych pierścieni nie uległo zmianie, mimo, że pomiędzy 
obserwacjami upłynęły ponad 4 lata (fot).

Ostatnio Burrows zasugerował, że zewnętrzne pierścienie 
mogły powstać na powierzchni bocznych ścian klepsydry, w 
wyniku oddziaływań materii pierwotnej mgławicy z wyso
koenergetycznymi wąskimi strumieniami gazu lub promie
niowania wyrzucanymi symetrycznie, w przeciwnych kie
runkach, ze zwartego towarzysza (gwiazdy neutronowej lub 
czarnej dziury) presupemowej. Wskutek precesji te bliź
niacze wiązki zakreślałyby dwa identyczne koła. Za takim 
wyjaśnieniem przemawia symetria pierścieni względem wy
różnionego punktu, tzw. środka symetrii. Rzeczywiście, 
wszystkie niejednorodności jednego z zewnętrznych pier
ścieni mają swoje odpowiedniki w drugim, a łączące je  linie

przecinają się w jednym 
punkcie — środku symetrii. 
Co ciekawsze, również 
wiele bipolarnych mgła
wic planetarnych wykazu
je symetrię względem wy
branego punktu. Często 
również udaje się w nich 
zidentyfikować struktury 
przypominające dżety. 
Być może świadczy to o 
ich „podwójnym” rodowo
dzie.

Warto w tym miejscu 
zauważyć, że Podsiadlo- 
wski, w swoim podwój
nym modelu, rozważa 
gwiazdę neutronową lub 
czarną dziurę jako naj
bardziej prawdopodobne
go towarzysza presupemo
wej. Pomysł z akreującą 
materię gwiazdą neutro
nową lub czarną dziurą, 
napędzającą wysokoener
getyczne dżety, też nie jest 
aż tak egzotyczny jakby 
się mogło wydawać -  zja
wisko takie obserwujemy 
w SS 433 (patrz PA 2/91, 
str.67).

Niestety, środek syme
trii nie pokrywa się z cen
trum wybuchu superno
wej. Burrows zidentyfi

kował słaby obiekt w jego pobliżu -  w odległości około 1/3 
roku świetlnego od centrum wybuchu, który mógłby być 
źródłem omawianych tu strumieni gazu lub promieniowania. 
Proponowane wyjaśnienie ma jednak charakter czysto jakoś
ciowy i na jego potwierdzenie trzeba będzie poczekać. Jeżeli 
towarzysz presupemowej rzeczywiście znajduje się tam, 
gdzie sugeruje Burrows, niebawem dotrze do niego ekspan
dująca otoczka supernowej, a obserwacje tego zjawiska na 
pewno pomogą w weryfikacji proponowanych interpretacji. 
Pod koniec lat 90-tych, pozostałości po wybuchu super
nowej zderzą się z centralnym pierścieniem, wywołując dal
sze spektakularne zjawiska. Czas ich trwania pozwoli m.in. 
odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z cienką 
warstwą materii, czy też wewnętrznym brzegiem rozległego 
dysku. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i ... zaw
czasu poprosić o czas na teleskopach.

Joanna Mikołajewska
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Rodzina 
Krabów
Joanna Mikołajewska 
Hugo Schwarz
Wygląd obiektów niebieskich bardzo rzadko ma coś wspólnego z nadawanymi ich nazwami, He 2-104 je s t pod  tym wzglę
dem obiektem wyjątkowym. Ta niepozorna - 15m gwiazdka w gwiazdozbiorze Centaura, zarejestrowana w 1967 pod  
numerem 104, w drugim spisie gwiazd z liniami emisyjnymi, sporządzonym przez astronoma-astronautę Karla Henize, nie 
wyróżniała się niczym szczególnym aż do czasu, gdy w 1988 uzyskano je j  obrazy za pomocą 2.2-metrowego teleskopu 
Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Astronomowie: Hugo Schwarz (współautor tego artykułu), Colin 
Aspin i Julie Lutz, ze zdumieniem stwierdzili, że odkryli... prawdziwą mgławicę Krab!

Niestety, nazwę „Krab” nadano już 
wcześniej pozostałości po SN z 1054. 
Nie pozostało więc nic innego jak naz
wać nowoodkrytą mgławicę Południo
wym Krabem.

W sercu Południowego Kraba znaj
duje się gwiazda symbiotyczna He2- 
-1 0 4  (o gwiazdach symbiotycznych 
pisaliśmy w PA 2/91, str. 81), czyli 
długookresowy układ podwójny, skła
dający się z chłodnego czerwonego 
olbrzyma i gorącego, zwartego towa
rzysza. He2-104 należy do tzw. ukła
dów symbiotycznych typu D, czyli 
układów, w których chłodny olbrzym 
jest gwiazdą pulsującą typu Mira. „D” 
w nazwie takich układów symbioty
cznych wzięło się od angielskiego 
słowa dusty -  czyli pokryty pyłem. 
Rzeczywiście, widma podczerwone ta
kich układów są zdominowane przez 
termiczną emisję gorącego -  o tempe
raturze ~ 1000 K -  pyłu, powstającego 
w silnym wietrze gwiazdowym chłod
nego olbrzyma. Schwarz, Aspin i Lutz 
doszli do wniosku, że kształt Południo
wego Kraba jest wynikiem oddziały
wań składników układu podwójnego. 
Część materii wyrzucanej z olbrzyma 
tworzy dysk akrecyjny wokół gorącego 
składnika. Reszta tworzy bardzo rozle
głą, powoli ekspandującą, gazowo -  
pyłową otoczkę otaczającą cały układ. 
Ramiona Kraba powstały z materii tej 
otoczki, sprężonej i ogrzanej przez 
dwie szybkie strugi gorącego gazu, 
wyrzucanego z gorącego towarzysza 
olbrzyma. Wiatr z gorącego składnika 
przyjmuje postać dwóch strumieni po
ruszających się w przeciwnych kierun

kach, ponieważ otaczający go dysk 
akrecyjny uniemożliwia wypływ w pła
szczyźnie orbity.

Wkrótce po odkryciu Południowego 
Kraba, rodzina się powiększyła. H. 
Schwarz i R. Corradi odkryli kolejnego 
„kraba” wokół układu symbiotycznego 
BI Cru, a B. Balick znalazł gwiazdę 
symbiotyczną w centrum bipolarnej 
mgławicy planetarnej M 2-9. W yda
wać by się mogło, że charakterystyczne 
ramiona „krabów” są bezpośrednim 
wynikiem oddziaływań składników 
układów symbiotycznych lub szerzej -  
układów podwójnych gwiazd -  i ich 
wiatrów gwiazdowych, gdyby nie 
odkrycie kolejnej mgławicy -  MyCn 
18, o podobnym kształcie, tym razem 
jednak nie związanej z żadnym 
układem podwójnym.

Co więcej, systematyczny przegląd 
około 400 mgławic planetarnych prze
prowadzony przez Corradi i Schwarza, 
pokazał, że aż 43 z nich ma charakte
rystyczny, wydłużony kształt z wyraź
nym przewężeniem rozdzielającym 
dwa symetryczne płaty, mniej lub bar
dziej przypominając Południowego 
Kraba. Podobne, bipolarne struktury 
odkryto również wokół supernowej 
1987A (zdjęcie na okładce i tekst na 
str. 154), a wcześniej - wokół masy
wnej gwiazdy r| Car (PA 1/92 str. 28 
i PA 1/94 str. 25).

Co zatem jest przyczyną takiego 
właśnie kształtu tych mgławic? Zanim 
spróbujemy odpowiedzieć na to pyta
nie, przyjrzyjmy się dobrze członkom 
rodziny Krabów.

M orfologia
He 2-104 i BI Cru

Rysunek 1 przedstawia obraz He 2-104 
w linii wzbronionej [Nil] A.6583, 
uzyskany przez R. Corradi i H. Schwar
za przy pomocy 3.5 -  metrowego tele
skopu NNT Europejskiego Obserwa
torium Południowego. Wyraźnie na 
nim widać szczegóły budowy głów
nych składników Południowego Kraba, 
a mianowicie:
(a) dużą mgławicę przypominającą 

prawdziwego kraba, w kształcie 
dwóch otwartych płatów, rozciąga
jących się na odległość około 25" 
od centrum. Warto zwrócić uwagę 
na włókniste struktury na otwartych 
końcach płatów.

(b) Bardzo jasną wewnętrzną mgławicę 
(widoczną również, w dwukrotnym 
powiększeniu, w lewym górnym ro
gu zdjęcia), która jest miniaturową 
reprodukcją dużej mgławicy, z tą 
różnicą, że obydwa jej płaty są 
mniej otwarte. Mgławica ta rozcią
ga się na odległość około 5" od cen
trum i ma identyczną orientację jak 
duży „krab”.

(c) Dwa „kleksy” leżące na przedłuże
niu dłuższej osi kraba, w odległości 
30" do 50" od centrum, bardzo 
przypominające obiekty Herbiga -  
Haro (czyli obszary ogrzewane 
przez czoło fali uderzeniowej gene
rowanej przez szybko poruszający 
się strumień gazu -  dżet).

Wydaje się rzeczą oczywistą, że obser
wowana mgławica jest projekcją na 
niebie dwóch sąsiadujących płatów, 
nachylonych względem linii widzenia.
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Wskutek pojaśnienia brzegowego, te 
dwa cienkie płaty jawią nam się jako 
„nogi kraba”. Symetria osiowa w natu
ralny sposób określa oś biegunową 
obiektu (jej rzutem jest dłuższa oś ukła
du) oraz płaszczyznę równikową (pro
stopadłą do osi biegunowej i prze
chodzącą przez centrum).

Takie same struktury, dużą mgła
wicę w kształcie kraba oraz dwa syme
tryczne polarne dżety, widać na obrazie 
BI Cru (rys.2.), uzyskanym za pomocą 
tego samego teleskopu NNT i w tej 
samej linii wzbronionej [Nil], Rozmia
ry mgławicy są jednak dużo większe, 
zarówno sama mgławica, jak i dżety, 
rozciągają się na odległość ponad 150" 
wzdłuż osi obiektu, przechodząc na 
końcach w słabe włókniste struktury. 
W przeciwieństwie do He2-104, mgła
wica i dżety w BI Cru nie są widoczne 
w linii wzbronionej [OIII] A5007, co 
świadczy o niższym stanie wzbudzenia. 
Tak czy owak, symetryczne dżety 
wyglądają na bardziej rozwinięte 
i nieregularne niż w Południowym Kra
bie, „nogi kraba” są słabiej zaznaczo
ne, a cała mgławica słabsza i bardziej 
rozległa. Wreszcie, w BI Cru nie widać 
nic co mogłoby przypominać wewnę
trzną mgławicę Południowego Kraba.

Dalszych informacji na temat 
budowy naszych krabów dostarczają 
widma uzyskane za pomocą spektro
grafu o dużej zdolności rozdzielczej 
i wyposażonego w bardzo długą szcze
linę o zmiennej orientacji. Widma takie 
charakteryzują się wysoką przestrzen
ną zdolnością rodzielczą wzdłuż 
szczeliny, dostarczając w ten sposób 
informacji o położeniu poszczególnych 
struktur mgławicy i wysoką spektralną 
zdolnością rozdzielczą w poprzek 
szczeliny, co z kolei pozwala na pre
cyzyjne pomiary prędkości radialnych. 
Możliwość zmiany orientacji szczeliny, 
pozwala uzyskiwać widma wzdłuż 
dowolnie wybranej osi obiektu.

Wyniki takich obserwacji w linii 
wzbronionej [Nil] ^6583, dla Połud
niowego Kraba, przedstawia rysu
nek 3.; szczelina spektrografu była 
ustawiona wzdłuż głównej (dłuższej) 
osi Kraba. Emisja liniowa widoczna w 
odległości 30"-50" od centrum pocho
dzi z opisanych wyżej „kleksów”. Za
kres prędkości radialnych w Południo
wym Krabie wynosi 250 km/s i wy
raźny jest duży gradient prędkości 
(wzrastającej w kierunku od centrum) 
wzdłuż każdego z „kleksów”. W wew
nętrznej części widma, widać obszar o 
niskich prędkościach, rozciągający się 
pomiędzy -25" a + 27" oraz fragmenta
ryczne struktury o zakresie prędkości 
około 230 km/s, porównywalnej z

prędkościami w „kleksach”. Mamy tu 
dwie możliwości: (1) cała emisja po
chodzi z płatów wewnętrznego (Idl < 
6") i zewnętrznego (6"< Idl <30") Kra
ba (patrz wyżej) lub (2) część struktur o 
wysokich prędkościach powstaje w 
wewnętrznych obszarach związanych z 
polarnymi dżetami. Stwierdzenie, z 
którym przypadkiem mamy tu do 
czynienia, wymaga bardziej wyrafino
wanych technik obserwacji i jest 
sprawą przyszłości. W każdym razie, 
jeżeli poprawna jest pierwsza z hipotez, 
zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna 
mgławica charakteryzuje się dużymi 
prędkościami wypływu materii. Warto 
też zauważyć, że podobny układ pręd
kości -  w kształcie charakterystycznej 
„ósemki” -  występuje w wielu bipola
rnych mgławicach planetarnych. Taki 
obraz kinematyczny sugeruje zależność 
prędkości ekspansji w tych mgławicach 
od położenia -  prędkość rośnie od rów
nika w kierunku biegunów. Co więcej, 
zgadza się to z modelami hydrodyna
micznymi powstawania mgławic pla
netarnych.

Południowy Krab (He 2-104) i BI 
Cru są jak widać obiektami bardzo 
podobnymi fizycznie. Jak wspomnie
liśmy też na wstępie, w obydwu przy
padkach mamy do czynienia z gwiaz

dami symbiotycznymi i to podobnego 
typu D, czyli układami podwójnymi, w 
których gorący zwarty składnik akreuje 
materię z wiatru chłodnego olbrzyma -  
zmiennej typu Miry o okresie pulsacji 
400 dni w He 2-104 i 280 dni w BI 
Cru. Jak dotąd nie ma jednak bezpo
średnich dowodów podwójności tych 
obiektów (np. wyznaczonych okresów 
orbitalnych), podobnie zresztą jak w 
przypadku pozostałych układów sym- 
biotycznych typu D. Najprawdopodo
bniej jest to związane z obecnością 
zmiennej typu Miry w tych układach, a 
więc chłodnego olbrzyma o bardzo 
dużych rozmiarach, co z kolei impliku
je długi okres orbitalny > 10 lat. W 
praktyce, ten okres orbitalny może być 
nawet rzędu 100 lat. Nietrudno sobie 
wyobrazić techniczne trudności z 
wykrywaniem tak długich okresów 
orbitalnych.

W 1987 roku, M. Morris zapropo
nował model powstawania bipolarnych 
mgławic planetarnych w wyniku od
działywań składników układu pod
wójnego, który został następnie zasto
sowany przez H. Schwarza i jego 
współpracowników do wyjaśnienia 
struktury Południowego Kraba. W mo
delu Morrisa (rys.4), materia tracona 
przez chłodnego olbrzyma tworzy roz-

Rys.1. Obraz Południowego Kraba w linii wzbronionej [Nil]. W lewym górnym rogu -  
powiększony obraz części centralnych mgławicy.
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legły dysk akrecyjny wokół jego towa
rzysza -  białego karła lub gwiazdy 
ciągu głównego, a być może również 
dysk ekskrecyjny otaczający cały układ 
podwójny. W miarę tego jak chłodny 
olbrzym traci swoją otoczkę, jego 
promień się kurczy, a temperatura 
powierzchni rośnie; wzrasta również 
prędkość z jaką wypływa z niego mate
ria. Jednocześnie, obecność rozległego 
i grubego dysku praktycznie uniemo
żliwia wypływ materii w płaszczyźnie 
orbity układu i w efekcie tworzy się 
bipolarna mgławica (o charakterysty
cznym kształcie klepsydry lub ósemki). 
Na tym jednak nie koniec. Również 
towarzysz olbrzyma, otoczony dys
kiem akrecyjnym jest źródłem bardzo 
szybkiego i wysoce skolimowanego, 
naddźwiękowego wiatru, który spręża 
i ogrzewa materię mgławicy, tworząc 
bipolarne dżety oraz związane z nimi 
struktury (przypominające obiekty 
Herbiga -  Haro) utworzone przez czo
łową falę uderzeniową.

Zastosowanie modelu Morrisa do 
He 2-104 i BI Cru, napotyka jednak 
pewną trudność. Otóż, zgodnie z tym 
modelem, bipolarna mgławica pojawia 
się dopiero w momencie, gdy chłodny 
olbrzym utraci niemal całą swoją oto
czkę, przekształcając się w gorącą

zwartą gwiazdę o szybkim wietrze 
gwiazdowym. Tymczasem, zarówno w 
przypadku He 2-104 jak i BI Cru ob
serwujemy obecność chłodnych ol
brzymów typu Miry, czyli gwiazd pul
sujących, które dopiero wkroczyły w 
fazę powolnego wyrzucania zewnę
trznych warstw. Nie jest zatem jasne, 
skąd pochodzi materia tworząca mgła
wicę (z gorącego składnika, czy z 
chłodnego olbrzym a?), jak  również 
który ze składników układu jest 
źródłem szybkiego wiatru modelują
cego mgławicę. Modyfikacja modelu 
wymaga też uwzględnienia następują
cych faktów obserwacyjnych: (1) bipo
larna mgławica ekspanduje ze stosun
kowo dużą prędkością, porównywalną 
z prędkością dżetów (>200 km/s) oraz 
(2) co najmniej w przypadku Południo
wego Kraba istnieją dowody na to, że 
m gław ica powstaje w kilku etapach 
(zewnętrzny i wewnętrzny Krab!). 
Zwłaszcza drugi z tych faktów nie znaj
duje łatwego wytłumaczenia w ramach 
modelu Morrisa. W tej sytuacji, H. 
Schwarz i R. Corradi zaproponowali 
alternatywny model, w którym „kraby" 
powstają z materii wiatru Miry, pod 
wpływem szybkiego wiatru pochodzą
cego z gorącego składnika. Za koli- 
mację wypływającej materii, podobnie

jak w modelu Morrisa, odpowiada sil
nie spłaszczony rozkład gazu w pła
szczyźnie orbity układu.

Co więcej, jeżeli mgławica powstaje 
„na raty”, wówczas wiatr z gorącego 
składnika powinien pojawiać się spo
radycznie, np. w wyniku powtarzają
cych się wybuchów tego składnika. 
Możliwą przyczyną takich wybuchów 
mogłyby być wybuchy termonukleame 
na powierzchni białego karła -  podo
bnie jak to ma miejsce w klasycznych 
gwiazdach nowych (patrz PA 3/94, 
str.113) lub niestabilności w dysku 
akrecyjnym -  odpowiedzialne m.in. za 
wybuchy nowych karłowatych. Wybu
chom termonukleamym zwykle towa
rzyszy pojawienie się intensywnego, 
szybkiego wiatru z powierzchni bia
łego karła. Taki wiatr mógłby sprężać 
i ogrzewać gaz w mgławicy utworzo
nej z materii wcześniej utraconej przez 
olbrzyma, przyczyniając się do powsta
nia bipolarnych struktur. Zgodnie z 
rachunkami teoretycznymi, w przypad
ku białego karła o masie około 1 M 0 , 
akreującego materię w tempie około 
10^8 M @/rok, można oczekiwać wy
buchu co mniej więcej 1000 lat.

Na podstawie obserwowanych 
rozmiarów i prędkości ekspansji w 
He2-104 można ocenić dynamiczny 
wiek wewnętrznego i zewnętrznego 
Kraba, odpowiednio na ~200 i 1000 lat. 
Całkowitą masę mgławicy ocenia się 
na 10“3-10~2 M @. Zakładając, że chło
dny olbrzym traci materię w tempie 
10-6—10-5 M @/rok (typowe wartości 
dla zmiennych typu Miry), z czego bia
ły karzeł akreuje około 1 - 0.1 % (zgod
nie z wynikami rachunków modelo
wych), uzyskujemy niezłą zgodność 
obserwacji z przewidywaniami teorii 
wybuchów termonukleamych na po
wierzchni białych karłów.

Warto również podkreślić, że w nie
których spośród układów symbioty-

Rys. 2. Obraz BI Cru w linii wzbronionej [Nil]. Liczne gwiazdy pola zostały usunięte odej
mując obraz uzyskany w wąskim filtrze obejmującym pobliski zakres kontinuum. Ponadto 
posłużono się płytą koronograficzną o średnicy 22" aby usunąć jasny obraz gwiazdy cen
tralnej.
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wiatr 1 wiatr 2

Rys. 4. Podwójny model powstawania bipolarnych wypływów. Wiatr czerwonego olbrzy
ma (wiatr 1) jest częściowo wychwytywany przez dysk akrecyjny wokół zwartego 
towarzysza, który rośnie z czasem tworząc dysk ekskrecyjny wokół całego układu. 
Dodatkowy wiatr powstaje w dysku akrecyjnym (wiatr 2).

cznych zawierających zmienne olbrzy
my typu Miry (np. V1016 Cyg oraz 
HM Sge) zaobserwowano wybuchy 
przypominające wybuchy gwiazd no
wych oraz skorelowane z nimi bipo
larne wypływy materii o podobnych 
prędkościach jak w He2-104 i BI Cru. 
Najciekawszym przypadkiem jest jed
nak R Aqr (patrz PA 2/91, str. 80). R 
Aqr jest również układem symbioty- 
cznym, zawierającym zmienną typu 
Miry pulsującą z okresem 387 dni, pod 
wieloma względami przypominającym 
He 2-104 i BI Cru. Podobnie jak Połu
dniowy Krab, R Aqr jest otoczona 
przez dwie bipolarne mgławice, wyrzu
cone około 190 i 650 lat temu, ekspan
dujące z prędkością około 200 km/s w 
kierunku biegunów. Całkowitą masę 
zjonizowanej części mgławicy ocenia 
się na ~10~5 M @, co z łatwością mo
żna wyjaśnić pochodzeniem z wiatru 
Miry.

Podobnie jak w modelu Morrisa, 
polarne dżety w He 2-104 i BI Cru 
mogą być wynikiem promienistego 
czoła fali uderzeniowej, powstającej 
wskutek oddziaływań szybko przemie
szczających się, skolimowanych (w po
lu magnetycznym?) strug gazu, wyrzu
canych z gorącego składnika, z materią 
wcześniej utraconą przez układ.

MyCn 18

Rysunek 5 przedstawia obrazy mgła
wicy MyCn 18 w liniach wzbronionych 
[O III] X5007, [NII] >-.6583, [S II] X6731 
oraz linii Ha. Wyraźnie widać na nim 
bipolarną budowę mgławicy, o kształ
cie dwóch, niemal doskonale kulistych, 
połączonych baniek mydlanych. Jedy
nie na samych końcach, płaty mgławi
cy otwierają się, tworząc słabe, rozmy
te struktury. MyCn 18 jest bardzo jasna 
w liniach emisyjnych H i [N II] i dość 
słaba w linii [O III], co świadczy o sto
sunkowo niskim stopniu wzbudzenia 
mgławicy.

Budową, M yC nl8 do złudzenia 
przypomina wewnętrznego Kraba 
He2-104, co Corradi i Schwarzowi na
sunęło podejrzenie, że obiekt należy do 
tej samej klasy co Południowy Krab 
i BI Cru, aczkolwiek obserwujemy go 
we wcześniejszej fazie ewolucji. Nie
stety, obserwacje jak na razie nie po
twierdzają tej hipotezy. Na widmach o 
niskiej zdolności rozdzielczej nie ma 
śladu pasm TiO, tak charakterysty
cznych dla gwiazd symbiotycznych 
(porównaj rys. 1 i 2, na str. 82 PA 
2/91). MyCn 18 różni się również od 
omawianych wyżej gwiazd symbioty
cznych rozkładem energii w podczer
wonym zakresie widma (rys.6). W wid
mie MyCn 18 nie widać maksimum w 
pobliżu X3 (im, tak charakterystyczne
go dla gwiazd symbiotycznych typu D 
i świadczącego o obecności gorącego 
pyłu . Zamiast tego, obserwujemy mak
simum w okolicy 60 (am, typowe dla 
mgławic planetarnych, świadczące o 
obecności chłodnego pyłu. Zakres 
prędkości ekspansji mgławicy, 
~48 km/s, jest również niewielki w po
równaniu z He2-104 i BI Cru. Wszy
stko więc wskazuje, że mamy w tym 
przypadku do czynienia z normalną, 
stosunkowo niedawno powstałą mgła
wicą planetarną. Tym ciekawsze jest jej 
niezwykłe podobieństwo do Południo
wego Kraba, ewidentnie związanego z 
układem podwójnym gwiazd.

Reasumując, z morfologicznego 
punktu widzenia, bipolarne mgławice 
MyCn 18, He 2-104 i BI Cru tworzą 
grupę obiektów o bardzo dużym podo
bieństwie, być może dającą się uszere
gować w ciąg ewolucyjny, z MyCn 18 
jako obiektem najmłodszym, He 2-104 
reprezentującą stadium pośrednie i BI 
Cru -  najbardziej zaawansowaną ewo
lucyjnie. W podobną sekwencję ukła
dają się amplitudy prędkości ekspansji, 
sugerując wzrost prędkości ekspansji z 
wiekiem (czyli innymi słowy z rozmia
rami) mgławicy. Przy okazji warto
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Rys. 6. Obserwowane rozkłady energii w 
widmach podczerwonych (0.5 -  100 urn) 
BI Cru, H e 2 -  104, R Aqr i MyCn 18.

zauważyć, że kinematyczne własności 
wewnętrznej i zewnętrznej mgławicy w 
He 2-104, sugerują niewielkie (bądź 
żadne) przyspieszenie wypływającego 
gazu. Podobnie jest w przypadku mgła
wicy wokół R Aqr, w której również 
można wyróżnić wewnętrzną i zewnę
trzną mgławicę, o niemal identycznych 
prędkościach ekspansji. Jednocześnie 
dane obserwacyjne nie wykluczają 
i takiej możliwości, że mamy do czy
nienia z układem, w którym gaz jest 
przyśpieszany ponieważ porusza się w 
ośrodku o malejącej gęstości.

Geneza

Podczas gdy Południowy Krab i BI Cru 
są bardzo specyficznymi obiektami, 
zawierającymi jednocześnie gwiazdę, 
która dopiero przekształci się w mgła
wicę planetarną — Mirę i obiekt, który 
już przeszedł przez fazę mgławicy 
planetarnej -  białego karła, MyCn 18 
jest typową przedstawicielką bipolar
nych mgławic planetarnych. Oznacza 
to, że w obiektach zdecydowanie róż
nych z fizycznego punktu widzenia, 
mamy do czynienia z podobnym me
chanizmem kolimacji wypływającej 
materii, prowadzącym do powstania 
mgławic o niemal identycznej morfo
logii.
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Wydaje się, że takie bipolarne struk
tury mogą powstawać z początkowo 
bardzo spłaszczonego rozkładu gęstoś
ci w wokółgwiazdowej otoczce. Bar
dzo interesujące są w tym kontekście 
wyniki 2-wym iarowych symulacji 
hydrodynamicznych, przeprowadzo
nych przez A. Franka ze współpra
cownikami. Wykorzystali oni model 
zaproponowany w 1987 przez 
B. Balicka, który tłumaczy powsta
wanie różnego typu mgławic o bipo
larnej strukturze, oddziaływaniem szyb
kiego wiatru gwiazdowego z koncen
trycznym, gęstym toroidem wyrzuco
nym wcześniej, w fazie asymptoty
cznego olbrzyma. Wypływ odbywa się 
głównie wzdłuż osi toroidu, prowadząc 
do wydłużonej, a w końcu bipolarnej 
struktury mgławicy. Wyniki Franka 
i jego współpracowników przedsta
wione na rysunku 7 przekonują, że w 
taki sposób możemy rzeczywiście od
tworzyć całą gamę obserwowanych 
mgławic.

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na 
pytanie, co jest przyczyną tworzenia się 
takiego kontrastu gęstości w pierwot
nym wietrze chłodnego olbrzyma. 
Możliwości jest kilka i prawdopodob
nie wszystkie lub większość jest reali
zowanych w przypadku konkretnych 
obiektów. Jedną z nich, oddziaływanie 
składników w symbiotycznym układzie 
podwójnym już poznaliśmy. W ogóle, 
oddziałujące układy podwójne stwa
rzają wyjątkowo dogodne sytuacje, w 
których geometria wypływu masy jest

bardzo spłaszczona. Oprócz zjawisk 
związanych z przepływem materii 
między składnikami i powstawaniem 
akrecyjnego i/lub ekskrecyjnego dysku 
kolimującego dalszy wypływ materii 
(omówiony już w poprzednim roz
dziale model M orrisa), rozważano 
m.in.:
-  asferyczny wyrzut materii z układu 

w następstwie fazy wspólnej otocz
ki;

-  przypływowe oddziaływanie w roz
ległych układach podwójnych;

-  asferyczny wypływ materii napę
dzany przez pulsacje nieradialne w 
otoczce gwiazdowej, rozkręconej w 
wyniku oddziaływań towarzysza.

Nie zabrakło również modeli, w 
których kontrast gęstości, a w konsek
wencji mgławice bipolarne, są produk
tem ewolucji gwiazd pojedynczych. 
Jako główną przyczynę zapropono
wano: szybką rotację gwiazdy, osiowo 
symetryczne pole magnetyczne, pulsa
cje nieradialne, a nawet szczątkowy 
dysk protoplanetamy wokół masywne
go (a więc szybko ewoluującego) pro- 
genitora. Niestety, wyniki obserwacji, a 
w szczególności umiarkowana rotacja 
i pola magnetyczne gwiazd na asym
ptotycznej gałęzi olbrzymów, stawiają 
te propozycje pod znakiem zapytania. 
Podobnie brak obserwacyjnych dowo
dów na kolimację wypływu przez 
szczątkowy dysk protoplanetamy. Rea
sumując, brak solidnych teoretycznych 
argumentów by wytłumaczyć wystę
powanie silnej asymetrii wypływu 
materii z pojedynczych gwiazd.
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Rys. 7. Z lewej: syntetyczne obrazy mgławicy w linii emisyjnej Ha, policzone przez Franka ze współpracownikami, dla różnych wartoś
ci nachylenia i osi mgławicy do linii widzenia. Z prawej: obrazy rzeczywistych mgławic planetarnych w linii H ( dobrane tak, aby odpowia
dały modelom dla różnych kątów nachylenia i.

Nie jest też łatwo potwierdzić obser
wacyjnie podwójność centralnych 
obiektów mgławic bipolarnych, m.in. 
wskutek tego, że silna wewnętrzna 
absorpcja utrudnia lub wręcz uniemo
żliwia ich obserwacje. W szczególnoś
ci, spośród 43 bipolarnych mgławic 
planetarnych badanych ostatnio przez 
R. Corradi i H. Schwarza, tylko 3 za
wierają układy podwójne. Z kolei M. Li- 
vio i H. Bond badali morfologię 13 
mgławic wokół ciasnych układów pod
wójnych, będących najprawdopodob
niej produktami ewolucji poprzez fazę 
wspólnej otoczki i znaleźli tylko jedną 
bipolarną mgławicę w całej swojej 
próbce. Oznacza to, że albo wspólna 
otoczka nie prowadzi do znaczącej 
asymetrii w wypływie materii, albo też 
mamy do czynienia z efektem selekcji 
obserwacyjnej, związanej z ogólną 
trudnością obserwacji centralnych 
obiektów takich mgławic.

W tej sytuacji, duże morfologi
czne i kinematyczne (w tym duże, ~ 
200 km/s, prędkości ekspansji) 
podobieństwo bipolarnych mgławic 
planetarnych do bipolarnych mgławic
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symbiotycznych (He2-104, BI Cru, R 
Aqr i M 2-9), a więc powstających w 
układach zawierających chłodne olbrzymy 
typu Miry i akreujące z ich wiatru białe 
karły, nabiera specjalnego znaczenia. 
Wprawdzie obiekty te nie są prawdzi
wymi mgławicami planetarnymi, tym 
niemniej takie długookresowe układy 
podwójne mogą odgrywać istotną rolę 
w powstawaniu bipolarnych mgławic 
planetarnych.

Wreszcie, badania statystyczne 43 
bipolarnych mgławic planetarnych 
przeprowadzone przez R. Corradi 
i H. Schwarza sugerują, że są one pro
duktem ewolucji gwiazd o stosunkowo 
dużych masach, ~ 2 M@ i więcej. Na
kłada to wprawdzie dodatkowe ogra
niczenie na modele, ale nie kłóci się z 
podwójnością, ponieważ jak już 
zauważył Peter Eggleton, oddziałujące 
układy podwójne są częstsze wśród 
gwiazd o wyższych masach. Obecność 
towarzysza białego karła, może też 
przyspieszać ewolucję olbrzyma na 
gałęzi asymptotycznej. Co więcej, 
jeżeli asferyczna utrata masy ma jaki
kolwiek związek ze wzbudzaniem pul-

sacji nieradialnych, wówczas efekt ten 
jest silniejszy w gwiazdach o wyższych 
masach.

Na koniec należy podkreślić, że 
duże morfologiczne i kinematyczne po
dobieństwo bipolarnych mgławic pla
netarnych do mgławic wokół symbio
tycznych układów podwójnych, prze
mawia na korzyść hipotezy, że oddzia
ływania składników układów podwój
nych i ich wiatrów gwiazdowych, są 
głównym mechanizmem powstawania 
mgławic o silnie bipolarnej strukturze.

Hugo Schwarza -  głównego odkrywcę tytuło
wej rodziny — na zdjęciu widzimy na tle naj
prawdopodobniej autentycznych inkaskich 
reliefów, jako że od blisko dziesięciu lat pra
cuje w Europejskim Obserwatorium Połu
dniowym (ESO) w Chile. Jest wybitnym obser
watorem, specjalizującym się m. in. w morfo
logii mgławic planetarnych (zwłaszcza bipo
larnych) oraz otoczek gwiazd symbiotycznych. 
W tym roku przenosi się do Obserwatorium 
La Palma na Wyspach Kanaryjskich. Bliskość 
zainteresowań naukowych (ale nie tylko) do
prowadziły do napisania tego artykułu, wspól
nie z naszą redakcyjną koleżanką, Joanną 
Mikołajewską z Centrum Astronomicznego 
im. M. Kopernika w Warszawie.
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Aktywne
Jądra
Galaktyk
Piotr Życki
Galaktyki to skupiska milionów -  miliardów gwiazd, które żyją miliony -  miliardy lat i zazwyczaj nie dzieje się 
w nich nic szczególnego. Są jednak takie, jak  kwazary, galaktyki Seyferta, radiogalaktyki czy lacertydy, w 
których dramatyczne zmiany zachodzą w skali lat, dni czy nawet godzin. Mówi się o nich, że mają aktywne 
jądra. Co kryje się za tym enigmatycznym określeniem?

Obserwując galaktyki spotykamy na 
ogół obiekty spokojne. Niektóre galak
tyki zdradzają jednak oznaki niezwy
kłej aktywności, a ich cechy obserwa
cyjne są zdeterminowane przez gwałto
wne procesy, zachodzące w central
nych obszarach tych galaktyk. Od po
czątku lat czterdziestych naszego 
wieku, kiedy Karl Seyfert jako pier
wszy opisał pewną klasę galaktyk, 
odróżniającą się od reszty, zidenty
fikowano wiele klas aktywnych galak
tyk. Poszczególne klasy wyodrębniano 
na ogół na podstawie wyglądu obiektu 
w jednym wybranym zakresie fal elek
tromagnetycznych, w którym akurat 
prowadzono np. przegląd nieba. Stąd 
też nie od razu dostrzeżono związki 
pomiędzy różnymi klasami tych obiek
tów i czynniki odpowiedzialne za róż
nice między nimi. I tak Seyfert wyróż
nił klasę galaktyk, posiadających silne, 
szerokie linie emisyjne w widmach op
tycznych. Lacertydy (prototyp tej klasy 
początkowo uważano za gwiazdę 
zmienną!) wyróżniały się z kolei gwał
townymi zmianami jasności, spolary
zowanym widmem i brakiem  jakich
kolwiek linii widmowych. Radiogala
ktyki i kwazary „pojawiły” się najpierw 
na mapach radiowych. Gdy dokonano

pierwszych identyfikacji optycznych 
tych źródeł okazało się, że są one bar
dzo odległe i, w związku z tym, nie
zwykle jasne.

Obecnie, dzięki obserwacjom w ca
łym zakresie elektromagnetycznym z 
jednej strony i pracom teoretycznym z 
drugiej, mamy znacznie szerszy pogląd 
na charakter aktywności galaktyk oraz 
związki i różnice między poszczegól
nymi typami tych obiektów. Na przy
kład, nie ma już praktycznie wątpli
wości, że kwazary są też jądrami galak
tyk. Wydaje się, że natura aktywności 
wszystkich aktywnych jąder galaktyk 
jest jednakowa, a różnice wynikają z 
czynników środowiskowych (np. typ 
macierzystej galaktyki) lub warunków 
obserwacji (np. kąt nachylenia do 
wyróżnionej osi). Takie unifikacyjne 
podejście jest obecnie bardzo popular
ne i zostanie przedstawione w dalszej 
części artykułu.

Na początek jednak zestawmy naj
ważniejsze obserwacyjne różnice mię
dzy galaktykami aktywnymi a zwykły
mi:
-  na zdjęciach w świetle widzialnym 

galaktyki aktywne mają wyraźnie 
wyróżniające się, praktycznie punk
towe jądro, którego jasność może

przewyższać jasność pozostałej częś
ci galaktyki nawet 10 razy (w przy
padku galaktyk Seyferta; jasność 
jądra może też być mniejsza niż jas
ność reszty galaktyki) lub 10 000 
razy w przypadku kwazarów. W 
typowej (nieaktywnej) galaktyce spi
ralnej nie ma wyróżnionego, punk
towego jądra, a przestrzennie roz
ciągłe tzw. zgrubienie centralne 
(ang. bulge) kontrybuuje kilkadzie
siąt procent jasności całej galaktyki;

-  galaktyki aktywne świecą w całym 
zakresie elektromagnetycznym: od 
fal radiowych poprzez mikrofale, 
podczerwień, zakres widzialny (op
tyczny), nadfioletowy do promie
niowania rentgenowskiego i gamma 
(rys. 1). Dla kontrastu -  zwykłe gala
ktyki świecą praktycznie wyłącznie 
w zakresie podczerwonym, opty
cznym i nadfiolecie a kształt widma 
odpowiada zsumowanemu promie
niowaniu termicznemu gwiazd. 
Promieniowanie radiowe zwykłych 
galaktyk jest bardzo słabe i można je 
przypisać pozostałościom po super
nowych i obszarom zjonizowanego 
wodoru. Również słabe promienio
wanie rentgenowskie jest emitowane 
przez niektóre typy gwiazd pod-
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Rys. 1 Typowe widmo galaktyki Seyferta typu 1. Na osi poziomej odłożony jest loga- 
rytm częstości, na osi pionowej -  iloczyn strumienia i częstości. Wielkość ta reprezen
tuje ilość energii przypadającą na jednostkę logarytmu częstości. Jak widać, aktywne 
jądra galaktyk emitują porównywalne ilości energii w kilku zakresach widmowych: pod
czerwieni, zakresie optycznym/nadfioletowym i zakresie rentgenowskim. Na gładkie 
kontinuum nałożone są optyczne, nadfioletowe i rentgenowskie linie emisyjne. 
Kawałek widma narysowany linią przerywaną praktycznie nie może być obserwowany 
z powodu absorpcji przez neutralny wodór w naszej Galaktyce.

wójnych;
-  widma liniowe galaktyk aktywnych 

(w zakresie widzialnym i nadfiole
towym) zdominowane są przez bar
dzo szerokie (nawet do 500 A) linie 
emisyjne, podczas gdy w widmach 
liniowych zwykłych galaktyk wys
tępują prawie wyłącznie wąskie (o 
szerokości kilku A) linie absorp
cyjne',

-  jasność galaktyk aktywnych może 
być silnie zmienna w czasie. Zmiany 
mogą zachodzić w skali czasowej 
miesięcy, dni a nawet minut w zale
żności od zakresu widmowego. 
Jasność zwykłych galaktyk jest stała 
w czasie.

Powyższe fakty obserwacyjne, które 
posłużyły do wyodrębnienia i zdefi
niowania klasy aktywnych galaktyk, 
wskazują, że w centralnych obszarach 
tych galaktyk zachodzą inne niż gwiaz
dowe procesy generacji dużych ilości 
energii. Natura tych procesów i całej 
aktywności tych obiektów stanowi dla 
astrofizyków zagadkę już od wielu lat, 
od momentu rozpoznania aktywnych 
galaktyk jako osobnej grupy obiektów. 
Musimy jednak bliżej przyjrzeć się 
wymienionym wyżej obserwacyjnym 
cechom aktywnych galaktyk jako 
punktowi wyjścia do konstrukcji ich 
modelu. Będziemy patrzeć w poszcze
gólnych zakresach widma elektromag
netycznego. Wykorzystamy przy tym 
zarówno możliwość robienia „zdjęć”

ukazujących strukturę przestrzenną jak 
i obserwacje widma (spektroskopię) 
tych obiektów. Niestety, nie obędzie się 
też bez odrobiny fizyki.

Emisja w zakresie fal radiowych,

jej zasięg przestrzenny oraz kontrybuc
ja do całości emisji aktywnej galaktyki, 
stanowi podstawę podziału tych obiek
tów na dwie klasy: obiektów radiowo

głośnych (ang. radio loud) oraz radio
wo cichych (ang. radio quiet). Nawet w 
galaktykach radiowo głośnych fale 
radiowe niosą nie więcej niż ~15% cał
kowitej emitowanej energii, występuje 
natomiast zdecydowana różnica w 
„wyglądzie” galaktyk aktywnych ra
diowo głośnych i radiowo cichych. Ob
szary emisji radiowej (i możliwości ob
serwacji za pomocą technik interfero
metrycznych) są bowiem na tyle duże, 
że możliwe jest sporządzanie ich map. 
Na takich mapach (przykłady na rys. 2) 
widoczne jest, że promieniowanie 
radiowe produkowane może być:
1) w stosunkowo zwartym źródle cen
tralnym,
2) przez strugę gazu (dżet), rozcią
gającą się od centrum na duże odle
głości (nawet kilka milionów lat świetl
nych!) do
3) radioobłoków (ang. lobe, dosł. 
„płat”).
Można przy tym wyróżnić radioźródła 
zdominowane przez źródło centralne 
(tzw. zwarte) oraz radioźródła zdomi
nowane przez dżety i radioobłoki (tzw. 
rozciągłe), ale występują też sytuacje 
pośrednie. Obrazy radioźródeł rozcią
głych w skali tysięcy czy milionów lat 
świetlnych nie zmieniają się w czasie, 
zmiany widać natomiast w obrazach 
VLBI') (a więc w skali lat świetlnych) 
źródeł zwartych. Rys. 3. przedstawia 
sekwencję obrazów radiowych kwaza-

])ang. Very Long Baseline Interferometry -  
interferometria wielkobazowa.
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Rys. 2. Przykłady struktur radiowych:
a) radiogalaktyka 0326+396 -  przykład radioźródła z dwoma symetrycznymi dżetami 
i radioobłokami,
b) kwazar 4C 32.69 z jednostronnym dżetem i radioobłokami.
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Rys. 3. Nadświetlna prędkość w kwazarze 1928+738. Pozorna prędkość składnika C 
względem A wynosi ok. 6c (c -  prędkość światła; 1 mas ( ang. miliarc second -  0.001 
sekundy łuku). Zachęcamy Czytelników do samodzielnego wykazania, że takie 
zjawisko jest możliwe. Należy założyć, że „bąbel” gazu, emitujący promieniowanie 
radiowe, został wyrzucony z (nieruchomego) jądra z prędkością bliską c (ale mniejszą 
od niej), pod małym kątem do kierunku ku obserwatorowi, a następnie obliczyć zmianę 
położenia rzutu „bąbla” na płaszczyznę prostopadłą do tego kierunku (czyli na sferę 
niebieską), biorąc pod uwagę skończoną prędkość światła.

ra 1928+738 wykonanych w ciągu 4 
lat. Jak widać, źródło promieniowania 
składa się z kilku dobrze wyodręb
nionych fragmentów, oddalających się 
od siebie. Prędkość oddalania się 
tychże fragmentów (a ściślej jej rzut na 
sferę niebieską) jest większa od pręd
kości światła! Nie należy jednak sądzić, 
że szczególna teoria względności ma z 
tego powodu jakiekolwiek problemy: 
jest to czysto geometryczny efekt, 
który jakościowo można wytłumaczyć 
nawet nie odwołując się do szczególnej 
teorii względności. Zachodzi on wtedy, 
gdy emitujące obłoki poruszają się z 
prędkością bliską prędkości światła w 
kierunku bliskim (różnica o kilka stop
ni) kierunkowi do obserwatora. Jeżeli 
taka interpretacja tych obserwacji jest 
słuszna, otrzymujemy bardzo ważną 
informację: jeżeli bowiem w radioźró
dłach zwartych ma miejsce relatywisty
czny ruch (wyrzut z centrum?) materii, 
to naturalnym wydaje się być przy
puszczenie, że radioźródła rozciągłe 
przedstawiają taką samą sytuację, tyle 
tylko, że widzianą z boku. Dżety w 
radioźródłach rozciągłych są więc 
także strugami plazmy, wyrzucanej z 
centrum aktywnej galaktyki. Przedzie
rając się przez ośrodek galaktyczny i 
międzygalaktyczny dżet traci począt
kową energię kinetyczną i w końcu wy
hamowuje, tworząc rozległe radioobło- 
ki.

Mamy więc pierwszy element do 
wyjaśnienia przez każdy teoretyczny 
model aktywnych galaktyk: jednym z 
rezultatów centralnej aktywności może 
być wyrzut materii w postaci dobrze 
skolimowanej (zogniskowanej) strugi, 
z relatywistyczną prędkością. Rozcią
głość niektórych radioźródeł (kilka mi
lionów lat św.) implikuje minimalny 
czas trwania takiej aktywności: central
ny „silnik” musi działać miliony lat!.

W obiektach radiowo cichych taka 
sytuacja z jakichś powodów nie wys
tępuje. Struktury radiowe w takich 
obiektach są rozwinięte w znacznie 
mniejszym stopniu (lub w ogóle ich nie 
ma). To też jest problem do wyjaśnie
nia: dlaczego w niektórych galaktykach 
aktywnych dżety formują się (wydaje 
się bowiem, że całą aktywność radiową 
można sprowadzić do problemu pow
stania dżetu), a w innych to nie nastę
puje (zamiast dżetu jest nieskolimo- 
wany wypływ?) i dlaczego aktywne 
galaktyki radiowo głośne są zawsze 
galaktykami eliptycznymi a radiowo 
ciche (prawie) zawsze spiralnymi? Nie 
są to jedyne pytania, na które nie ma

obecnie odpowiedzi. Właściwie obser
wacje w każdym zakresie widmowym 
przynoszą pewne wskazówki, jak akty
wne galaktyki mogą działać, ale na 
ogół pojawia się więcej pytań niż 
odpowiedzi.

Aktywne jądra galaktyk niewątpli
wie emitują

promieniowanie podczerwone.

Pierwotnie wydawało się, że widma 
promieniowania w tym zakresie są 
potęgowe, co sugerowało synchro
tronowy mechanizm produkcji. Takie 
potęgowe widmo rozciągałoby się od 
fal radiowych do zakresu rentgenow
skiego i byłoby zasadniczym składni
kiem emisji aktywnych jąder. Samym 
zakresem podczerwonym nie zaj
mowano się jednak intensywnie, gdyż 
wydawał się on najmniej interesujący: 
po stronie dłuższych fal, w zakresie 
radiowym, mapy pokazywały spek
takularne struktury w postaci dżetów 
czy radioobłoków. Po stronie fal krót
szych, od zakresu optycznego począw
szy, było jasne, że emisja pochodzi z 
najbardziej wewnętrznych obszarów 
i na wyjaśnieniu tej emisji skoncen
trowały się wysiłki teoretyków. Zna
czenie podczerwieni -  pośredniego 
zakresu -  zrozumiano dopiero wtedy, 
gdy obserwacje widmowe zaczęły

wskazywać na termiczny charakter tej 
emisji. Byłaby ona spowodowana przez 
pył o temperaturze w szerokim zakresie 
50-1000 K. Jednocześnie pył „pojawił 
się” w aktywnych galaktykach, jako 
istotny ich składnik, przy próbach in
terpretacji pewnych obserwacji w za
kresie optycznym, o których opowiemy 
później. Wszystko to spowodowało, że 
zainteresowano się fizycznymi własno
ściami pyłu, jego oddziaływaniem z 
promieniowaniem, a przede wszystkim 
rozpoczęto bardziej systematyczne 
obserwacje w podczerwieni, zarówno 
widmowe jak i tworzenie map. W częś
ci artykułu poświęconej modelom 
unifikacji aktywnych galaktyk przed
stawimy niektóre wnioski wynikające z 
tych obserwacji.

Obrazy optyczne

aktywnych galaktyk są znacznie 
mniejsze niż obrazy radiowe. Jak już 
było wspomniane, obszary aktywne 
mają obrazy punktowe, a więc bez 
możliwej do rozdzielenia za pomocą 
współczesnych technik wewnętrznej 
struktury. Punktowe obrazy oznaczają 
małe rozmiary geometryczne, które 
znajdują potwierdzenie w szybkiej zmien
ności jasności aktywnych jąder. Jeżeli 
bowiem obserwowany blask obiektu 
zmienia się istotnie w czasie At, to
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Jasność krytyczna (Eddingtona)
Obiekt, w którym zachodzi generacja energii dzięki akrecji, nie może mieć 
dowolnie dużej jasności, bowiem odpowiednio silny strumień promieniowa
nia, działający przeciwnie do siły grawitacji, może tę siłę zrównoważyć i, 
tym samym, uniemożliwić akrecję. Siłę działającą na atom wodoru, związaną 
z ciśnieniem promieniowania, możemy zapisać:

F „ -  Tprom q

gdzie 5 jest strumieniem promieniowania, <jt -  przekrojem czynnym na 
rozpraszanie fotonu na elektronie a c — prędkością światła. Siła grawitacji 
działająca na atom wodoru:

GMmu 
F = --------—graw. ’

gdzie M jest masą ciała centralnego a mH -  masą atomu wodoru. Zakładając 
izotropowe źródło promieniowania, dla którego

r
S=

471 r2

(L -  jasność całkowita źródła) i porównując obie siły, dostajemy krytyczną 
wartość jasności (jasność Eddingtona):

4 nGMmu c
j  - _______ £L
Edd_ aT

W aktywnych jądrach galaktyk sytuacja prawdopodobnie nie jest sferycznie 
symetryczna, tym nie mniej jasność Eddingtona jest wygodną wartością 
odniesienia dla jasności obiektu. Jasność akreującego obiektu jest oczywiś
cie proporcjonalna do tempa akrecji (masy akreującego gazu na jednostkę 
czasu)

L = tjM c 2,

gdzie 77 jest wydajnością zamiany masy na energię. Przyjmując rj=0.1, otrzy
mamy na przykład, że krytyczne tempo akrecji dla M=\0SM@ (typowa 
wartość przyjmowana dla galaktyk Seyferta) jest równe około 2M@/rok (M@ 
-  masa Słońca).

możemy wywnioskować, że rozmiar 
świecącego obszaru nie może być dużo 
większy niż cAt gdzie c jest prędkością 
światła. Gdyby było inaczej, to brak 
korelacji między poszczególnymi częś
ciami świecącego obszaru (ze względu 
na skończoną prędkość rozchodzenia 
się wszelkich oddziaływań, nie większą 
niż c) musiałby spowodować wygła
dzenie wahań jasności.

Już pierwsze obserwacje fotome- 
tryczne galaktyk Seyferta odkryły, że 
ich blask potrafi zmieniać się o czynnik 
2 w skali zaledwie jednego tygodnia. 
W przypadku kwazarów ten czas jest 
dłuższy -  rzędu kilku miesięcy, ale też 
większa jest jasność kwazarów. Jeżeli 
wziąć pod uwagę, że jasność galaktyk 
Seyferta w zakresie optycznym wynosi 
1035-1037W a jasność kwazarów docho
dzi do 1041W ~ 10UL@ (a jasność bolo- 
metryczna jest jeszcze większa), to 
widać jasno, że centralny „silnik” akty
wnych galaktyk musi działać z napra
wdę dużą wydajnością. Dlatego też już 
w 1964 roku Zeldowicz i Nowikow 
oraz niezależnie Salpeter sugerowali, 
że energia wydzielana w kwazarach ma

grawitacyjne pochodzenie.

A mianowicie, akrecja (opadanie) ma
terii na supermasywny (106-109M@), 
zwarty (o małym promieniu, a więc sil
nej grawitacji) obiekt jest w stanie 
wygenerować potrzebną ilość energii w 
niewielkim obszarze. Równocześnie ze 
zbieraniem dokładniejszego materiału 
obserwacyjnego, rozpracowywano tę 
ideę i już w 1969 roku Lynden—Bell 
opublikował pierwszy model

dysku akrecyjnego.

Dlaczego materia opadająca na czarną 
dziurę (bo ją miano na myśli, mówiąc 
„supermasywny zwarty obiekt”) miała
by tworzyć dysk? Przyczyna jest pros
ta: akreujący gaz zapewne ma jakiś 
moment pędu a więc, opadając na cen
trum, dąży jednocześnie do płaszczy
zny prostopadłej do kierunku tegoż 
momentu pędu. Taki jest argument teo
retyczny za istnieniem wyróżnionej osi, 
a więc i płaszczyzny. Ma on swoje silne 
potwierdzenie obserwacyjne: aktywne 
galaktyki głośne radiowo mają wyróż
nioną oś -  tę, wzdłuż której propaguje 
się dżet.

Jak „działa” dysk akrecyjny? Roz
ważmy pierścień gazu, poruszający się 
po kołowej orbicie wokół zwartego, 
masywnego obiektu. Ponieważ pręd

kość ruchu kołowego zależy od 
odległości od centrum, to dwa takie 
pierścienie gazu, znajdujące się na 
nieco różnych orbitach, mają różne 
prędkości. Skutkiem tego występuje 
między nimi tarcie, a więc dyssypacja 
energii i momentu pędu. Zmniejszenie 
energii i momentu pędu powoduje 
przejście na orbitę bliższą środka i w 
konsekwencji spadek na ciało cen
tralne. Wygenerowana energia jest 
transportowana w kierunku równo
ległym do osi dysku i wyświecana z 
jego powierzchni. W takim (najprost
szym) modelu dysk jest cienki geome
trycznie (czyli jego grubość w odle
głości r od centrum jest znacznie 
mniejsza od r) i gruby optycznie, czyli 
promieniowanie wygenerowane wew
nątrz dysku powoli dyfunduje ku jego 
powierzchni, będąc wielokrotnie absor

bowane i emitowane. Wynikiem jest 
promieniowanie termiczne (opisane 
prawem Plancka) o temperaturze zale
żnej od odległości od centrum. Promie
niowanie z całego dysku jest sumą 
takich składowych, przy czym najwięk
szy wkład dają wewnętrzne obszary 
dysku, gdyż tam dyssypuje się najwięk
sza ilość energii. Wypadkowy kształt 
widma nie może być, oczywiście, do
brze opisany jedną wartością tempe
ratury, możemy jednak oszacować rząd 
wielkości charakterystycznej tempe
ratury, a więc także energii fotonu.

Wynosi ona ok. 105K, czyli odpo
wiada promieniowaniu termicznemu w 
zakresie nadfioletu. Ilość energii wy
świecanej przez dysk zależy od ilości 
materii opadającej na czarną dziurę w 
jednostce czasu, czyli od tzw. tempa 
akrecji, zaś szczegółowy kształt widma
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Temperatura promieniowania termicznego 
generowanego w wyniku akrecji

Jeżeli jasność obiektu jest równa jasności Eddingtona, a em isja następuje ze 
sfery o promieniu Schwarzchilda,

2 GM
■s c 2

to charakterystyczną temperaturę m ożem y w yznaczyć, przyrównując dwa  
w yrażenia opisujące em itow any strumień:

^Edd
o-r4=

4ltrs ’

gdzie er jest stałą Stefana-Boltzm anna. W  w yniku otrzym ujem y

(  M  \ v* 
r s  3 . 8 x 1 0 K -

W ynik m oże w ydaw ać się zaskakujący, gdyż, jak w idać, w iększej m asie cen
tralnej czarnej dziury odpow iada m niejsza temperatura prom ieniowania. 
Otrzymane oszacow anie jest jednak zgodne rów nież z  obserwacjami: w  

przypadku aktywnych jąder galaktyk (M ~108 M @) obserw ow ane maksim um  

em isji przypada w nadfiolecie (7'~105K , czy li E -  kT  ~ 1 0  eV ), zaś w przy
padku układów gw iazdow ych -  w  zakresie rentgenow skim  (T~ 

107K, czy li E = kT~ lk eY ).

zależy od tem pa akrecji i... stopnia za
aw ansow ania m odelu tzn. procesów  
prom ienistych w ziętych  pod uw agę, 
dokładności obliczeń  struktury sam ego  
dysku, etc.

P om ysł z  dyskiem  akrecyjnym w o
kół superm asyw nej czarnej dziury  
„przyjął się” wśród astrofizyków . Jest 
to obecnie przyjm owany paradygmat, 
w ramach którego w ykonuje się ob li
czenia  i sym ulacje warunków w akty
w nych jądrach galaktyk, do którego 
odnosi się ew entualne inne m odele. N ie  
oznacza to, że  m odel ten nie ma kłopo
tów i że  tłum aczy całą aktyw ność ga
laktyk. W ręcz przeciw nie, różnych -  
teoretycznych i obserw acyjnych -  pro
blem ów  z  m odelam i dysków  jest tak 
w iele, że  czasam i w ręcz sam o istnienie 
dysków  akrecyjnych w  jądrach akty
w n ych  galaktyk je s t poddaw ane w  
w ątpliw ość.

Chyba najsłabiej zrozum iany jest  
najbardziej podstaw ow y proces zacho
dzący podczas akrecji (um ożliw iający  
ją w  ogó le!) a m ianow icie tarcie m ię
dzy p o szczeg ó ln y m i p ierścien iam i 
gazu, inaczej m ów iąc lepkość. W yda
w ać by się m ogło , że  sam ruch ter
m iczny cząstek gazu jest wystarczają
cym  pow odem  na istnienie lepkości, 
jeże li w ystępuje różnica prędkości 
m ięd zy  dw iem a w arstw am i gazu. 
Okazuje się jednak, że  taka lepkość  
molekularna jest zbyt mała, by odpo
wiednio efektywnie dyssypow ać energię 
i transportować na zewnątrz m om ent 
pędu opadającego gazu. D ysk  oparty na 
takiej lep k ości n ie m ógłby opadać! 
Zaproponowano w ięc dwa inne m echa
nizm y lepkości: (1) turbulencja gazu, a 
w ięc przep ływ  nieuporządkow any  
i zaw irow any, podczas którego zderze
nia poszczególnych  wirów prowadzą 
do dyssypacji energii, oraz (2) lepkość  
m agnetyczna, polegająca na przekazie 
m om entu pędu przez nieuporządko
wane pole m agnetyczne „w m rożone” 
w  plazm ę. N iestety , procesy te są bar
dzo skom plikow ane i ich adekwatny 
opis praktycznie nie istnieje. Pizymode- 
low aniu dysków  akrecyjnych używ a  
się w ięc  prostego opisu , w iążącego  
wartość lepkości z  ciśn ieniem  (gazu  
ew . sum y ciśn ień  gazu i prom ieniow a
n ia), całą n iew ied zę  ukrywając w e  
w spółczynniku proporcjonalności (po
w szechnie nazyw anym  a ). Jakkolwiek  
procedura taka m oże w ydaw ać się dzi
wna, m oże ona m ieć sw oje uzasadnie
nie: w  gw iazdach  zm iennych  kata- 
klizm icznych (co do których n ie ma 
w ątpliw ości, że  są tam dyski akrecyjne)

m ożna w  ten sposób m odelow ać za
chow anie dysków  zarów no w  fazie  
spokojnej jak i w  fazie w ybuchów , 
zm ieniając jedynie wartość a ,  zaś od 
strony teoretycznej zaczyna się dopro
wadzać sym ulacje num eryczne prze
p ływ ów  turbulentnych do fazy satu
racji (a w ięc charakter sym ulow anych  
zaburzeń przepływu nie zm ienia się, 
jest stacjonarny), w  której m ożna już  
w yznaczyć teoretyczną wartość w spół
czynnika a .

Innym  problem atycznym  za ło ż e 
niem  jest założenie, że dysk jest cienki 
geom etrycznie. N iew ątpliw ie nie jest 
ono słuszne, jeżeli dysk św ieci z jas
nością bliską jasności krytycznej (Ed
dingtona). Z dyskam i nie spełniającym i 
tego założenia (tzw. grubymi) wiązano  
zresztą spore nadzieje co do m echaniz
m ów  rozpędzania dżetów  w radioźró
dłach, ale i to się nie udało. Problem ów  
jest zresztą w ięcej, tym niem niej

argumenty za istnieniem dysków

(1) „naturalność” tworzenia się dys
ków , (2) w spom niane ju ż  istn ien ie  
wyróżnionej osi w  radioźródłach oraz 
(3) n iezw ykłe podobieństw o zachow a
nia się jąder aktyw nych galaktyk  
(szczególn ie  w dziedzinie rentgenow 
skiej; patrz niżej) do układów gw iaz

dow ych, bez wątpienia zawierających  
dyski, praw dopodobnie w ok ół czar
nych dziur, są na tyle silne, że  ten 
pom ysł jest traktowany najpoważniej 
ze w szystk ich  zaproponow anych . 
Pojawiają się rów nież bardziej bezpo
średnie potw ierdzenia obserw acyjne. 
Są nim i obserw acje profilu rentgenow 
skiej linii em isyjnej przy energii ok. 6.5 
keV (rys. 4). Linia ta, jak się uważa  
(patrz niżej), powstaje w  w yniku odbi
cia  prom ieniow ania rentgenow skiego  
od płaskiego „lustra” chłodnej materii. 
D ysk akrecyjny jest naturalnym kandy
datem na takie lustro, ale jeżeli tak, to 
ob serw ow any profil lin ii pow in ien  
m ieć charakterystyczny kształt. Obser
w acje galaktyk  Seyferta  w ykonane  
przez japońskiego satelitę ASCA  istot
n ie dostarczy ły  kilku przykładów  
takich profili. Są jednak obiekty, w  któ
rych obserw owana linia nie pasuje do 
m odelu dysku, a są też i takie, w któ
rych linii nie w idać w cale.

O czyw iście , m ożna m ieć dobry po
m ysł i szczegó łow y  m odel, ale pow sta
je natychm iast pytanie, o  weryfikację  
obserwacyjną m odelu, na przykład, czy  
teoretyczne w idm o ciągłe prom ienio
wania dysku akrecyjnego m ożna dopa
sow ać do w idm  obserw ow anych. To  
zaś nie jest takie trywialne.

W idm o m od elow ego dysku rozciąga
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się od zakresu optycznego poprzez 
nadfioletowy do rentgenowskiego. W 
zakresie optycznym i częściowo nad
fioletowym widmo samego dysku z 
reguły nie pasuje do widm obser
wowanych. Nie oznacza to, że należy 
ten pomysł odrzucić. Trzeba bowiem 
uwzględnić fakt, że widmo promienio
wania dochodzącego do nas z akty
wnego jądra jest wypadkową wielu 
procesów mających na nie wpływ. 
Promieniowanie to jest sumą emisji 
samego jądra i gwiazd, które zawsze są 
w polu widzenia teleskopu. Jest ono 
częściowo zaabsorbowane przez pył 
zarówno w macierzystej galaktyce jak 
i w Drodze Mlecznej, a że pył absorbu
je promieniowanie zależnie od długoś
ci fali (fale krótkie chętniej niż długie), 
to taka absorpcja zmienia kształt 
widma. Wszystko to trzeba wziąć pod 
uwagę i starannie wymodelować. Swo
boda doboru różnych parametrów jest 
jednak spora (np. ilość i skład chemicz
ny pyłu odpowiedzialnego za absorp
cje), i nawet jeżeli udaje się nam od
tworzyć widmo dysku, to nie ma pew
ności, że nie jest to przypadek.

W dalekim zakresie nadfioletowym 
A < 912A, czyli E  >10eV) problem jest 
innego rodzaju: takie promieniowanie 
jest absorbowane przez wodór w naszej 
Galaktyce i w tym zakresie, kluczo
wym dla możliwości porównania mo
delu z danymi, nie ma szans na obser
wacje. Możliwości obserwacyjne po
jawiają się dopiero w miękkim zakresie 
rentgenowskim (E > 150 eV), gdzie 
ewentualnie może być widoczna koń
cówka widma dysku. Pewne informa
cje o dalekim nadfiolecie można, co 
prawda, uzyskać obserwując odległe 
kwazary, gdyż, dzięki przesunięciu ku 
czerwieni, obserwując w zakresie opty
cznym widzimy to, co było wyemi
towane w zakresie nadfioletowym.

Zebrawszy więc takie fragmenty 
widm różnych obiektów i porównaw
szy je z modelami można stwierdzić, że 
tak naprawdę... nie wiadomo, czy pasu
ją one do przewidywań modeli dysko
wych. W zakresie optyczno-nadfiole- 
towym istotnie obserwujemy silne 
promieniowanie optyczno-nadfiole- 
towe od kwazarów i galaktyk Seyferta 
typu 1. Model dysku do niektórych 
obiektów pasuje, do innych nie, i 
jedyne pewne stwierdzenie to chęć 
posiadania dokładniejszych danych i 
bardziej zaawansowanych modeli.

Elementem, występującym w wid
mach aktywnych galaktyk, który 
wydawał się być najistotniejszy dla

1.4

< 1.2
Z
LU
N
O
_ J
N

0.8

Rys. 4a.

4  6

ENERGIA (kiloelektronowolty)

Rys. 4b

Rys. Aa) Profil rentgenowskiej 
linii emisyjnej żelaza obser
wowany przez satelitę ASCA 
w widmie galaktyki IC 4329a. 
Dla porównania na rys. 4b) 
pokazane są profile tej linii 
wynikające z obliczeń teore
tycznych. Założono, że linia 
powstaje w wyniku odbicia 
i reprocesowania promienio
wania rentgenowskiego, 
oświetlającego dysk akrecyj- 
ny. Energia pierwotnych foto
nów linii wynosi ok. 6.5 keV. 
W wyniku efektu Dopplera 
i poczerwienienia grawitacyj
nego w polu czarnej dziury 
obserwowany profil ma chara
kterystyczne „skrzydło" roz
ciągające się po stronie niż
szych energii. Profile teorety
czne pokazano dla różnych 
wartości kąta między normal
ną do dysku a promieniem wi
dzenia, /'. Profil obserwowany 
w IC 4329a powstaje, jeżeli 
kąt nachylenia jest mały. Jest 
to również w zgodzie z mode
lem unifikacji, według które
go galaktyki Seyferta typu 1 
są obiektami widzianymi pra
wie „z góry”.
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zrozumienia istoty aktywności, są 
niewątpliwie silne

optyczno-nadfioletowe 
linie emisyjne.

Sam fakt ich występowania (w odróż
nieniu od linii absorpcyjnych) świad
czy o tym, że znaczna część pierwotnie 
wyprodukowanego promieniowania (w 
zakresie nadfioletowym i rentgenow
skim) musi być zaabsorbowana przez 
gaz, który emituje ponownie to pro
mieniowanie, właśnie w postaci linii. 
W tej chwili jest już oczywiste, że linie 
optyczno-nadfioletowe nie dostarczają 
informacji o samym centrum aktyw
ności, gdzie, jak się wydaje, powstaje 
kontinuum (czyli promieniowanie o 
widmie ciągłym) rentgenowskie i gam
ma. Nie mniej jednak to właśnie cha
rakterystyki tych linii najpierw dopro
wadziły do podziału aktywnych galak
tyk (przede wszystkim galaktyk Sey- 
ferta) na dwa typy, a następnie wska
zały na możliwość ich unifikacji.

Otóż, z punktu widzenia fizyki, linie 
emisyjne można podzielić na dwa 
rodzaje: dozwolone i wzbronione (w 
rzeczywistości wyróżnia się więcej 
rodzajów, ale powyższy podział wy
starczy dla naszych celów). Linie doz
wolone powstają w wyniku dozwolo
nych (oczywiście) przejść pomiędzy 
poziomami energetycznymi w atomie. 
Mniej oczywiste może być stwierdze
nie, że linie wzbronione powstają w 
wyniku przejść wzbronionych. Jest tak 
w istocie, różnica polega na tym, że, 
gdy atom znajdzie się w stanie, w któ
rym powinno nastąpić przejście wzbro
nione, czas oczekiwania na takie przej
ście jest znacznie dłuższy niż czas 
oczekiwania na przejście dozwolone 
(nawet 108 razy!). Przejścia radiacyjne 
(tzn. z emisją fotonu) mają jednak 
konkurencję w postaci przejść zderze
niowych, w których nadmiarowa ener
gia elektronu zamienia się na energię 
kinetyczną zderzających się cząstek, a 
nie jest emitowana w postaci fotonu. 
Im większa jest gęstość plazmy, tym 
częściej zachodzą zderzenia cząstek, 
skąd ważny wniosek, że linie wzbro
nione mogą powstawać jedynie w gazie
o malej gęstości (koncentracja cząstek 
< 106cm"3). Nie ma takich ograniczeń 
w przypadku linii dozwolonych, które 
pochodzą z obszarów o koncentracji 
cząstek ~ 109c m 3.

Drugim parametrem linii, który mu
simy rozważyć, jest jej szerokość. Linie 
obserwowane w widmach galaktyk

Seyferta mogą być bardzo szerokie. Ich 
szerokość u podstawy może sięgać 
10% długości fali danej linii! Natural
na szerokość linii (wynikająca z kwan
towej zasady nieoznaczoności) jest 
niemierzalnie mała. Musi więc wys
tępować jakiś inny fizyczny mecha
nizm poszerzania. Jedynym mecha
nizmem, który mógłby być odpowie
dzialny za tak duże szerokości, jest 
poszerzenie dopplerowskie, związane z 
ruchem jonów emitujących linie. Jeżeli 
ten ruch jest chaotyczny, to część emi
tujących jonów przybliża się do nas i 
odbierane przez nas fotony mają zwięk
szoną częstość, inne oddalają się, co 
powoduje zmniejszenie częstości reje
strowanych fotonów. W sumie obser
wowana linia emisyjna poszerza się. 
Przyczyną chaotycznego ruchu jonów 
mogłaby być wysoka temperatura 
plazmy. Temperatura, niezbędna do 
uzyskania tak dużych szerokości, jest 
jednak zbyt wysoka: wodór i prawie 
wszystkie inne pierwiastki są w takich 
warunkach całkowicie zjonizowane i 
nie emitują żadnych linii. Pozostaje 
zatem inna możliwość: jeżeli emitujący 
ośrodek składałby się z (bardzo) wielu 
obłoczków, poruszających się chaoty
cznie z dużymi prędkościami, to 
mielibyśmy ten sam efekt poszerzenia 
linii, ale temperatura obłoczków nie 
musiałaby być wysoka. W silnym polu 
grawitacyjnym (sugestia Zeldowicza
i innych) ruchy z dużymi prędkościami 
są możliwe, pomysł taki jest więc do 
zaakceptowania.

Przebrnąwszy przez tę (prostą?) fi
zykę, możemy uważniej przyjrzeć się 
widmom liniowym galaktyk Seyferta. 
W yraźnie wyróżniają się dwa typy 
widm: w jednych występują szerokie 
linie dozwolone i wąskie linie wzbro
nione -  nazywamy te galaktyki typu 1 
-  w drugich zarówno linie dozwolone 
jak i wzbronione są wąskie (typ 2). Te 
dwie grupy, linie wąskie i szerokie, są 
od siebie wyraźnie oddzielone, tzn. nie 
ma linii o pośrednich szerokościach i to 
też jest istotna informacja. Z analogi
czną sytuacją mamy do czynienia w 
przypadku rozciągłych radioźródeł: 
wyróżniamy wśród nich radiogalaktyki 
z szerokimi liniami emisyjnymi (ang. 
Broad Lines Radio Galaxy — BLRG) i 
radiogalaktyki z wąskimi liniami 
emisyjnymi (ang. Narrow Lines Radio 
Galaxy — NLRG). Obserwujemy też, 
że linie szerokie zmieniają jasność w 
skali dni czy tygodni, zaś jasność linii 
wąskich jest praktycznie stała.

Wszystkie te elementy zaczynają

układać się w pewien obraz: w galak
tykach Seyferta mamy dwa odrębne 
obszary powstawania linii emisyjnych. 
W jednym z nich powstają linie szero
kie, dozwolone, nie powstają tam linie 
wzbronione (nie obserwujemy szero
kich linii wzbronionych). Gęstość gazu 
w tym obszarze jest więc duża 
(108-1 0 10cm~3), obszar ten jest stosun
kowo mały (zmienność!), a prędkości 
gazu dochodzą w nim do 10% prędkoś
ci światła. Nazywamy go obszarem 
powstawania szerokich linii emisyj
nych (ang. Broad Line Region -  BLR). 
Linie wzbronione zaś powstają w 
obłoczkach o mniejszej gęstości, w 
większym obszarze, w którym prędkoś
ci gazu są mniejsze (poniżej 0 .0 lc). 
Nazywamy go obszarem powstawania 
wąskich linii emisyjnych (ang. Narrow 
Line Region — NLR).

Nasuwa się w tym miejscu naturalne 
pytanie, co powoduję, że istnieją dwa 
tak wyraźnie wyodrębnione obszary, w 
których mogą powstawać linie emisyj
ne, dlaczego nie mamy do czynienia z 
jednym, dużym obszarem. Odpowiedź 
na to pytanie wydają się przynosić 
dopiero ostatnie prace (z 1993 roku), w 
których do istniejących od dawna mo
deli fotojonizacyjnych dodano nowy 
składnik: pył. Pamiętamy, że pył poja
wił się już jako możliwe źródło 
promieniowania podczerwonego akty
wnych jąder galaktyk. Rozkład prze
strzenny pyłu jest niejasny, ale pew
nym jest, że nie może on występować 
zbyt blisko centrum, gdyż odparowuje 
w temperaturze powyżej 2000 K. Jeżeli 
więc wyobrazimy sobie, że aktywne 
jądro otoczone jest przez mieszaninę 
gazu i pyłu, to dostatecznie blisko cen
trum z tej mieszaniny zostaje... tylko 
gaz. Przechwytuje on promieniowanie 
ze źródła centralnego, i emituje szero
kie linie. Nieco dalej od centrum, gdy 
strumień centralny jest dostatecznie 
słaby, pył konkuruje z gazem o nadbie
gające fotony i początkowo wygrywa, 
tzn. promieniowanie absorbowane jest 
głównie przez pył, a atomy gazu nie są 
wzbudzane. Jeszcze dalej od centrum, 
gdy gaz jest chłodniejszy, a więc słabiej 
zjonizowany, jego przekrój czynny na 
absorpcje staje się większy niż pyłu. 
Ponownie gaz absorbuje większość 
promieniowania, dzięki czemu pow
stają wąskie linie emisyjne.

Jak już stwierdziliśmy, w galak
tykach Seyferta typu 1 widzimy oba 
obszary powstawania linii, zaś w galak
tykach typu 2 jedynie NLR. Czy w 
galaktykach typu 2 BLR nie występuje,
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Aktywne jądra galaktyk

Radioźródło Cygnus A na 6 cm -  mapa uzyskana przez Rieka Perley’a teleskopem VLA w 
1984 roku. Aktywne jądro, to mały jasny punkt pomiędzy głównymi „płatami” radioźródła, 
z wąskimi, wystającymi z niego dżetami.

przed naprawą po naprawie

Aby zrozumieć naturę i mechanizm działania aktywnych jąder galaktyk trzeba na nie spoj
rzeć w innym zakresie długości fal -  w tym przypadku w wąskim paśmie umożliwiającym 
zobaczenie obłoków zjonizowanych. Uzyskany Teleskopem Kosmicznym Hubble’a obraz 
centralnego obszaru aktywnej galaktyki NGC 1068 przed naprawą (z lewej) był omawiany 
w PA 3/91 str.21. Na obrazie uzyskanym po naprawie teleskopu widać bardzo wyraźnie 
stożek jonizujący -  świadczący o istn ieniu nieprzeźroczystego torusa -  jak i wiele 
szczegółów obłoków materii wewnątrz stożka.
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NGC 5252

Zdjęcia galaktyki Seyferta typu 2 NGC 5252. Na lewym zdjęciu, wykonanym w kontinu
um optycznym, widoczne jest mniej więcej równomierne świecenie gazu rozłożonego 
na obszarze kilkudziesięciu tysięcy lat świetlnych. Prawe zdjęcie zostało zrobione na 
długości fali wzbronionej linii emisyjnej dwukrotnie zjonizowanego tlenu (OIII) 5007A, 
która powstaje w wyniku oświetlania rzadkiego gazu przez fotony nadfioletowe 
i rentgenowskie. Wyraźnie widoczne jest, że oświetlanie nie jest izotropowe, lecz stru
mień oświetlający rozchodzi się jedynie wewnątrz stożka. Czynnik, który powoduje 
takie ograniczenie emisji musi być znacznie mniejszy niż skala zdjęcia. Takie 
obserwacje potwierdzają przypuszczenie, że centralne obszary aktywnych jąder galak
tyk są otoczone przez torus gazowo-pyłowy, który wypuszcza jedynie część central
nego promieniowania. (C. N. Tadhunter & Z. Tsvetanov, 1989, Nature, 341, 422)
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czy też raczej jest przez coś zasłonięty? 
Pytanie to jest kluczowe z punktu 
widzenia możliwości ujednolicenia obu 
typów tych galaktyk. W rócimy do 
niego za moment.

Opisując linie emisyjne nie stwier
dziliśmy właściwie, jaki jest mecha
nizm wbudzania elektronów w jonach 
na wyższe poziomy energetyczne (po
wrót elektronu ze stanu wzbudzonego 
do podstawowego powoduje wyemi
towanie fotonu linii). Od początków 
obserwacji widm galaktyk Seyferta 
było jasne, że z dwóch znanych mecha
nizmów: wzbudzanie w wyniku zde
rzeń i wzbudzanie przez padające pro
mieniowanie, ten drugi sposób jest 
odpowiedzialny za emisję linii w tych 
obiektach. Podstawowym argumentem 
za tym właśnie mechanizmem jest wys
tępowanie w widmach linii pochodzą
cych od jonów zdecydowanie różnią
cych się stopniem jonizacji (wysokim, 
np. N V, C IV, He II, C III i niskim np. 
Mg II, C II, Fe II) oraz linii pochodzą
cych od określonego jonu (np. wodo
ru), ale odpowiadających przejściom o 
bardzo różnych energiach, od kilku do 
kilkudziesięciu eV (np. L a  i linie serii 
Balmera): Współwystępowanie takich 
jonów i linii jest możliwe w plazmie 
wzbudzanej zderzeniowo, tylko wtedy, 
gdy jest ona wielotemperaturowa, co 
jest dosyć karkołomnym pomysłem. 
Bez kłopotu natomiast uzyskamy takie 
linie, oświetlając gaz promieniowa
niem zawierającym fotony o różnych 
energiach: od kilku eV (elektrono- 
woltów; a więc w zakresie nadfioleto
wym) do kilku keV (czyli zakres rent
genowski). Mamy więc kolejny skład
nik modelu aktywnego jądra: promie
niowanie nadfioletowe i rentgenow
skie, o widmie ciągłym, produkowane 
w najbardziej wewnętrznym, aktyw
nym obszarze i napotykające na swej 
drodze na obłoki gazu. Takie kontinu
um jest rzeczywiście obserwowane (i 
przewidywane przez np. model z dys
kiem akrecyjnym), a więc powyższy, 
fotojonizacyjny  model powstawania 
linii emisyjnych ma dobre podstawy.

Jak już było wspomniane, obserwa
cje zmienności jasności aktywnych 
jąder galaktyk dostarczają istotnych 
informacji o rozmiarach obszarów emi
sji i procesach fizycznych, które tam 
zachodzą. Co więcej, jeżeli obserwuje
my skorelowane zmiany w różnych za
kresach widmowych, to możemy przy
puszczać, że istnieje fizyczny związek 
między mechanizmami emisji w tych 
zakresach. Taka sytuacja rzeczywiście

ma miejsce w widmie optycznym, nad
fioletowym i rentgenowskim galaktyk 
Seyferta. Długotrwałe obserwacje jas
ności w widmie ciągłym galaktyki 
NGC 5548 przyniosły dwa bardzo cie
kawe, i nieoczekiwane, wyniki. Po 
pierwsze, zmiany w zakresie optycz
nym i nadfioletowym zachodzą prakty
cznie równocześnie (zmiany optyczne 
spóźniają się o mniej niż 2 dni). Po dru
gie, wydaje się, że jasność w nadfiole
cie jest skorelowana z jasnością rent
genowską, jeżeli pomiary uśrednimy 
po czasie rzędu jednego dnia. Szybkie 
(w skali czasowej minut czy godzin, 
patrz niżej) zmiany z zakresie rentge
nowskim nie pociągają za sobą analogi
cznych zmian w nadfiolecie. Dlaczego 
te wyniki są tak nieoczekiwane?

W standardowym modelu dysku 
akrecyjnego fotony nadfioletowe pow
stają znacznie bliżej niż fotony opty
czne, a ich obszary emisji mogą się 
komunikować co najwyżej z prędkoś
cią dźwięku. W tej sytuacji zmiany w 
zakresie optycznym powinny opóźniać 
się w stosunku do nadfioletu o kilka 
lat(!). Tak nie jest -  tak małe obserwo
wane opóźnienie oznacza, że obszary 
emisji są synchronizowane sygnałem 
poruszającym się z prędkością równą 
ok. 10% prędkości światła. Ten wynik 
oraz druga z obserwowanych korelacji 
(między promieniowaniem rentgenow
skim a nadfioletowym/optycznym) 
zasugerowały rozwiązanie zagadki: 
należy zmodyfikować nasze poglądy 
na dyski akrecyjne i przyjąć, że dysk 
jest ogrzewany przez zewnętrzny stru
mień promieniowania rentgenowskiego 
i gamma. Załóżmy bowiem, że promie
niowanie optyczne i nadfioletowe jest 
produkowane wskutek reemisji zaab
sorbowanego promieniowania rentge
nowskiego a nie wskutek wewnętrznej 
generacji energii. Jest oczywiste, że 
wtedy zmiana strumienia rentgenow
skiego musi za sobą pociągnąc zmianę 
strumienia nadfioletowego i opty
cznego. Te zaś zmieniają się jedno
cześnie, gdyż mają wspólną przyczynę. 
Z kolei, jeżeli obszar emisji fotonów 
optycznych i nadfioletowych jest sto
sunkowo duży, to szybkie zmiany stru
mienia rentgenowskiego zostaną 
wygładzone i nie będą miały konsek
wencji dla nadfioletu. Co więcej, obser
wacje w zakresie rentgenowskim wska
zują, że promieniowanie rentgenowskie 
w istocie oświetla jakiś chłodny gaz 
i jest przezeń częściowo absorbowane, 
częściowo zaś odbijane (tzw. reproce- 
sowanie, patrz niżej). Można by więc

wyobrażać sobie, że dyssypacja energii 
grawitacyjnej zachodzi np. w koronie 
dysku akrecyjnego (patrz niżej) a nie w 
samym dysku, w wyniku czego pro
dukowane są fotony rentgenowskie i y. 
Takie zmodyfikowane modele są obec
nie rozważane. Niestety, pomysł z re- 
procesowaniem promieniowania rent
genowskiego napotyka na poważny 
problem: wydaje się, że promieniowa
nie optyczne i nadfioletowe w NGC 
5548 niesie więcej energii niż promie
niowanie rentgenowskie, co nie jest 
możliwe w tym modelu 2\

W ten sposób pojawiło się w na
szych rozważaniach

promieniowanie rentgenowskie.

Odkrycie faktu, że aktywne galaktyki 
są silnymi źródłami fotonów rentge
nowskich nastąpiło natychm iast po 
uzyskaniu przez astrofizyków możli
wości obserwacji w tym zakresie, co 
miało miejsce w 1960 roku. Trzeba 
pamiętać, że promieniowania rentge
nowskiego nie można obserwować z 
powierzchni Ziem i, gdyż jest ono 
absorbowane w atmosferze.

Już wczesne obserwacje z lat 
siedemdziesiątych pozwoliły stwier
dzić, że widma rentgenowskie różnych 
galaktyk Seyferta są podobne do siebie 
i mają kształt potęgowy tzn. strumień 
promieniowania jest proporcjonalny do 
energii w pewnej potędze, F(E) ~  E a. 
Wartość tak zdefiniowanego wykładni
ka a, określonego w przedziale 2-100 
keV, wyznaczono na ok. 0.7. Później
sze obserwacje, z użyciem bardziej 
czułych detektorów, o lepszej energety
cznej zdolności rozdzielczej (PA pisały 
o satelitach ROSAT, BBXRT, a było 
ich dużo więcej), dały bardziej precy
zyjne wyniki, które okazały się być zna
cznie ciekawsze niż te pierwsze, zarów
no w zakresie spektroskopii jak i ana
lizy czasowej. I tak EXOSAT, działa
jący w pierwszej połowie lat 80-tych, 
pozwolił przede wszystkim na długotrwałe

2)Wcześniejsze obserwacje NGC 5548 suge
rowały, że zmiany w nadfiolecie opóźniają się za 
rentgenowskimi o kilka dni. Byłoby to zgodne z 
przedstawionym modelem reprocesowania. 
Wyniki przedstawione przez grupę badaczy na 
17. Teksaskim Sympozjum Astrofizyki Relaty
wistycznej (odbyło się w Monachium!) sugerują 
jednak, że jest na odwrót: promieniowanie 
rentgenowskie spóźnia się za nadfioletowym o 
1—2 dni, co jest nie do pogodzenia z modelem. 
Sytuacja jest więc niejasna, możliwe jest, że 
najprostsze modele z reprocesowaniem nie są 
słuszne.
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monitorowanie zmian jasności aktyw
nych jąder. Niespodzianką dla astrofi
zyków był charakter tej zmienności: 
okazała się ona nieregularna, w niektó
rych przypadkach bardzo szybka, bez wy
raźnej skali czasowej (z jednym wy
jątkiem). Szybka zmienność, jak już 
było powiedziane, oznacza, że rozmiar 
obszaru emisji jest mały. Jednocześnie 
brak charakterystycznej skali czasowej 
(a więc i rozmiaru) wskazuje na jedną z 
dwóch możliwości: po pierwsze, pro
mieniowanie rentgenowskie może być 
generowane w wyniku wielu małych 
rozbłysków -  wybuchów plazmy. Mo
gą one mieć charakter zbliżony do 
rozbłysków słonecznych, gdzie klu
czową rolę pełni pole magnetyczne, 
choć ich szczegółowy mechanizm nie 
jest zrozumiany. Wahania jasności są w 
tym scenariuszu związane z fluktuacja
mi liczby rozbłysków, a cały obszar 
emisji jest stosunkowo rozciągły. 
D rugą m ożliw ość uzyskania takiej 
zmienności daje chaotyczna (w sensie 
chaosu deterministycznego) ewolucja 
układu opisywanego równaniami 
nieliniowymi. W naszym przypadku 
oznaczałoby to zachodzenie gwał
townych oddziaływań materii z pro
mieniowaniem w raczej zwartym ob
szarze. Te dwie możliwości dają się 
rozróżnić przez zastosowanie metod 
badania chaosu. Symulacje, wykony
wane m.in. przez astrofizyków z

CAMKu, sugerują, że mamy do czy
nienia raczej z tą pierwszą możliwoś
cią, ale całkowitej pewności nie mamy.

Nie ma więc bezpośrednich infor
macji o geometrii obszaru, w którym 
zachodzi produkcja promieniowania 
rentgenowskiego. Są natomiast przy
puszczenia, w jaki sposób takie fotony 
mogą powstawać. Zrobienie fotonu 
rentgenowskiego nie jest bowiem 
trudne: należy wziąć foton o małej 
energii (foton optyczny lub nadfiole
towy nadaje się bardzo dobrze) i umo
żliwić mu zderzenie z inną, bardziej 
energetyczną cząstką np. elektronem. 
Mniej energetyczna cząstka zyskuje 
energię w takim zderzeniu kosztem 
cząstki bardziej energetycznej, a więc, 
jeżeli energia elektronu będzie odpo
wiednio duża, foton nadfioletowy mo
że stać się fotonem rentgenowskim. 
Proces ten nosi nazwę komptonizacji 
od nazwiska amerykańskiego fizyka 
A. H. Comptona. W zastosowaniu do 
aktywnych jąder galaktyk mogłoby to 
wyglądać np. tak, że na chmurę szyb
kich elektronów pada promieniowanie 
nadfioletowe, którego część ulega 
komptonizacji, dając promieniowanie 
X.

Fotonów nadfioletowych mamy pod 
dostatkiem: emituje je bowiem dysk 
akrecyjny. Potrzebne są więc jeszcze 
szybkie elektrony. W tym miejscu 
należy wyróżnić dwie klasy modeli: w

zależności od pochodzenia i rozkładu 
prędkości elektronów wyróżnia się 
modele termiczne i nietermiczne 
(patrz artykuł A. Zdziarskiego w PA 
4/93). W modelach termicznych 
rozkład prędkości elektronów jest 
rozkładem M axwella, plazmę elek
tronową można więc opisać określoną 
wartością temperatury (oczywiście, w 
tej plazmie muszą być też jony —  lub 
pozytony, których temperatura nie 
musi być równa temperaturze elek
tronów!). Tem peratura elektronowa 
musi być ponad 109K, aby widmo pro
dukowanego w wyniku komptonizacji 
promieniowania rozciągało się do za
kresu rentgenowskiego. Lokalizacja 
takiej gorącej plazmy jest niejasna, 
gdyż nie ma, jak do tej pory, w pełni 
samouzgodnionego modelu central
nych rejonów aktywnych jąder galak
tyk. Pomysłem, który ewentualnie dał
by się połączyć z omówioną wyżej 
zmiennością rentgenowską, jest korona 
nad dyskiem akrecyjnym.

Wymóg równowagi hydrostatycznej 
(czyli równości siły grawitacji i gra
dientu ciśnienia) powoduje, że gęstość 
gazu tworzącego dysk maleje w miarę 
jak oddalamy się od płaszczyzny rów
nikowej dysku. Gdy gęstość jest duża, 
dysk grzany w wyniku dyssypacji ener
gii grawitacyjnej chłodzi się dzięki pro
cesom atomowym np. emisji linii. 
Temperatura takiego dysku jest rzędu 
104-1 0 5K. Wydajność procesów atomo
wych spada jednak wraz ze spadkiem 
gęstości i od pewnej wysokości chło
dzenie może zachodzić tylko poprzez 
komptonizację (utrata energii przez 
elektron w wyniku zderzenia z fotonem 
to nic innego jak chłodzenie plazmy!). 
W tym właśnie miejscu zaczyna się ko
rona. Jej temperatura musi być wysoka, 
aby wydajność chłodzenia była odpo
wiednio duża, a to jest nam właśnie 
potrzebne do produkcji promieniowa
nia rentgenowskiego. Korona byłaby 
prawdopodobnie niejednorodna, a fluk
tuacje gęstości i jasności, wybuchy, etc. 
byłyby odpowiedzialne za nieregularną 
i bardzo szybką zmienność rentge
nowską aktywnych jąder galaktyk.

W modelach nietermicznych zakła
da się, że elektrony mają pewien roz
kład energii, nie będący rozkładem ter
micznym (Maxwella -  Boltzmanna). 
Rozkłady nietermiczne są wynikiem 
sytuacji, w której w procesach przy
spieszania cząstek (patrz artykuły 
M. Ostrowskiego w Uranii 6/92, 7-8/92 
i 5/94) stosunkowo mała liczba elek
tronów uzyskuje duże energie. Przy-
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supermasywna 
czarna dziura

Rys. 5. Schemat aktywnego jądra galaktyki (bez zachowania proporcji wielkości i odległości). Według przyjmowanego obecnie mode
lu w centrum znajduje się czarna dziura o masie 1O6-1O9M0 . Akrecja (opadanie) gazu, zachodząca poprzez dysk akrecyjny, jest 
źródłem energii. Energia ta jest dyssypowana częściowo w dysku (który świeci dzięki temu w zakresie optycznym i nadfioletowym), a 
częściowo nad/pod jego powierzchnią w tzw. koronie dysku. Transport energii do korony może zachodzić przy pomocy pola magnety
cznego, a rezultatem wydzielania się energii może być powstawanie stojących fal uderzeniowych tzw. szoków (ang. shock). W  koronie 
powstaje promieniowanie rentgenowskie. Dalej znajdują się obłoki, w których powstają szerokie linie emisyjne. Prawdopodobnie 
zewnętrzne obszary dysku akrecyjnego przechodzą w sposób ciągły w torus gazowo-pyłowy, na zewnątrz którego są obłoki pro
dukujące wąskie linie emisyjne. W radiowo głośnych aktywnych jądrach formuje się także relatywistyczny dżet.

spieszone elektrony m ają nikłe m ożli
wości oddziaływ ania ze sobą i z jona
mi, w łaśnie ze względu na m ałą gęstość 
plazmy i duże prędkości. W  takiej sytu
acji nie m a m ożliwości na termalizację 
plazmy. N ieterm iczne elektrony mogą 
mieć energie relatywistycznie określo
ne przez czynnik Lorentza y=  E/m c2 (E  
-  całkow ita energia cząstki, m c2 -  jej 
energia spoczynkowa) o wartości 1000 
lub więcej. W  takiej sytuacji komp- 
tonizacja produkuje fotony o tak du
żych energiach, że w wyniku ich zde
rzeń m ogą być produkowane pary elek
tron -  pozyton. Anihilacja takich par 
pow oduje produkcję fotonów o energii 
około 511 keV, a więc w widmie pro
dukow anego prom ieniow ania wystąpi 
silna linia em isyjna przy tej energii. 
Jest to w ażne przewidywanie modelu 
nieterm icznego, gdyż w plazmie ter
micznej produkow ana linia jest na ogół 
znacznie słabsza. W idm a przew idy
wane przez te dw ie klasy m odeli różnią 
się także zasięgiem  w zakresie wyso
kich energ ii (p rom ieniow anie y). 
W idm a w m odelach nieterm icznych 
rozciągają się do w iększych energii ze

względu na większe m ożliwe energie 
elektronów przyspieszających fotony.

Obserwacje widm aktywnych galak
tyk w zakresie rentgenow skim  (do 
~20keV) nie są w stanie rozstrzygnąć, 
jakiego typu procesy są odpowiedzial
ne za obserwowane promieniowanie, 
gdyż różnice m iędzy przewidywaniam i 
modeli term icznych i nieterm icznych 
pojawiają się przy wyższych energiach. 
Przed rozpoczęciem  obserwacji przez 
Obserw atorium  Prom ieniowania G am 
ma (GRO; patrz PA 2/92 i 4/93) było 
więc mało podstaw do kategorycznych 
stwierdzeń na ten temat. Skłaniano się 
raczej ku m odelom  nieterm icznym , ze 
względu na to, że, jak  się wydawało, 
niektóre aktywne jąd ra rzeczywiście 
em itują fotony y. M odele te były też w 
stanie wyjaśnić niektóre inne aspekty 
rentgenowskich widm  aktywnych ją 
der. Zaskoczeniem  były więc wyniki 
pierwszych obserwacji prowadzonych 
przez GRO (PA 4/93), kiedy to okazało 
się, że galaktyki Seyferta są prakty
cznie niewykryw alne przez detektory 
GRO, co oznacza, że, wbrew oczeki
waniom, obiekty te nie em itują silnego

prom ieniow ania y  P ierw szym  obiek
tem, którego widmo zdołano uzyskać i 
przeanalizować była galaktyka NGC 
4151. To w idm o pasowało zdecydo
wanie lepiej do m odelu term icznego z 
tem peraturą plazm y 5 x l0 8K. W  chwili 
obecnej m am y jeszcze drugi obiekt (IC 
4329A), którego dobrej jakości widmo 
zostało uzyskane i tu już  w nioski nie są 
jednoznaczne. Do tego w idm a pasują 
bow iem  zarówno m odele term iczne jak  
i nietermiczne.

Jak więc w idzim y, zarówno m echa
nizm  produkcji prom ieniow ania X i y, 
jak i dokładna lokalizacja m iejsca jego 
produkcji w aktywnym  jądrze są nie
wiadome. M ożna sobie wyobrazić w ie
le m ożliwości rozkładu gorącej plaz
my, trudnych do rozróżnienia według 
charakteru produkowanego prom ienio
wania. D latego też duże nadzieje w ią
zano z obserwacjam i pewnych szcze
gółów w w idm ach rentgenow skich ga
laktyk Seyferta. Te szczegóły w idm o
we to linia emisyjna przy energii ok. 6.5 
keV, kraw ędź absorpcji powyżej 7 keV 
oraz spłaszczenie widma powyżej 10 keV. 
Jak pam iętają zapew ne uważni czytelni-
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Polaryzacja światła rozproszonego
Załóżmy, że na elektron e pada fala elektromagnetyczna, której wektor elek
tryczny (£ na rysunku) drga w płaszczyźnie wyznaczonej przez kierunki: 
padania i odbicia. Wówczas przekrój czynny (do którego proporcjonalne jest 
natężenie rozproszonego promieniowania) na rozproszenie o kąt 6  = 90°- 
0  jest równy

ct(Q) = A sin2©

gdzie A jest pewną stałą, a © jest kątem między kierunkiem wektora elek
trycznego fali padającej a kierunkiem rozchodzenia się fali rozproszonej. 
Zauważmy, że dla fali padającej spolaryzowanej w płaszczyźnie prostopadłej 
do poprzedniej, © = 90° (niezależnie od 9). Ponieważ światło niespolary- 
zowane możemy traktować jako sumę dwóch składowych spolaryzowanych 
we wzajemnie prostopadłych płaszczyznach i składowe te zachowują się, jak 
widzimy, inaczej, to rozproszone, pierwotnie niespolaryzowane promie
niowanie ma pewną polaryzację. Jest ona tym większa, im większy jest kąt 
rozproszenia.

cy „Postępów” (artykuł B. Czerny w PA 
3/91), występowanie tych elementów wid
mowych zinterpretowano jako wynik

reprocesowania
promieniowania rentgenowskiego

przez stosunkowo chłodny gaz. A więc, 
co prawda, nie wiemy, jak powstaje 
promieniowanie rentgenowskie w akty
wnych jądrach, ale wiemy, że tam, 
gdzie ono powstaje, jest też sporo 
chłodnej materii. Co więcej, dane 
obserwacyjne zgodne są z prostym mo
delem, w którym pierwotne promienio
wanie powstaje w stosunkowo zwar
tym przestrzennie obszarze, nad płas
kim „lustrem” chłodnego gazu. Połowa 
z izotropowo wyemitowanego promie
niowania kieruje się w stronę obserwa
tora, reszta zaś w kierunku lustra. 
Część promieniowania padającego na 
lustro odbija się od niego, pozostała 
część jest zaabsorbowana. Część zaab
sorbowanych fotonów może być 
wyemitowana w postaci linii fluores
cencyjnej żelaza o energii 6.4 keV. W 
sumie, promieniowanie docierające do 
obserwatora jest sumą promieniowania 
pierwotnego, odbitego i linii żelaza. 
Ten prosty model sugerował, że odbi
cie może zachodzić od dysku akre- 
cyjnego oświetlonego „z góry” przez 
zwarte źródło promieniowania, ale nie 
jest to jedyna możliwość. Bardzo 
podobny efekt da bowiem odbicie od 
wielu małych gęstych chmurek chłod
nego gazu przez promieniowanie pow
stające w plazmie otaczającej te chmur
ki. Plazma i chmurki mogą tworzyć 
konfigurację spłaszczoną (podobną do 
dysku), ale mogą też zajmować obszar 
sferyczny, zaś jeżeli już przyjmiemy, 
że chłodny gaz tworzy zwarty dysk, to 
dysk ten może być równie dobrze cien
ki jak i gruby -  efekty reprocesowania 
będą podobne. Potrzebne są dane o na
prawdę dobrej jakości, tak by móc np. 
bardzo dokładnie zmierzyć profil linii 
żelaza, aby możliwe było rozróżnienie 
między poszczególnymi wariantami 
geometrycznymi. Jak już było wspom
niane, pierwsze wyniki na tej drodze 
zostały uzyskane, w postaci właśnie 
profili linii żelaza w widmach kilku 
galaktyk Seyferta (rys. 4). W czterech 
przypadkach do obserwowanych profili 
dobrze pasuje model dyskowy, ale nie 
oznacza to, że inne możliwości są 
całkowicie wykluczone.

Zapoznawszy się z poszczególnymi 
elementami, spróbujmy teraz pod
sumować

budowę aktywnego 
jądra galaktyki

tak, jak ją  sobie obecnie wyobrażamy 
(rys. 5). W centrum mamy więc super- 
masywną czarną dziurę (o masie 
106-1 0 9M@ z  dyskiem akrecyjnym, w 
którym następuje dyssypacja energii 
grawitacyjnej. Wydzielona energia jest 
emitowana w postaci promieniowania 
w zakresie optycznym i nadfioleto
wym, aż do początku rentgenowskiego. 
W koronie otaczającej dysk, wskutek 
komptonizacji, jest produkowane pro
mieniowanie rentgenowskie. Część 
tego promieniowania oddziałuje nastę
pnie z chłodnym gazem w dysku, dając 
charakterystyczne szczegóły w obser
wowanym widmie rentgenowskim. W 
niektórych obiektach formuje się 
relatywistyczny dżet, który świeci w 
zakresie radiowym. W innych dżet nie 
powstaje, aktywność radiowa jest sła
ba, zamiast tego możemy mieć spokoj
ny wypływ gazu -  wiatr. W odległości 
kilku dni świetlnych od centrum znaj
duje się obszar powstawania szerokich

linii emisyjnych widocznych w widmie 
optycznym i nadfioletowym. Składa się 
on z wielu poruszających się z dużymi 
prędkościami obłoczków. Dalej, w 
odległości kilku lat świetlnych, znajdu
je się obszar, w którym powstają 
wąskie linie emisyjne.

Wróćmy teraz do problemu braku 
szerokich linii emisyjnych w widmach 
galaktyk Seyferta typu 2 (przypomnij
my: w galaktykach typu 1 widoczne są 
szerokie, dozwolone linie emisyjne 
oraz wąskie linie wzbronione zaś w 
galaktykach typu 2 widzimy jedynie 
wąskie linie dozwolone i wzbronione). 
Sugestia rozwiązania tej zagadki 
przyszła od strony obserwacyjnej.

W roku 1985 Antonucci i Miller 
opublikowali artykuł prezentujący 
wyniki obserwacji spektropolaryme- 
trycznych klasycznej galaktyki Sey
ferta typu 2,

NGC 1068.

Po pierwsze, zauważyli oni, że pro-
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mieniowanie optyczne tego obiektu jest 
spolaryzowane (gdyby nie było, ich 
obserwacje byłyby „zwykłą” spektro
skopią a nie spektropolarymetrią). Po 
drugie, odfiltrowali składową niespo- 
laryzowaną i uzyskali widmo składo
wej spolaryzowanej w rejonie linii 
emisyjnych wodoru. Okazało się, że li
nie te są szerokie! Jest to ważna infor
macja: w świetle spolaryzowanym wi
dzimy obszar powstawania szerokich 
linii emisyjnych. Aby podjąć próbę 
zrozumienia takiej sytuacji, musimy 
wiedzieć, że jednym ze sposobów na 
uzyskanie światła spolaryzowanego 
jest jego rozproszenie. Materiałem roz
praszającym mogą być np. elektrony 
lub cząstki pyłu, przy czym stopień 
polaryzacji zależy od kąta rozprosze
nia. Rozproszenie oznacza jednak zmianę 
kierunku biegu fotonu, a więc mo
żliwość widzenia obiektów zasłoniętych 
przed naszym bezpośrednim oglądem, 
innymi słowy możemy widzieć „zza wę
gła”. Musimy więc sobie wyobrazić, że 
BLR jest zasłonięty przed nami, ale 
część promieniowania tam emitowa
nego rozprasza się później i, po zmia
nie kierunku lotu, ma szansę dotrzeć do 
nas. Zmierzony stopień polaryzacji 
oznacza, że kąt rozproszenia wynosi 
ok. 30°. Jako możliwy model geome
tryczny Antonucci i M iller zapro
ponowali, że centralny „silnik” akty
wnego jądra i BLR otoczone są przez

torus gazowo-pyłowy.

Obszar powstawania wąskich linii znaj
dowałby się na zewnątrz tego torusa, 
zaś na osi torusa, ponad jego płasz
czyzną równikową miałaby znajdować 
się plazma, na której rozpraszałoby się 
pierwotne promieniowanie aktywnego 
jądra, włączając w to szerokie linie 
emisyjne. Innymi słowy, aktywne jądra 
galaktyk Seyferta typu 1 i 2 byłyby 
obiektami tego samego typu, zaś roz
różnienie zależałoby od kąta widzenia 
(rys. 6). Patrząc z kierunku nie przeci
nającego torus, widzielibyśmy bez 
przeszkód region centralny i BLR (czy
li obiekt typu 1), zaś patrząc pod więk
szym kątem, mielibyśmy zasłonięty 
widok na obszary wewnętrzne i wi
dzielibyśmy jedynie NLR (czyli obiekt 
typu 2).

Model zaproponowany przez Anto- 
nucciego i Millera unifikował galaktyki 
Seyferta typu 1 i typu 2. Różnych ty
pów aktywnych jąder galaktyk (na po
ziomie fenomenologicznym) jest jed
nak więcej. Czy można je wszystkie

umieścić w jednym schemacie? Pełnej 
odpowiedzi na to pytanie oczywiście 
nie ma, ale pewne sugestie są. Naj
prostsze wydaje się być włączenie do 
tego schematu radiowo cichych kwaza- 
rów. Byłyby one jaśniejszymi wersjami 
galaktyk Seyferta, zarówno w sensie 
jasności absolutnej jak i stosunku ich 
jasności do jasności krytycznej. Znane 
kwazary odpowiadałyby typowi 1, 
gdyż widzimy w nich szerokie, doz
wolone linie emisyjne. Z kwazarami 
typu 2 sytuacja jest trochę niejasna, 
gdyż nie ma oczywistych obserwa
cyjnych kandydatów na takie obiekty. 
Początkowo argumentowano więc, że 
kwazarów typu 2 jest rzeczywiście 
mało, gdyż duża jasność źródła central

nego powoduje częściowy zanik 
(odparowanie) torusa. Obecnie wydaje 
się jednak, że dobrymi kandydatami są 
niezwykle jasne w podczerwieni galak
tyki, obserwowane przez satelitę IRAS. 
Ich silna emisja mogłaby pochodzić 
właśnie od torusa, który absorbuje 
część promieniowania nadfioletowego 
i rentgenowskiego z obszarów central
nych i reemituje je  w zakresie podczer
wieni.

Czy można znaleźć inne obserwa
cyjne potwierdzenia przedstawionego 
powyżej pomysłu? Czy są jakieś ob
serwacje będące z nim w sprzeczności? 
Uprzedzając nieco dokładniejsze roz
ważania należy stwierdzić, że istotnie 
pewne obserwacje potwierdzają ten

obserwator obiektów 
typu 1

obszar powstawania f J  \
/ *  <  wąskich linii \  J

^ o o O w
Rys. 6. Schemat unifikacyjny galaktyk Seyferta. Torus gazowo-pyłowy zastania częś
ciowo widok na centrum aktywnego jądra i obszar powstawania szerokich linii 
emisyjnych. Znajdując się wewnątrz stożka rozwarcia torusa, widzimy centrum oraz 
obszary powstawania szerokich i wąskich linii emisyjnych, a obiekt klasyfikujemy jako 
galaktykę typu 1. Patrząc z boku, mamy szansę widzieć jedynie rozproszone promie
niowanie z centrum, a więc szerokie linie obserwujemy tylko w świetle spolaryzowa
nym (rozproszonym; patrz ramka). Taki obiekt klasyfikujemy jako galaktykę Seyferta 
typu 2. W tej sytuacji możemy również obserwować stożek jonizacji -  rozległy obszar 
zawierający chmury gazu, oświetlany przez centralne źródło promieniowania.
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Rys. 7. Mapa radiowa blazara 3C 371 (CC -  ang. compact core -  zwarte jądro). 
Blazary, jak się obecnie przyjmuje, są to radioźródła, których dżety skierowane są 
prawie dokładnie ku nam. Relatywistyczne wzmocnienie promieniowania emitowanego 
przez plazmę poruszającą się w naszą stronę powoduje, że promieniowanie z dżetu 
dominuje nad świeceniem radioobłoków. Niemniej jednak, te ostatnie również powinny 
być widoczne, jeżeli model unifikacji różnych radioźródeł jest poprawny. Na prezen
towanej mapie widoczne jest zarówno promieniowanie dżetu jak i radioobłoków, co 
pozwala sądzić, że model unifikacyjny jest poprawny.

model, a jednocześnie inne wskazują 
na jego niepełność.

Niewątpliwie spektakularnym 
potwierdzeniem modelu jest

istnienie stożków jonizacji

na zdjęciach galaktyk Seyferta typu 2, 
wykonanych na długościach fal pew
nych linii emisyjnych. Konkretnie cho
dzi o wzbronioną linię tlenu [O III] 
A.5007. Takie zdjęcie pokazuje tzw. 
rozciągły obszar powstawania linii 
emisyjnych (ang. Extended Emission 
Line Region -  EELR), czyli obszar o 
rozmiarze kilku tysięcy lat świetlnych, 
otaczający aktywne jądro galaktyki. Na 
zdjęciach takich widzimy chmury gazu, 
świecącego w liniach emisyjnych wskutek 
oświetlania przez centralne źródło. 
Obszar emisji ma kształt stożka (ew. 
dwóch stożków o wspólnym wierz
chołku i osi), jak to widać np. na zdję
ciu wspomnianej już galaktyki NGC 
1068 (1 str. wkładki) lub NGC 5252 
(4 str. wkładki) Naturalna interpretacja 
tej obserwacji jest taka, że promie
niowanie ze źródła centralnego nie roz
chodzi się we wszystkie strony, lecz 
jedynie wewnątrz stożka. Przyczyną tej 
kolimacji jest właśnie istnienie torusa 
(znacznie mniejszego od EELR). W 
przypadku galaktyk typu 2 znajdujemy 
się na zewnątrz takiego stożka, a więc 
możemy go widzieć, w przypadku 
obiektów typu 1 -  wewnątrz niego. Co 
więcej, jeżeli faktycznie obserwujemy 
taki stożek, to jednocześnie rejestruje
my tylko niewielką część pierwotnego, 
centralnego promieniowania. Widzimy 
bowiem tylko tę część, która uległa 
rozproszeniu i została skierowana w 
naszą stronę. Gaz należący do EELR 
jest zaś jonizowany przez całość tego 
promieniowania, co oznacza, że okre
śliwszy na podstawie jasności liczbę 
fotonów oświetlających EELR, otrzy
mamy wynik znacznie większy niż fak
tycznie obserwowany. Taka sytuacja

deficytu promieniowania 
jonizującego

ma rzeczywiście miejsce w przypadku 
kilku obiektów (m.in. NGC 1068) i sta
nowi również potwierdzenie przed
stawionego modelu.

Analogiczna obserwacja stożka 
jonizacji w NGC 4151 stanowi zaś dla 
modelu unifikacyjnego spory problem. 
Dlaczego? Ponieważ w NGC 4151 wi
dzimy bezpośrednio szerokie linie emi
syjne! W tej sytuacji nie powinniśmy

widzieć stożka a obiekt powinien być 
sklasyfikowany jako typu 1. Galaktyka 
ta zresztą od dawna „sprawia kłopoty”, 
gdyż np. zmienia swój typ w zakresie 1 
-  2 w skali czasowej kilku lat. Obiek
tów zachowujących się w ten sposób 
jest więcej, nie pasują one do najprost
szej wersji modelu unifikacyjnego, 
wskazując na potrzebę uzupełnienia go.

Zgodne z przewidywaniami modelu 
unifikacyjnego są z kolei obserwacje 
emisyjnej linii żelaza w zakresie rent
genowskim (~6.5keV) w galaktykach 
Seyferta typu 2. Jak zauważono już w 
1987 roku linia ta powinna być również 
(oprócz odbicia przez dysk, patrz 
wyżej) produkowana w plazmie roz
praszającej pierwotne promieniowanie 
aktywnego jądra. Ponieważ rejestruje
my jedynie niewielką część kontinuum 
rentgenowskiego odpowiedzialnego za 
produkcję linii, obserwowana linia 
powinna być bardzo silna na tle widma 
ciągłego (analogicznie do efektu defi
cytu promieniowania jonizującego). 
Obserwacje galaktyk Seyferta typu 2 
wykonane przez japońskiego satelitę 
Ginga potwierdziły to przewidywanie. 
Jednym z obiektów, w których zareje
strowano silną linię żelaza, jest wspom
niana już galaktyka NGC 1068. Sze
rokość równoważna linii jest znacznie 
większa niż przewidywana przez prosty 
model odbicia od dysku, za to mniej 
więcej zgadza się z tym, czego oczeku
je się w przypadku rozproszenia (patrz

też art. o BBXRT w PA 3-4/92 i notkę 
o ASCA na str. 176).

Zdjęcia tejże samej galaktyki NGC 
1068 wykonane w zakresie podczer
wieni przyniosły jednak inną niespo
dziankę. Na takich zdjęciach widoczny 
jest rozkład pyłu w obszarze o rozmia
rach rzędu tysiąca lat świetlnych. W 
przypadku NGC 1068 wygląda na to, 
że gros promieniowania nie pochodzi 
od źródła centralnego, które można by 
identyfikować z torusem pyłowym 
(przypomnijmy, że jego rozmiar 
wynosi kilka lat świetlnych, a więc na 
takiej mapie jest to źródło punktowe), 
lecz że emisja jest bardziej rozciągła 
przestrzennie. Może to oznaczać, że za
miast stosunkowo zwartego torusa 
mamy do czynienia z wieloma obło
kami molekulamo-pyłowymi, rozmie
szczonymi na dużym obszarze. Ponie
waż jest jasne, że w tym obiekcie nie 
widzimy źródła centralnego, należy 
przypuszczać, że widok nań jest zasło
nięty przez jeden taki gruby obłok. 
Ponieważ jednak widzimy wyraźnie 
stożek jonizujący, to brak torusa ozna
czałby konieczność istnienia innego 
czynnika kolimującego pierwotne pro
mieniowanie ze źródła centralnego. 
Mógłby nim być np. gruby dysk akre- 
cyjny, mający w swoich centralnych 
częściach rodzaj tunelu, emitujący 
wyraźnie ukierunkowaną wiązkę 
promieniowania. Ten aspekt modelu 
jest jednak najmniej jasny.
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Przedstawiony powyżej model uni
fikacji dotyczył radiowo cichych akty
wnych jąder galaktyk. A co z obiektami

radiowo głośnymi?

Jak pamiętamy, aktywność radiowa 
wiąże się z istnieniem relatywistycz
nego dżetu i/lub radioobłoków. Jedno
cześnie radiowo głośne aktywne jądra 
występują w kilku rodzajach, różnią
cych się przede wszystkim (ale nie tyl
ko) wyglądem na mapach radiowych. 
Przypomnijmy, że znamy radioźródła 
rozciągłe, składające się z na ogół sła
bego źródła centralnego i dżetów roz
ciągających się po jego obu stronach do 
radioobłoków oraz radioźródła zwarte, 
w których emisja pochodzi od silnego 
obszaru centralnego i słabego dżetu, 
najczęściej jednostronnego. Jak się 
wydaje, i w tym przypadku różne klasy 
tych źródeł można wyobrażać sobie 
jako obrazy obiektu jednego typu, 
widzianego pod różnymi kątami. 
Przyjmijmy bowiem, że każde radiowo 
głośne aktywne jądro składa się z (1) 
czarnej dziury z dyskiem akrecyjnym, 
(2) obszarów powstawania linii wąs
kich i szerokich linii emisyjnych, (3) 
torusa pyłowego oraz (4) dwóch dże
tów poruszających się w przeciwne 
strony wzdłuż osi dysku i zasilających 
(5) radioobłoki. Wówczas, patrząc na 
taki obiekt pod dużym kątem (mierzo
nym od osi dysku), widzimy dwustron
ny dżet, zaś większość emisji radio
wej pochodzi od radioobłoków. Analo
gicznie jak w przypadku galaktyk Sey- 
ferta, jeżeli nasza linia widzenia przeci
na torus pyłowy, nie widzimy bezpo
średnio szerokich linii emisyjnych, a 
źródło klasyfikujemy jako radiogalak- 
tykę z wąskimi liniami (NLRG). Jeżeli 
kąt patrzenia jest nieco większy, sze
rokie linie są widoczne, a obiekt jest 
radiogalaktyką z szerokimi liniami. 
Analogicznie do obiektów radiowo ci
chych w widmach NLRG w świetle 
spolaryzowanym powinniśmy widzieć 
obraz BLR czyli linie szerokie. Rze
czywiście, w obecnej chwili znanych 
jest osiem NLRG, których spolaryzo
wane widma zawierają szerokie linie 
emisyjne.

Czy i jak do tego modelu unifika
cyjnego można włączyć radioźródła 
zwarte? Wiele argumentów przemawia 
za tym, że są to obiekty, w których dże
ty poruszają się w kierunkach bliskich 
kierunku obserwacji. Jeżeli bowiem

przyjmiemy taką hipotezę, to dużą jas
ność źródeł centralnych wyjaśnimy 
jako relatywistyczne wzmocnienie pro
mieniowania od dżetu (art. M. Zbysze- 
wskiej w PA 4/93). Ponieważ zrzu
towany na sferę niebieską rozmiar 
dżetu jest w tym przypadku nieduży, 
nie widzimy tak rozbudowanej struktu
ry jak w przypadku źródeł rozciągłych. 
Co więcej, emisja z radioobłoków nie 
ulega wzmocnieniu, a więc jest znacz
nie słabsza od emisji dżetu i na mapach 
radiowych obejmujących niezbyt duży 
zakres natężenia promieniowania ra
dioobłoków po prostu nie widzimy. Z 
kolei, fakt widoczności jednego dżetu a 
nie dwóch wynika z relatywistycznego 
osłabienia promieniowania od źródła 
oddalającego się od obserwatora. Nie
wątpliwie istotnym argumentem za 
takim wyjaśnieniem radioźródeł zwar
tych byłoby potwierdzenie zachodzenia 
relatywistycznego ruchu materii w cen
trach radioźródeł. Takie potwierdzenie 
istnieje i jest nim wspomniany wyżej 
efekt nadświetlnych prędkości oddala
nia się „bąbli” gazu, wyrzucanych z 
aktywnego jądra.

Interpretacja radioźródeł zwartych w 
modelu unifikacji wydaje się być więc 
oczywista: są to obiekty identyczne z 
radioźródłami rozciągłymi, tyle, że 
oglądane pod mniejszym kątem (od osi 
dżetu). Widzimy również, jak tę hipo
tezę potwierdzić: zaobserwowanie emi
sji pochodzącej od radioobłoków w 
typowym źródle zwartym byłoby tu 
kluczowe. Mapy o tak dużych kontras
tach natężenia nauczono się sporządzać 
stosunkowo niedawno, a wynik okazał 
się korzystny dla przedstawionego tu 
modelu unifikacji. Przykładowo, na 
mapie 3C 371 (rys. 7) widoczne jest sil
ne jądro oraz słaba, rozciągła emisja 
radioobłoków. Podobne mapy zrobiono 
dla kilku innych zwartych radioźródeł i 
wyniki okazały się podobne.

W wyniku obserwacji spektroskopo
wych i polarymetrycznych w zakresie 
optycznym wyodrębniono klasę akty
wnych galaktyk zwaną

blazarami.

Ich cechy charakterystyczne to szybka 
zmienność, spolaryzowane widmo 
ciągłe, całkowity brak lub ew. słabe 
linie emisyjne. Wszystkie są również 
głośne radiowo. Według powszechnie 
przyjętej interpretacji obiekty te mają 
dżety skierowane prosto ku nam.

Wzmocnione dopplerowsko promie
niowanie ciągłe produkowane w dżecie 
dominuje nad emisją z dysku akre- 
cyjnego i liniami emisyjnymi. Nie od 
razu było jednak jasne, że blazary i 
zwarte źródła radiowe mogą być tą 
samą klasą obiektów. Obecne dane 
obserwacyjne pozwalają na takie 
stwierdzenie, na przykład wspomniany 
wyżej obiekt 3C 371 to właśnie blazar. 
Wydaje się więc i ta klasa aktywnych 
galaktyk daje się włączyć do modeli 
unifikacyjnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że prawdopodobnie różnorodność ty
pów aktywnych jąder galaktyk wynika 
po części z ich faktycznego wewnę
trznego zróżnicowania, po części zaś 
jest wynikiem warunków obserwacji. 
Trudno precyzyjnie określić rolę tych 
dwóch elementów, ale zapewne po 
stronie cech wewnętrznych mamy wię
cej niż jeden parametr. W myśl przed
stawionego, najprostszego modelu uni
fikacji, w grupie określonej przez wła
sności radiowe (tzn. radiowo cichych 
lub głośnych) mamy tylko jeden para
metr: jasność źródła centralnego. Do
kładniejsze rozważania i analizy róż
nych danych obserwacyjnych, o któ
rych, z braku miejsca, nie można tu 
napisać, wskazują jednak, że ten model 
jest zbyt uproszczony. Wydaje się, że 
mogą występować istotne wewnętrzne 
różnice pomiędzy obiektami, które, w 
myśl modelu, powinny być identyczne 
(np. galaktyki Seyferta typów 1 i 2). Po 
stronie obiektów radiowo głośnych 
problemów jest więcej niż po stronie 
radiowo cichych. Różnych (pod)grup 
radioźródeł jest znacznie więcej niż 
było możliwe do opisania i ich rola w 
modelach unifikacyjnych jest mniej 
jednoznaczna. Brak jednocześnie do
brych danych obserwacyjnych dużych 
próbek obiektów, których posiadanie 
umożliwiłoby „rozplątanie” sytuacji. 
Wydaje się, że w pierwszym przybli
żeniu przedstawiony model unifika
cyjny jest słuszny, ale niejasności po
zostaje ciągle dużo. ■

Piotr Życki jest astrofizykiem warszawskiego 
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika. Bardzo zdolny i pracowity ma już 
znaczne sukcesy w dziedzinie badań akty
wnych jąder galaktyk. Nie przeszkadza mu to 
w pracy wychowawczej i popularyzatorskiej z 
młodzieżą -  jest uwielbianym opiekunem 
Ogólnopolskiego Koła Astronomicznego 
ALMUKANTARAT, zwłaszcza przez dziew
czyny...
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ASCA
ASCA to kolejny japoński satelita 
rentgenowski. Został umieszczony na 
orbicie 20 lutego 1993 roku, i po okre
sie wstępnych testów i kalibracji, roz
począł regularne obserwacje, których 
pierwsze wyniki zaczęły być właśnie 
publikowane. Jego nazwa w języku ja
pońskim oznacza „latający ptak”, moż
na ją  także rozumieć jako akronim od 
„Advanced Satellite for Cosmology 
and Astrophysics” (dosł. „zaawanso
wany satelita astrofizyczny i kosmo
logiczny”). Masa tego satelity wynosi 
417 kg, długość 4.7 m, obiega on Zie
mię po orbicie o perigeum na wys. 520 
km i apogeum 620 km. Okres obiegu 
wynosi ok. 96 min.

M yślą przewodnią konstruktorów 
oprzyrządowania tego satelity było 
wyposażenie go w zestaw instrumen
tów do obserwacji i diagnostyki plaz
my w obiektach astrofizycznych. Ob
serwacje nieba prowadzone w zakresie 
prom ieniowania rentgenowskiego od 
ponad 30 lat ujawniły, że niektóre

klasy obiektów emitują duże ilości 
tego promieniowania i że niesie ono 
istotne informacje o warunkach panu
jących w tych obiektach. Dla przykła
du, obserwacje aktywnych jąder galak
tyk (obiekty najbliższe autorowi tej 
notki) wykonane m.in. przez satelity 
Ginga, ROSAT i BBXRT (PA 3/91, 3- 
4/92) ujawniły, że pierwotne promie
niowanie rentgenowskie oddziałuje w 
tych obiektach ze stosunkowo chłod
nym ale częściowo zjonizowanym ga
zem. W wyniku tego oddziaływania w 
widmie pojawiają się różne linie emi
syjne, krawędzie absorpcji i inne 
szczegóły. Dokładna spektroskopia 
pozwoliłaby na określenie temperatury 
i gęstości gazu, jego prędkości, odle
głości od centrum aktywności, etc. 
Podobnie jest w obiektach innych 
typów.

ASCA została więc wyposażona w 
cztery teleskopy z detektorami. Są one 
wspólnym dziełem inżynierów z USA 
i Japonii. Teleskopy są zbudowane na 
tej samej zasadzie, co teleskop 
BBXRT, a więc ich zwierciadła skła
dają się z wielu (119) obręczy wyko
nanych z cienkiej folii metalowej.

Obręcze te są 
z a g n ie ż d ż o n e  
współosiowo i 
odbijają pada
jące pod dużym 
kątem (tzn. pra
wie ślizgające 
się) fotony w ta
ki sposób, że 
skupiają się one 
w odległości 
3.5 m za nimi. 
W ogniskach te
leskopów umie
szczone są czte
ry d e tek to ry : 
dw ie kam ery  
CCD (a n g . So
l id -  state Im a
ging Spectro
meter -  SIS) i 
dwa gazowe li
czniki propor
cjonalne (ang. 
Gas Imaging 
Spectrom eter —

GIS). Wszystkie detektory mają zdol
ność zarówno tworzenia obrazów jak 
i widm obserwowanych obiektów 
(Czytelników zdziwionych pomysłem 
robienia obrazów rentgenowskich 
odsyłamy do PA 1/91 i felietonu 
B. Czerny w PA 4/93).

Parametry obu typów detektorów są 
komplementarne: energetyczna zdol
ność rozdzielcza detektorów SIS jest 
lepsza niż GIS (120 eV w stosunku do 
450 eV na energii 6 keV) i SIS reje
struje fotony o energii powyżej 0.5 
keV, GIS -  powyżej 1 keV, GIS z 
kolei ma większe pole widzenia -  
kołowe, o średnicy 50' (SIS -  kwadrat 
20 'x20 '). Przestrzenna zdolność 
rozdzielcza teleskopów ASCA jest 
gorsza niż ROSATa, ale znacznie szer
szy jest rejestrowany zakres energii — 
do 10 keV, w porównaniu z 2 keV 
(ROSAT). Ten zakres energii jest klu
czowy dla badań plazmy spotykanej w 
obiektach astrofizycznych, gdyż tam 
właśnie znajdują się linie emisyjne i 
krawędzie absorpcji jonów wszystkich 
(istotnych astrofizycznie) pierw iast
ków cięższych od helu: węgla, azotu, 
tlenu, żelaza i kilku innych.

W niedawnym  num erze „Publica
tions of the Astronomical Society of 
Japan” znalazła się seria artykułów 
zawierających pierwsze wyniki obser
wacji. Niektóre z nich były już zresztą 
omawiane na różnych konferencjach. 
Te wyniki nie są jeszcze ostateczne — 
własności detektorów ASCA nie są 
jeszcze dokładnie znane, a specyfika 
obserwacji rentgenowskich polega na 
tym, że ich wynik zależy zarówno od 
tego, co obserwujem y jak  i od tego, 
czym to robimy. Zachowanie detek
torów (opisane „m acierzą odpowie
dzi”, ang.  response matrix) musi być 
więc dokładne znane, aby można było 
modele teoretyczne porównać z dany
mi obserwacyjnymi.

Pierwsze wyniki wyglądają zachę
cająco: w danych widać faktycznie 
więcej szczegółów niż poprzednio. 
Przykładowo, w widmie galaktyki 
Seyferta M C G -6-30-15 potwierdzono 
istnienie oznak absorpcji prom ienio
wania przez częściowo zjonizowany 
gaz. Udało się też stwierdzić, że dwie
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najwyraźniejsze krawędzie pochodzą 
od jonów tlenu O VII i O VIII oraz że 
w czasie pomiędzy dwiema obserwac
jami grubość warstwy absorbującej 
zmieniła się o czynnik 2. Bardzo inte
resujące są wyniki obserwacji linii 
emisyjnej żelaza o energii ok. 6.4 keV 
(PA 3/91) w galaktykach Seyferta ty
pu 1. W czterech obiektach (M C G -6- 
30-15 , Fairall 9, IC 4329a i NGC 
5548) obserwowany profil linii jest 
bardzo szeroki, co wydaje się potwier
dzać wcześniejsze przypuszczenia, że 
linia ta powstaje wskutek oddziaływa
nia promieniowania rentgenowskiego z 
gazem tworzącym  dysk akrecyjny. 
Szczególnie wyraźny profil uzyskano 
w wyniku trwającej aż 105 s obserwacji 
M C G -6-30-15 . Jednak w dwóch in
nych galaktykach Seyferta obserwo
wana linia jest wąska, zaś w dwóch 
obserwowanych odległych kwazarach 
nie widać jej wcale.

Niezwykle ciekawą aktywną galak
tyką jest NGC 1068 (PA 3/91) -  galak
tyka Seyferta typu 2, a więc, według 
obecnych wyobrażeń, obiekt, w któ
rym centralne źródło aktywności jest 
zasłonięte i widzimy je jedynie pośred
nio, dzięki odbiciu promieniowania od 
zjonizowanej plazmy. O ile jest jasne, 
że do konstrukcji pełnego modelu tego 
obiektu niezbędne są obserwacje w

całym widmie elektromagnetycznym, 
to same dane rentgenowskie mówią 
dużo o wspomnianym ośrodku roz- 
praszjącym. W danych z ASCA wi
docznych jest znacznie więcej szcze
gółów niż w danych z poprzednich 
instrumentów. Na przykład wyraźnie 
widać, że linia emisyjna żelaza przy 
energii 6 -7  keV (PA 1/91), w tym 
obiekcie składa się z trzech składo
wych, pochodzących od jonów nisko- 
zjonizowanych (energia linii 6.4 keV) 
oraz wysokozjonizowanych (Fe XXV 
-  energia 6.7 keV i Fe XXVI -  energia 
6.9 keV). Dobrze widoczne są także 
linie w obszarze 0 .5 -2  keV, emi
towane przez O, Mg, Si i Fe.

Ciekawych danych dostarczyły też 
obserwacje obiektów z naszej Galak
tyki. Obserwowano m.in. masywny, 
rentgenowski układ podwójny Cygnus 
X-3. W jego widmie zidentyfikowano 
bardzo silne linie pochodzące od helo- 
i wodoropodobnych jonów  krzemu, 
siarki, argonu, wapnia i żelaza, a także 
linie żelaza neutralnego. Co ciekawsze, 
w widmie rentgenowskim  innego 
obiektu tej samej klasy (Cygnus X-1) 
nie widać żadnej linii emisyjnej! Czy 
może to mieć jakiś związek z przy
puszczalnym istnieniem czarnej dziury 
w Cygnus X-1, podczas gdy zwartym 
składnikiem w Cyg X-3 jest raczej

gwiazda neutronowa?
Obserwowana jasność rentgenows

ka układów takich jak Cygnus X-3 jest 
ok. dziesięciokrotnie większa niż akty
wnych jąder galaktyk, dlatego też 
uzyskiwane widma są znacznie lepszej 
jakości. W ich przypadku można rze
czywiście mówić o spektroskopii rent
genowskiej. W widmie SS433 (układ 
podwójny emitujący dwustronny, pre- 
cesujący dżet) widać nawet, że linie 
emisyjne są podwójne. Jedna ze skła
dowych pochodzi od dżetu porusza
jącego się w naszą stronę, druga od 
dżetu oddalającego się od nas.

Interesujące wnioski wynikają z 
obserwacji „Pętli Łabędzia” (ang. 
Cygnus Loop). Jest to pozostałość po 
supernowej, która wybuchła ok. 20000 
lat temu. M ateria wyrzucona z gwia
zdy wskutek wybuchu porusza się cały 
czas przez ośrodek międzygwiazdowy. 
Oddziaływanie z ośrodkiem powoduje, 
że plazma emitująca promieniowanie 
rentgenowskie nie jest w stanie równo
wagi -  występuje gradient gęstości 
i temperatury. W obserwowanym wid
mie występują liczne linie emisyjne, 
których względne natężenia nie dają 
odtworzyć się przy użyciu modeli rów
nowagowej emisji plazmy o określonej 
temperaturze i gęstości.

O ile emisja „Pętli Łabędzia” jest 
termiczna, to widmo innej pozostałości 
po supernowej -  W 50 -  praktycznie 
nie zawiera linii. W idzimy w tym 
przypadku czyste kontinuum , które 
można interpretować jako emisję syn
chrotronową, czyli prom ieniowanie 
elektronów poruszających się z dużymi 
prędkościami w polu magnetycznym.

Jak widać, już pierwsze obserwacje 
przyniosły sporo ciekawych rezul
tatów. Z biegiem  czasu będzie ich 
oczywiście więcej. Param etry detek
torów ASCA, jakkolw iek lepsze niż 
poprzednich satelitów, nie są jeszcze 
tak dobre, aby można było mieć 
nadzieje na przełom w naszych bada
niach różnych obiektów. Można przy
puszczać, że obserwacje wymuszą 
odrzucenie niektórych modeli teorety
cznych, część m odeli m ożna będzie 
zapewne utrzym ać, udoskonalając je 
i modyfikując.

Piotr Życki
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Nowy obiekt 
transplutonowy 
w Układzie 
Słonecznym
Przeszło 50 lat temu Jan Oort przed

stawił hipotezę istnienia na krańcach 
Układu Słonecznego wielkiego (1012 
obiektów), sferycznego obłoku małych 
ciał z których biorą swój początek ko
mety. Później zauważono pewne trud
ności w wytłumaczeniu pochodzenia 
komet krótkookresowych i że ten pro
blem mógłby być rozwiązany gdyby 
istniał dość masywny (700 mas Ziemi), 
raczej skoncentrowany wokół pła
szczyzny ekliptyki i położony tuż za 
wielkimi planetami pas niewielkich ciał 
planetarnych. Pierwszy postulat taki 
sformułował Gerard Kuiper, który nie 
bardzo mógł zaakceptować pustej prze
strzeni między ostatnimi planetami na
szego Układu, a chmurą Oorta. Lata 
osiemdziesiąte przyniosły wiele no
wych argumentów przemawiających 
niejako za potrzebą istnienia takiego 
pasa. Dziś ten hipotetyczny „pas Kui- 
pera” coraz bardziej materializuje się 
i wypełnia nowoodkrywanymi obiekta
mi. Pierwszy taki obiekt, 1992 QBp 
obiegający Słońce w odległości helio- 
centrycznej R=41 jednostek astronomi
cznych został znaleziony w 1992 roku 
na samym początku zorganizowanego 
w tym celu na Mauna Kea przez Davi- 
da Jewitta i Jane X. Luu przeglądu nie
ba. Na zdjęciu obok uzyskanym 
w październiku 1994 roku przy pomo
cy 3.6 metrowego teleskopu nowej 
technologii w Europejskim Obserwa
torium Południowym w Chile przez 
O. H ainaut’a widzimy (zaznaczony 
strzałką) najnowszy obiekt należący do 
tej rodziny transneptunowych „kometo 
-  planetoid” nazwany 1994 TG2. Zo
stał odkryty dzięki swemu bardzo po
wolnemu (3 sekundy łuku na godzinę) 
ruchowi. Z sześciu zmierzonych poło
żeń planetki wyznaczono jej przybliżo
ną odległość od Słońca. Wynosi ona 42 
jednostki astronomiczne czyli przeszło 
6300 milionów kilometrów. Jest to du
żo dalej niż odległość ostatniej wielkiej 
planety, Neptuna, która wynosi 4500 
min km. Obserwowana jasność tego 
obiektu jest ok. 24 magnitudo, a średni

ca została oceniona na 100 do 200 km. 
Dla uzmysłowienia sobie różnic mię
dzy możliwościami obserwacyjnymi 
ciał należących do chmury Oorta i pasa 
Kuipera zauważmy, że obiekt w chmu
rze Oorta, z którego powstała kometa 
Halleya miałby jasność równą 61 wiel
kości gwiazdowej!

1994 TG2 jest siedemnastym poza- 
neptunowym obiektem odkrytym w 
ciągu ostatnich dwóch lat. Dziewięć z 
tych obiektów znajduje się w odległo
ści 31-36 jednostek astronomicznych 
od Słońca, a osiem między 40 a 45 jed
nostek astronomicznych. Dotychczas 
nie znaleziono żadnego obiektu w 
przestrzeni między 36 a 40 jednostek 
astronomicznych od Słońca. Przypusz
cza się, że brak ciał w tym pasie może 
być spowodowany oddziaływaniem 
grawitacyjnym Neptuna.

Pomiary barwy najjaśniejszych z 
tych obiektów pokazują, że są to obiek
ty niezwykle czerwone. Nie jest jeszcze 
jasne jak mogą być one powiązane z

innymi i małymi ciałami Układu Plane
tarnego takimi jak komety i planetoidy, 
i czy Pluton i jego satelita Charon oraz 
dość dobrze nam pokazany przez ka
mery stacji Voyager 2 księżyc Neptuna 
Triton należą do tej klasy obiektów. Na- 
razie, na podstawie dotychczasowych 
odkryć ocenia się, że pas Kuipera za
wiera około 30-35 tysięcy tych ciał o 
średnicach od 100 do 300 km i że sta
nowią one całkowicie nową klasę obie
któw w Systemie Słonecznym. Zainte
resowanie tym obszarem Układu Sło
necznego wynika głównie z przekona
nia, że mogą w nim być zachowane w 
stanie „nienaruszonym” pozostałości 
pre-planetamego dysku, z którego 4.5 
miliarda lat temu powstawał nasz 
Układ. A więc badanie obiektów pasa 
Kuipera ma duże znaczenie kosmogo- 
niczne. Prezentowane zdjęcie ma wy
miary 51 na 38 sekund łuku, a jednemu 
pikselowi odpowiada 0.265 sekundy 
łuku.

(aw)
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Wielki astronom i organizator 
badań naukowych

Harlan J. Smith
(1924-1991)

Harlan J. Smith urodził się 25 sierpnia 1924 roku. Swe studia wyższe 
odbył na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge gdzie też uzyskał dok
torat w 1955 roku. Karierę naukową rozpoczął w Yale University w 
Chicago, w 1953 roku. Od 1963 roku do śmierci był profesorem i głów
nym organizatorem astronomicznego życia naukowego na Uniwersytecie 
Teksańskim w Austin. Był niezmordowanym badaczem, nauczycielem, 
popularyzatorem i wręcz wizjonerem rozwoju współczesnej astronomii 
i jej narzędzi badawczych. Przez 26 lat służył astronomii teksańskiej, 
którą doprowadził do poziomu jednego z najznakomitszych ośrodków 
astronomicznych na świecie.

W czasie studiów, w roku 1947, Obser
watorium Harvarda powierzyło mu 
organizację ekspedycji do Nowego 
M eksyku w celu przeprowadzenia 
kampanii fotografowania meteorów. 
Harlan zorganizował zespół i brał czyn
ny udział w przygotowaniu niezbędnej 
aparatury. W czasie tych prac wraz z 
kilkoma kolegami zajął pokój wypo
czynkowy w Obserwatorium i przez 
przeszło rok pracował przez 16 godzin 
na dobę. Często było dla niego łatwiej 
przespać się tam w śpiworze z demo
bilu, pod stołem pingpongowym, niż 
wracać na noc do domu. Później 
wspominał: „we were totally dedicated 
to what we were doing” -  byliśmy 
całkowicie oddani temu co robiliśmy. 
Ten rodzaj całkowitego oddania temu 
co wykonywał jest charakterystyczny 
dla wszystkich dziedzin działalności 
Harlana przez całe Jego życie.

Przedmiotem zainteresowań nauko
wych Harlana Smitha były gwiazdy 
zmienne, ciała Systemu Planetarnego, 
głównie atmosfery planet, oraz kwaza- 
ry i generalnie radioastronomia. Do 
tych szerokich zainteresowań dochodzą 
jeszcze prace instrumentalne i organi
zacyjne, którym Departament Astrono
mii w Austin i Obserwatorium McDo- 
nalda w Zachodnim Teksasie zaw
dzięczają nieprawdopodobny wręcz 
rozkwit.

Badaniom krótkookresowych zmien
nych typu gromad (dziś znanych jako 
gwiazdy typu RR Lyrae) poświęcona 
była jego praca doktorska w Harvard.

m i
t &

Później (1955-1963) zajmował się 
badaniami zmiennych o bardzo małej 
dzielności promieniowania i bardzo 
krótkich okresach zmian blasku. Posłu
giwał się metodą fotometryczną, a 
ponieważ przypadło Mu pracować w 
przełomowym okresie przejścia od 
metod fotograficznych do fotoelek- 
trycznych dużo czasu musiał poświęcić 
na badania cech i właściwości nowych 
technik obserwacji astronomicznych.

Pierwsze sukcesy radioastronomii w 
latach 50-tych skłoniły młodego bada
cza do zainteresowania się nieter- 
micznym promieniowaniem planet i in
nych źródeł kosmicznych już w czasie 
pracy w Yale. Zainteresowanie to trwa
ło praktycznie przez całe Jego naukowe 
życie. Badał naturę i zmienność 
dekametrowego promieniowania Jowi
sza, analizował cechy fizyczne i zmien
ność blasku odległych, aktywnych ra
dioźródeł i kwazarów, rozważał uloko
wanie obserwatorium radiowego na 
Księżycu. Kwazary i radioźródła były 
też przedmiotem Jego obserwacji i ana
liz fotometrycznych w optycznym 
zakresie promieniowania.

Zainteresowanie profesora Harlana 
Smitha ciałami Systemu Planetarnego 
przesunęły się później (1965-1982) na 
spektroskopowe badania atmosfer pra
wie wszystkich planet. W yznaczał 
obfitość dwutlenku węgla i jego ciśnie
nie powierzchniowe na Marsie i We
nus, poszukiwał atmosfery C 0 2 na 
Merkurym i określał jej górną granicę. 
Obserwował w podczerwieni z dużą

spektroskopową i przestrzenną zdol
nością rozdzielczą atmosfery Marsa 
i Wenus wyznaczając obfitości dwu
tlenku węgla i wody i ich sezonowe 
zmiany na tych planetach. Badał Urana 
i Neptuna. Niektóre z Jego badań planet 
odbywały się w ramach przygotowań 
odpowiednich misji stacji kosmicznych 
przeznaczonych do bezpośredniej eks
ploracji ciał Systemu Planetarnego lub 
równoległego badania planet z obser
watorium naziemnego i pojazdu kos
micznego. Tak było np. w przypadku 
misji Marinerów, Vikingow i Voyage- 
row. Co jakiś czas należało podsumo
wać uzyskane rezultaty i wytyczyć kie
runki badań. Organizował więc prof. 
Smith zjazdy specjalistów i konferenc
je naukowe różnej rangi: od roboczych 
warsztatów wąskich grup specjalistów 
po sympozja naukowe odbywające się 
pod auspicjami Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej. Wymieńmy tylko, że 
m. in. uczestniczył bardzo aktywnie w 
organizacji sympozjum poświęconego 
badaniom Systemu Planetarnego w 
Toruniu w 1973 roku, a ostatnio orga
nizował sympozjum na temat pocho
dzenia Systemu Słonecznego, które 
miało się odbyć w Chinach.

O potrzebie solidnej naziemnej eks
ploracji ciał Systemu Planetarnego w 
celu naukowego przygotowania przy
szłych misji kosmicznych, Harlan 
Smith przekonał amerykańskie środo
wisko astronomiczne i grona decyzyjne 
NASA już w początku lat sześćdzie
siątych. Konsekwencją tego było przy-
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znanie przez NASA środków na budo
wę szeregu dużych instrumentów prze
znaczonych głównie do badań planet. 
Pierwszym z nich był 107-calowy 
teleskop z największym w owym czasie 
na świecie spektrografem, który rozpo
czął astronomiczną służbę w Obserwa
torium McDonalda w roku 1969. 
Harlan Smith miał istotny wkład w 
konstrukcję tego teleskopu i jego 
nowatorskie cechy techniczne, które 
zapewniają również efektywne badanie 
fizyki wszystkich ciał niebieskich: 
planet, gwiazd, materii międzygwiaz- 
dowej i odległych galaktyk.

Przybywając do Teksasu w celu 
objęcia dyrekcji Obserwatorium McDo
nalda i przewodnictwa Departamentu 
Astronomii w Austin Harlan Smith 
przedstawił Uniwersytetowi Teksań
skiemu warunki przyjęcia tych stano
wisk, które w istocie stanowiły pro
gram budowy astronomii w Teksasie: 
istotny wzrost ilościowy i jakościowy 
ciała profesorskiego, zabezpieczenie 
materialnych warunków pracy zarówno 
Departamentu jak i Obserwatorium, w 
tym rozwój instrumentalny Obser
watorium i implantacja instrumenta
rium radioastronomicznego, rozszerze
nie badań naziemnych o badania astro
nomiczne prowadzone z przestrzeni

kosmicznej.
Dotychczasowa, zaledwie cztero

osobowa placówka astronomiczna w 
Austin po niespełna dziesięciu latach 
rozwinęła się do ośrodka, w którym 
samo ciało profesorskie liczyło prze
szło 2 tuziny członków. Na urucho
mionym tam studium doktoranckim od 
początku lat 70-tych odbywa się prze
szło 20 promocji doktorskich rocznie. 
Rozwinęło się też kształcenie astro
nomiczne na niższych poziomach 
nauczania uniwersyteckiego -  dziś 
wykładów astronomii słucha przeszło 6 
tysięcy studentów Uniwersytetu Te
ksańskiego różnych specjalności.

Obserwatorium potrzebowało nie
wątpliwie znacznie większego i nowo
cześniejszego teleskopu niż urucho
miony tam w 1938 roku teleskop 
82-calowy (208 cm). I od samego 
początku swej „misji” w Teksasie 
(Harlan miał chyba wrodzoną naturę 
misjonarza) młody dyrektor podjął 
starania o istotny rozwój instrumental
ny tej placówki. Rezultatem tych dzia
łań był wspomniany wyżej teleskop 
107-calowy, nowy teleskop 30-calowy 
i zmodernizowany istniejący wcześniej 
teleskop 36-calowy (oba używane do 
badań spektroskopowych i fotome
try cznych) oraz specjalny 30-calowy

teleskop do pracy z laserem mierzącym 
odległość do Księżyca. Wszystkie te 
teleskopy zostały oczywiście wyposa
żone w znakomite, najnowszej gene
racji oprzyrządowanie spektroskopowe 
i fotometryczne. Przetworniki obrazu 
i podczerwony spektrograf Fourierow
ski pracujące tam od drugiej połowy lat 
sześćdziesiątych znakomicie służyły do 
wyznaczania obfitości pierwiastków w 
atmosferach planet i gwiazd późnych 
typów widmowych, do badań obiektów 
pozagalaktycznych itp. Na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych teleskopy Obserwatorium 
McDonalda sterowane już były mikro
procesorami, a samo obserwatorium 
odegrało pionierską rolę we wprowa
dzaniu cyfrowej techniki kompute
rowej do procesu akwizycji i redukcji 
danych astronomicznych. Ale na tym 
nie zakończyła się działalność instru
mentalna Harlana. Już w latach 
70-tych rozpoczął studia nad budową 
dla Obserwatorium McDonalda gigan
tycznego, największego wówczas na 
świecie teleskopu. Projekt ten został 
nazwany „Oko Teksasu” (The Eye of 
Texas), a jego realizacja, obecnie we 
współpracy z Uniwersytetem Pensyl
wanii, jeszcze trwa. Początkowo miał 
to być teleskop o efektywnej średnicy

Obserwatorium Astronomiczne McDonalda
Obserwatorium  A stronom iczne M cDonalda zaw
dzięcza swoje istnienie bogatem u bankierowi z tek- 
saskiego Paryża, W illiamowi J. M cDonaldowi, który 
w testam encie z 1925 roku przekazał swą fortunę 
U niw ersytetow i T eksaskiem u w A ustin „dla 
u tw orzenia i w yposażenia O bserw atorium  
Astronomicznego ... w celu uprawiania i p ro
m ocji N auk A stronom icznych” . A ni na 
Uniwersytecie w Austin, ani w Teksasie nie 
było w ówczas żadnego ośrodka astronomi
cznego, a zbliżająca się depresja ekonomiczna 
nie wróżyła dobrze ani posiadanym  zasobom 
finansowym , ani perspektyw om  stworzenia 
dużego obserw atorium  astronomicznego. Z 
pom ocą przyszli astronomowie z Yerkes i w 
1932 roku Uniwersytety w Chicago i w Austin 
zawarły porozum ienie -  ,jo in  venture”-  na 
mocy którego „Uniwersytet w Austin zbuduje 
Obserwatorium, a Uniwersytet Chicagowski 
dostarczy astronom ów, dokum entację tech
niczną i nadzór m erytoryczny w czasie 
budowy, oraz przez 30 lat będzie zarządzał

nowopowstałą placów ką w im ieniu obydwu uniwer
sytetów”. Tak w ięc Obserw atorium  M cD onalda 
powstało formalnie w 1932 roku, ale inauguracja 
jego pracy nastąpiła dopiero w 1939 roku. Trzeba 
było aż (a może tylko !) 7 lat, aby znaleźć odpowied-

Fot. 1 Widok ogólny obserwatorium McDonalda na Mount Locke w 
Zachodnim Teksasie.(fot. Kathryn Gessas).
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lustra 300 cali (około 8 m) przezna
czony głównie do obserwacji spek
troskopowych w podczerwonym zakre
sie widma. Obecnie buduje się go jako 
teleskop 11-metrowy noszący robocze 
miano SST (Spectroscopic Survey 
Telescope). W konstrukcji tego tele
skopu zrezygnowano z systemu układu 
osi i napędów, czyniąc go instrumen
tem tranzytowym. Lustro główne 
będzie się składało z mozaiki 91 luster

Pokwitowanie dla wpłacającego

tryczny. Radiowy przegląd nieba i fun
damentalny katalog radioźródeł na 
falach decymetrowych były głównym 
rezultatem pracy tego instrumentu. 
Później, już w latach siedemdziesią
tych, doprowadził do zainstalowania na 
Mount Locke 16-stopowego radiote
leskopu milimetrowego. Teleskop ten 
służy dzisiaj do bardzo intensywnych 
badań ogromnych chmur gazów i py
łów międzygwiazdowych, które są

Odcinek dla posiadacza rachunku

okresie budowy i obecnie eksploatacji 
teleskopu kosmicznego. Sam Harlan 
Smith bardzo aktywnie uczestniczył we 
wstępnych fazach wypracowania kon
cepcji naukowej tego teleskopu i 
przekonania czynników decyzyjnych o 
konieczności jego budowy. W póź
niejszej fazie, aż ośmiu astronomów z 
Austin uczestniczyło w konstrukcji 
podstawowych instrumentów tego te
leskopu. Była to najliczniejsza grupa

Odcinek dla poczty
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Podpis przyjmującego

nią lOKanzację, OKresnc i zouuowac  
teleskop i jego budynek z kopułą 
oraz odpowiednie zaplecze dla 
astronomów. Dumni z budowy w 
Teksasie czegoś tak szczególnego 
jak obserwatorium astronomiczne, 
teksańczycy dokładali swoje cegieł
ki do pierwotnego funduszu. Na 
przykład pani Violet Locke Mclvo- 
re ofiarowała grunt na którym dzi
siaj stoją teleskopy (stąd nazwa 
góry: Mount Locke), a właściciel 
Fowlkes Ranch sąsiedni pagórek, 
na którym stanie wkrótce giganty
czny teleskop Oko Teksasu.

Na miejsce obserwatorium wy
brano w 1933 roku górę o wysokoś
ci przeszło 2000 m npm. w sercu 
pustynnych, suchych terenów 
Zachodniego Teksasu, niespełna 30 
km od małej osady noszącej nazwę 
Fort Davis (choć fort, ściśle mówiąc 
już wtedy należał do historycznej 
przeszłości tych okolic). Wybrane 
miejsce wyróżniało się dużą ilością

Fot. 2.Teleskop 82-calowy (208 cm) obserwatorium McDonalda w Teksasie, którego 
budowa została ukończona w 1938 roku. Przez 10 lat byt to drugi co do wielkości 
teleskop na świecie. Dziś nosi imię Otto Struve’go, budowniczego i pierwszego dyrek
tora Obserwatorium McDonalda. (fot. Kathryn Gessas).
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nomical Society w Londynie powołało 
Go na swego członka. Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1973) 
i Uniwersytet Denison w Ohio (1983) 
nadały Mu tytuł doktora honoris causa. 
Otrzymał wiele wyróżnień stanowych i 
federalnych w USA. W lipcu 1991 
NASA nadała Mu swe najwyższe cy
wilne odznaczenie -  „The Distingui
shed Public Service Medal”.

Harlan interesował się żywo zagad
nieniem istnienia życia we Wszech- 
świecie. Zawsze wierzył, że Wszech
świat kryje jeszcze przed badaczami 
ogromnie wiele tajemnic i astronomo
wie muszą mieć otwarte umysły i coraz 
to większe i bardziej wydajne instru
menty, aby te tajemnice odkrywać 
i prawidłowo interpretować. Astrono
mia była dla niego nauką wielkich per
spektyw, w której największe odkrycia 
są jeszcze przed nami. Swym entu
zjazmem badawczym, swą pasją i od
daniem dla badań astronomicznych 
i eksploracji Systemu Planetarnego 
zarażał wszystkich, którym było dane 
zetknąć się z nim czy to w pracy czy w 
kontaktach towarzyskich. Bardzo Mu 
zależało na tym, aby społeczeństwo, 
współobywatele — ci którzy w ostate
czności płacą rachunki za badania

naukowe i loty kosmiczne -  rozumieli 
i doceniali astronomię. Uważał, że bar
dzo ważną misją każdego astronoma 
jest wyjaśnianie ludziom tego co wła
ściwie astronomowie robią i jaki jest 
sens ich pracy. Sam mógł rozprawiać o 
prawie wszystkich aspektach nauki w 
taki sposób, że słuchacze rozumieli o 
czym mówi, poznawali jakiś fragment 
otaczającego nas świata i praw nim 
rządzących, słowem wychodzili z 
każdego spotkania z nim o coś bardzo 
ważnego wzbogaceni. Dla wielomilio
nowej rzeszy słuchaczy radia stworzył 
20 lat temu codzienną dwuminutową 
audycję „Star-date”, która istnieje do 
dzisiaj i w rytmie kalendarza przybliża 
słuchaczom sprawy aktualnie dziejące 
się na niebie oraz wcześniejsze etapy 
poznawania i podboju Kosmosu.

Harlan Smith był człowiekiem, 
który łatwo i często używał superlaty
wów: największy, najwspanialszy, naj
jaśniejszy, cudowny. Oczywiście będąc 
teksańczykiem z wyboru, musiał żyć w 
cudownym kraju, pracować na naj
większych teleskopach i mieć wokół 
siebie najwspanialszych i najmądrzej
szych współpracowników. To niewąt
pliwie charakteryzuje Jego stosunek do 
swych współpracowników i kolegów.

Był na pewno człowiekiem wielkiego 
umysłu, ale i wielkiego serca.

Zawsze bardzo ubolewał nad izo
lacją naukową astronomów chińskich. 
Gdy to tylko stało się możliwe pojechał 
do Chin dla nawiązania ludzkich i nau
kowych stosunków z tamtejszymi 
astronomami. Przyjmował w Austin 
i McDonald astronomów chińskich 
i umożliwiał im wizytę w innych cen
trach badawczych astronomii amery
kańskiej. Przekazał im pełną dokumen
tację techniczną teleskopu 107-calo- 
wego z McDonald. Wykorzystali ją 
bardo sprytnie i na jej podstawie zbu
dowali w Szanghaju teleskop o średni
cy 2.16 m, który stanął w Obserwato
rium w Xinglong w 1989 roku. Harlan 
pragnął doprowadzić do szybkiego 
włączenia astronomii chińskiej do 
ogólnego nurtu życia astronomicznego 
na świecie. Na jego wniosek Między
narodowa Unia Astronomiczna za
twierdziła plan odbycia dwóch sympo
zjów w Chinach w roku 1989. Sam 
stanął na czele Naukowego Komitetu 
Organizacyjnego jednego z nich i wy
pełniał szereg prerogatyw Lokalnego 
Komitetu Organizacyjnego. Okrutne 
zgniecenie demonstracji studenckich w 
czerwcu 1989 na placu Niebiańskiego

pogodnych nocy (ok.70% bezchmurnych nocy w roku), dobrą 
jakością obrazów gwiazd i braku jakiegokolwiek nocnego oświetle
nia w zasięgu wzroku.

Postanowiono zbudować naprawdę duży teleskop i w 1938 roku 
stanął tu, drugi podówczas co do wielkości na świecie teleskop o 
średnicy lustra 82 cale (208 cm). Trochę później wyposażono go w 
pierwszy na świecie siatkowy spektrograf w ognisku coude. Trzy
dzieści lat później, w 1969 roku rozpoczął tu pracę drugi wielki 
(107 calowy/273 cm) teleskop, (wówczas trzeci co do wielkości na 
świecie), tym razem wyposażony w największy na świecie spektro
graf coude. W międzyczasie przybyły też 3 inne teleskopy optyczne 
klasy 30/36 cali i 16 stopowy teleskop milimetrowy, a w pobliskiej 
dolinie dwumilowy interferometr radiowy. Od połowy lat siedem
dziesiątych trwają tu prace nad największym w Teksasie telesko
pem nazwanym Oko Teksasu. Początkowe zamierzenia określały 
rozmiar lustra na 300 cali (ok. 8 m). Dziś jest to budowany wspól
nie z Uniwersytetem Stanowym w Pensylwanii teleskop tranzytowy 
pod roboczą nazwą SST (Spectroscopic Survey Telescope ). 
Docelowo średnica jego lustra będzie miała ok. 11 m i będzie to 
sferyczne lustro segmentowe złożone z 91 luster o średnicy 90 cm. 
Planuje się zakończenie budowy tego teleskopu do 1996 roku.

Pierwszym budowniczym i dyrektorem Obserwatorium 
McDonalda przez 15 lat (1932 -  1947) był Otto Struve. To głównie 
On, wraz z Polem Swingsem, już od pierwszych lat istnienia, przy
czynił się do wielkiej renomy tego obserwatorium. Później

Fot. 3. Teleskop 107-calowy, częściowo ufun
dowany przez NASA, przeznaczony m. in. do 
badania Układu Słonecznego: przygotowywa
nia misji kosmicznych, (fot. Bob Daemmerich)
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Zespół profesorski Departamentu Astronomii Uniwersytetu Teksaskiego na picknicku w 
1983 roku. Wśród stojących: licząc od lewej drugi David Lambert, czwarty Gerard de 
Vaucoleurs, siódmy David S. Evans. Piąty od prawej Harlan Smith.

Spokoju uniemożliwiło realizację tych 
planów.

Harlan i jego żona Joan byli bardzo 
czuli na ludzką krzywdę i nieszczęścia. 
Po wojnie koreańskiej, na przykład, 
mając już jednego syna, zaadoptowali 
trójkę koreańskich sierot, ofiar wojny, 
tworząc dla nich nową, znakomicie 
funkcjonującą rodzinę.

Kontakty profesora Harlana Smitha 
z Polską i polską astronomią były bar
dzo bliskie. Już w dzieciństwie miał 
kolegów Polaków, a później bardzo 
interesował się historią Polski i szcze
gólnie żywo przemianami zachodzą
cymi w Polsce w ostatnich latach. W  
Departamencie Astronomii w Austin 
i w Obserwatorium McDonalda przyj

m ował wielu polskich astronomów, 
również na długoterminowych stażach. 
Dla kilku z nich te pobyty były istotne 
dla przygotowywanych rozpraw dok
torskich lub habilitacyjnych. Szcze
gólnie bliskie stosunki utrzymywał z 
astronomami toruńskimi. Na przykład 
już kilka lat temu ofiarował Obserwa
torium Toruńskiemu elementy retikonu 
i odbiornika CCD, aby toruńscy instru
m entaliści m ogli jak najwcześniej 
rozpocząć eksperymentowanie z tą 
najnowszą techniką odbioru promie
niowania ciał niebieskich.

Nieubłagana śmierć zabrała Go w 
dniu 17 października 1991 roku. Do 
ostatnich chwil życia był aktywny i pe
łen najlepszych nadziei zarówno co do 
rozwoju astronomii w ogóle, jak i as
tronomii teksańskiej oraz własnego  
zdrowia. Jeszcze w lipcu 1991 r. w ko
respondencji ze mną cieszył się postę
pami w wyposażeniu toruńskiej astro
nomii i obiecywał mi przyjazd do Pol
ski za kilka m iesięcy w celu kontynu
owania wspólnych badań. Jego śmierć 
jest niepowetowaną stratą dla nauki. 
Jest też stratą wypróbowanego przyja
ciela Polski i polskich astronomów.

Andrzej Woszczyk
Toruń, sierpień 1992

kierowali tą placówką tak wielcy astronomowie jak 
Gerard Kuiper, Subrahmanyan Chandrasekhar, 
Bengt Stromgren i William Morgan, a w skład ze
społu pracowników wchodzili m.in. G. van Bies- 
broeck, J. Greenstein, Th. Page, C. Seyfert, W. Bi- 
delman, W. A. Hiltner, A. Deutsch, H. L. Johnson 
oraz Margaret i Geoffrey Burbidge’owie. Ale naj
większy wkład w rozwój tego Obserwatorium miał 
Harlan J. Smith, który kierował tą placówką przez 26 
lat, od 1963 roku (po wygaśnięciu porozumienia z 
Uniwersytetem w Chicago) do przejścia na emery
turę w 1989. On też nakłonił wielu wybitnych astro
nomów, aby na stałe, lub choćby czasowo związali 
swe losy z teksaską astronomią. Tu przybyli na stałe 
m.in. David Evans, Astronom Królewski z Południo
wej Afryki, Gerard de Vaucouleurs z Francji, David 
Lambert z Cambridge w Wielkiej Brytanii, Roman 
Smoluchowski, syn znakomitego polskiego fizyka, 
Craig Wheeler, późniejszy noblista i wielu innych.

Wielką renomę uzyskało Obserwatorium McDo
nalda najpierw w dziedzinie badań spektroskopo
wych atmosfer gwiazdowych, atmosfer planetar
nych i komet. Dziś kontynuuje się tu tę tradycję w 
coraz szerszym zakresie widma, coraz większej spe
ktralnej i przestrzennej zdolności rozdzielczej, rów
noczesnych obserwacjach spektroskopowych wielu 
obiektów oraz uprawia fotometrię i radiowe techniki

obserwacji. Przedmiotem obserwacji są wszystkie 
rodzaje gwiazd, planety, komety, galaktyki i materia 
międzygwiazdowa we wszystkich jej formach oraz 
odległe radioźródła i kwazary. W  McDonald odkry
to wiele fundamentalnych cech gwiazd i materii mię
dzy gwiazdowej, materię międzyplanetarną i mię- 
dzygalaktyczną, wiele satelitów planet i ich atmos
fery, polaryzację światła gwiazd i ciał Układu Słone
cznego. Tu powstał system fotometryczny UBV, wpro
wadzono ultraszybką fotometrię i pomiary średnic 
gwiazdowych metodą zakryć gwiazd przez Księżyc. 
Tu dokonano pierwszych laserowych pomiarów do 
Księżyca i prowadzono naziemne przygotowania do 
badań wielu planet z pojazdów kosmicznych.

Po przeszło 50 latach istnienia można powie
dzieć, że w pełni spełniła się nadzieja i życzenie Otto 
Struve’go, wyrażone w Jego przemówieniu inaugu
racyjnym w dniu 5 maja 1939, aby Obserwatorium 
McDonalda stało się one o f  the great centers o f rese
arch where the cultural treasures o f the word are 
preserved and enriched. To Obserwatorium jest od 
wielu lat wielkim i ważnym centrum życia i badań 
astronomicznych na świecie. (aw)

Zdjęcia zaczerpnięto z  broszury „McDonald Obserwatory”, the 
University o f Texas of Austin, 1986.
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J5„BO POJDZIESZ DO CZARNEJ DZIURY! ,

czyli 

popularyzacja astronomii 

po amerykańsku

Ewa Kuczawska

W num erze 1/94 „PA ” mogliśmy przeczytać felieton 
p. Kuczyńskiego traktujący o znajomości (czy raczej nieznajo
mości) astronomii w polskim społeczeństwie. Wynika z niego, że 
poziom wiedzy astronomicznej maleje z pokolenia na pokole
nie!

Z racji swojej pracy dydaktycznej w Wyższej Szkole Pe
dagogicznej w Krakowie, oraz przy okazji oprowadzania 
wycieczek po Obserwatorium Astronomicznym na Suhorze, 
mam okazję stykać się z zaciekawieniem kosmosem wśród „nie
profesjonalistów” ; ludzie palą się do zobaczenia gwiazd przez 
teleskop, wyobrażając sobie, że ujrzą je  „w powiększeniu”, tzn. 
jako tarcze, wraz ze szczegółami powierzchni i z dużym zawo
dem przyjm ują informację, że niestety teleskop nie daje takiej 
możliwości...

Szczególnie „głodne” wiedzy astronomicznej są dzieci mię
dzy 10 a 14 rokiem życia. Potem, większości z nich jakoś ten 
bakcyl przechodzi. Być może jest to prawidłowością psychologi
czną, a być może winę ponoszą rodzice i nauczyciele, którzy nie 
potrafią rozwinąć zainteresowań, a co więcej, częstokroć sami 
m ają kłopoty z rozróżnieniem obserwatorium od planetarium, 
albo w dobrej wierze pytają kompetentnego astronoma o... 
horoskop.

Nawet ludzie mieszkający pod Suhorą m ają słabe wyobra
żenie o obserwatorium na szczycie. Pamiętam zabawny dialog z 
góralem z Poręby Górnej:
-  A nie boi się panienka samej po lesie chodzić?
-  Tu jest obserwatorium astronomiczne, ja  tam pracuję...
-  I co, misioncek widać???
Podobno niektórzy górale podejrzewali, że tak naprawdę na 
Suhorze w fundamencie kopuły zbudowano silos wyrzutni ra 
kietowej, a ten cały teleskop to tylko dla niepoznaki... Nie

prowadziłam do
kładnej statystyki, 
ale osobiście nie 
przypominam so
bie żadnej wycie
czki szkolnej z któ
rejś z pobliskich 
wiosek, choć pa
m ię ta m  k la sy  
przyjeżdżające z 
miast czasem na
wet tak oddalo
nych jak  Gdańsk 
czy Szczecin...

Kiedyś zdarzyło 
mi się, że gdzieś 
przygodnie zapy
tana o zawód, od
p o w ie d z ia ła m :  
„Astronom” , na co
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usłyszałam: „Jaki to świetny fach!...” Dumna mina trochę mi 
zrzedła, gdy rozmówczyni uzasadniła swój entuzjazm: „...bo 
i najeść się można, i do domu coś przynieść...” Oczywiście, 
astronomia pomyliła jej się z GASTRONOMIĄ! Skądinąd, ma 
kobieta rację, fotonami się nie najesz, do domu nie zaniesiesz...

„Astronomiczna ignorancja” to nie tylko polska specjalność; 
opowiadał mi zaprzyjaźniony Holender, jak  w przedziale wago
nu kolejowego współpasażer dowiedziawszy się, że ma do czy
nienia z kimś zajmującym się astronomią, które to słowo w ję
zyku niderlandzkim wywodzi się od słowa „gwiazda” , bardzo 
uradował się i zaczął dyskusje o gwiazdach, tyle że ... filmo
wych!

Trochę smutne te anegdotki, bo pokazujące, że nauka idzie 
swoją drogą, a świadomość społeczna swoją...

W styczniu br., na zjeżdzie Amerykańskiego Towarzystwa 
A stro n o m iczn eg o , w Waszyngtonie, z zainteresowaniem 
przeczytałam plakat poświęcony Katalogowi Miskoncepcji 
Astronomicznych. Jego autorem był profesor N. F. Comins z 
University of Maine (z Orono, w stanie Maine), badający 
współczesne miskoncepcje (tzn. błędne wyobrażenia, mylne 
pojęcia) z zakresu astronomii. Swoją analizę przeprowadził on 
na grupie 496 studentów rozpoczynających naukę na 
wykładanym przez niego kursie „W stępu do Astronomii”. Z 
odpowiedzi na pytania ankietowe sporządził on listę aż 553 
często powtarzających się oddzielnych miskoncepcji.

Przytoczę tu kilka dla przykładu, podając w nawiasach ilość 
studentów utrzymujących dany pogląd:
-  „Spadające gwiazdy” to gwiazdy poruszające się z wielką 
prędkością przez Wszechświat, czasem przeszywające nasze 
niebo (68)
-  Latem jest cieplej, bo wówczas Ziemia jest bliżej Słońca (94)
-  W ciągu pełnego miesiąca możemy oglądać Księżyc ze wszy
stkich stron (95)
-  Gwiazda Polarna jest najjaśniejsza na niebie (48). 
Wypełniając ankiety, studenci wiedzieli, że dotyczą one badań 
nad astronomicznymi miskoncepcjami, ale nie wiedzieli które 
ze zdań testu są prawdziwe, a które fałszywe. W rzeczywistości 
wszystkie zdania były fałszywe, czego zresztą żaden z nich nie 
zauważył. W każdym przypadku gdy student nie zgadzał się z 
którymś z zamieszczonych zdań, był on proszony o napisanie 
własnego poglądu na daną kwestie, co często owocowało 
wykryciem kolejnych mylnych koncepcji. Np. zdanie „Pierścień 
Saturna jest sztywną bryłą” bywało zamienione na: „Pierścień 
Saturna jest gazowy” ; zdanie „Plamy na Słońcu powstają od 
upadku meteorytów” na: „Plam y na Słońcu to małe, 
powierzchniowe eksplozje” . Jeden ze studentów „poprawił” 
zdanie „Słońce jest w centrum Galaktyki” na: „Ziemia jest w 
centrum Galaktyki” . Po etapie zbierania materiału, Comins 
przystąpił do poszukiwania genezy błędnych poglądów na 
drodze rozmów ze studentami, co pozwoliło na wyodrębnienie 
„działów” w jego katalogu.
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Osobiste Kosmologie

Część mylnych koncepcji wywodzi Comins z 
błędów „Osobistej Kosmologii”, jaką każdy 
w sobie nabudowywuje od najmłodszych lat 
na swój własny użytek, myśląc o życiu, Ziemi 
i Wszechświecie. Gdy napotykamy na nowe 
pytanie dotyczące Kosmosu, to w pierwszym 
momencie szukamy odpowiedzi w naszej 
„Osobistej Kosmologii”, twierdzi Comins. 
Np. zapytani o położenie Ziemi względem 
Drogi Mlecznej, możemy odpowiedzieć, że 
Ziemia leży w centrum, na zewnątrz, lub mo
że w którymś z ramion spiralnych Galaktyki 
(naprawdę jest to w połowie drogi między 
centrum a obserwowanym brzegiem Galak
tyki, pomiędzy dwoma ramionami spiralny
mi). Jeszcze lepszym przykładem jest to, jak 
wyobrażamy sobie „astronomiczne odległo
ści”: znaczna większość ludzi zaniża dystanse 
i prędkości galaktyk czy gwiazd, i nic w tym 
dziwnego, bowiem ludzie dysponują tylko 
ludzkim, czyli ziemskim (nieliczni także 
okołoziemskim) doświadczeniem.

Obserwacje

Drugie źródło mylnych koncepcji to niedo
kładne lub niekompletne własne obserwacje. 
Przykładami są tu stwierdzenia że „Księżyc
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świeci”, albo że „Gwiazdy szybko zmieniają 
swoją jasność, mrugają”, czy też pogląd 
reprezentowany przez 59 studentów, jakoby 
wszystkie gwiazdy miały ten sam kolor 
(zwykle podawany był biały). Biorąc pod 
uwagę turbulencje atmosfery i prawie punk
towy obraz gwiazd, wcale nie zaskakuje, że 
nie zauważyli oni kolorów gwiazd, zwłaszcza 
jeśli świadomie ich nie wypatrywali. Dodat
kowym czynnikiem jest też niedoskonałość 
naszych zmysłów, które w dodatku mają 
własną charakterystykę czułości, wskutek 
której np. dzieci rysując Słońce zwykle 
używają żółtej kredki, choć w rzeczywistości 
Słońce ma maksimum emisji w zakresie 
zielono-niebieskim. Przypomnijmy tu też, że 
przez wieki utrzymywał się pogląd, popierany 
naocznymi obserwacjami, jakoby Słońce i 
planety obiegały Ziemię. Wracając do studen
tów prof. Cominsa, 10-ciu z nich uważało na 
podstawie własnych, wyrywkowych obserwa
cji, że te same gwiazdozbiory można oglądać 
na niebie przez cały rok; 7-miu twierdziło, że 
planety nie są dostrzegalne gołym okiem, 
trzech uważało, że w przeciwieństwie do 
Słońca, Księżyc wschodzi codziennie wie
czorem i zachodzi rano.

Terminologia

Czasem do nieporozumień może prowadzić 
terminologia astronomiczna, używająca słów 
z życia codziennego, takich jak: „ogon” 
komety, „spadająca gwiazda", „pierścień” 
Saturna. Przykładowo, „supernowa” to w 
sposób samonarzucający się po prostu więk
sza nowa; „czarna dziura” to pewnie płaski 
lejek, do którego obiekty wpadają z góry, 
„pulsar” to pewnie jakaś pulsująca gwiazda, 
itd. 14-tu ankietowanych uważało, że czer
wone gwiazdy to te najgorętsze, a to dlatego, 
iż w życiu codziennym widzieli oni rozgrzane 
do czerwoności węgle lub metalowe spirale 
(niestety, nie mieli okazji widzieć żelaza roz
grzanego do żółtości, albo do białości). 
Pokrewną grupę stanowią błędy definiowa
nia; np. aż 45-ciu ankietowanych przyznało, 
że w ich pojęciu Galaktyka, System 
Słoneczny i Wszechświat to tylko wymienne 
pojęcia, oznaczające w gruncie rzeczy to 
samo! Podobnie, źle rozumiane bywają poję
cia gwiazdozbioru (przypominają mi się tu 
słowa jednej z piosenek Grechuty „... i z 
gwiazdozbioru Wegi...”), meteoru i meteory
tu, i in.

Logika

Kolejna kategoria to błędne uzasadnianie, np. 
przypisywanie kometom napędu odrzu
towego na podstawie zdjęć ogonów komet; 
czy też utrzymywanie, że w przestrzeni kos
micznej nie ma sił grawitacji, bowiem kos
monauci znajdują się w stanie nieważkości, 
itp. Uzasadnianie może też być poprawne, ale 
niekompletne. (Ten „grzech” przytrafia się 
nawet zawodowcom; czasem gdy problem 
jest zbyt złożony by go wyliczyć „na odwro
cie koperty”, to się go wtedy upraszcza 
„machając rękami”, albo zaniedbując dalsze
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wyrazy w równaniu, a po drodze rozmijając 
się z prawdą.)

Następnym winowajcą bywa zbytnie 
uogólnianie, ekstrapolacja. Przykładowo 
pogląd o istnieniu twardej skorupy na Jowi
szu. Nawet gdy studenci zostali poinfor
mowani, że powierzchnia Jowisza jest ciekła, 
to większość z nich od razu wyobraziła sobie 
oceany pełne ...wody, a nie ciekłego wodoru 
czy helu. Podobnie, słowo „księżyc” automa
tycznie kojarzy się ze sferyczną bryłą, gdy 
tymczasem przynajmniej 35, czyli około 
połowa spośród znanych nam księżyców 
bardziej przypomina nieforemne kartofle. 
Przeciwieństwem zbytniego uogólniania jest 
zbytnie wyróżnianie Ziemi, Księżyca i 
Słońca, które także prowadzi do błędów, 
takich jak np. wiara, że fazy Księżyca oraz 
kratery widoczne na jego powierzchni są 
fenomenem niepowtarzalnym nigdzie indziej, 
albo że woda i atmosfera to atrybuty wyłącz
nie Ziemi.

Kolejną kategorią jest wiara w niezmien
ność Wszechświata, między innymi pogląd 
utrzymywany przez 36-ciu studentów jakoby 
gwiazdy były wieczne, zawieszone nie
ruchomo w przestrzeni (pogląd 7-miu studen
tów) i nie zmieniające swoich rozmiarów 
(4-ech studentów). Kilkoro studentów uwa
żało, że dzień zawsze miał i będzie miał dłu
gość 24 godzin.
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Autorytety

Kolejnym winowajcą jest przyjmowanie 
wiedzy „na wiarę”, z ust różnych autorytetów. 
Przypomnę tu, że rozwój fizyki znacznie się 
opóźnił za „zasługą” autorytetu Arystotelesa i 
jego koncepcji siły (wprost proporcjonalnej 
do masy i prędkości obiektu na który działa). 
Potrzeba było odwagi, aby wykonać proste 
doświadczenie i zaprzeczyć wielkiemu Ary
stotelesowi. (Inny przykład to ilość nóg u 
muchy -  prawdopodobnie któryś z ręcznych 
„kopiarzy” dzieł Arystotelesa popełnił błąd w 
przepisywaniu, podając liczbę 8. Potem już 
przez wieki mnichowie powielali ten błąd, 
choć wystarczyło przecież świadomie spoj
rzeć na pierwszą lepszą muchę!) Bardziej 
współczesny przykład, już z dziedziny 
astronomii, to powszechnie powtarzana infor
macja jakoby najdalszą planetą Układu 
Słonecznego był Pluton. Było to prawdą, ale 
tylko do roku 1978, kiedy to wskutek dużej 
eliptyczności orbity, Pluton zbliżył się do 
Słońca bardziej niż Neptun. (Kolejna zmiana 
miejsc nastąpi w roku 2000). Podobnie, 
powszechne jest mniemanie, że w ciągu roku 
Słońce przemieszcza się na tle 12 gwiazdo
zbiorów, zwanych zodiakalnymi. W rzeczy
wistości, na swojej drodze Słońce mija też 
trzynasty gwiazdozbiór -  Wężownika (po
między Skorpionem a Strzelcem).

Edukacja religijna

Ale jak to mówią, „wróćmy do naszych

baranów”, za przeproszeniem, ankietowanych 
studentów. Czasem jako źródło mylnych kon
cepcji wskazywali oni na swoją edukację 
religijną. Przykładem jest tu wiara 20-tu stu
dentów w to, że wszystkie gwiazdy powstały 
jednocześnie, albo że Ziemia i życie powstały 
w ciągu kilku zaledwie dni. Ciekawy był 
religijny kontekst astronomicznej hipotezy 
„czarnej dziury”; niektórzy studenci z rodzin 
katolickich stwierdzili, że rodzice straszyli 
ich, że mogą być zesłani do czarnej dziury, 
jeśli nie będą się przyzwoicie zachowywać. 
Niektórzy utrzymywali wiarę, że czarne dziu
ry są miejscem we Wszechświecie dla upad
łych aniołów (diabłów). Kolejna grupka stu
dentów twierdziła, że czarne dziury to miejsce 
gdzie przebywają duchy nienarodzonych 
niemowląt. Trudno zaliczyć te i podobne 
poglądy do mylnych koncepcji astronomicz
nych, bowiem nauka nie jest w stanie ani ich 
obalić ani potwierdzić.

Science-fiction

Dwukrotnie częściej niż na edukację religijną, 
studenci wskazywali na literaturę i filmy scien- 
ce-fiction, jako na źródło swoich błędnych 
poglądów astronomicznych. Przyznać w tym 
miejscu należy, że zdarza się czasem, że jakaś 
idea rodem z science-fiction, później staje się 
faktem naukowym. Na ogół jednak jest ina
czej: science-fiction łamie dowiedzione już 
prawa przyrody. Przykładowo: chociaż prze
strzeń kosmiczna jest oazą ciszy (bowiem fale 
dźwiękowe nie mają w czym się propago
wać), to mimo to, przy kręceniu filmów scien
ce-fiction rzesze specjalistów od efektów 
dźwiękowych mają ręce pełne roboty... Inny 
przykład: to w jaki sposób przedstawiono 
„pole asteroidów” w filmie „Imperium kontr
atakuje” (seria Gwiezdnych Wojen) utrwala 
się w umyśle widza i przenosi na jego 
wyobrażenie pasa asteroidów w Układzie 
Słonecznym. To głównie za przyczyną scien
ce-fiction i książek pseudo popularno
naukowych 23-ech studentów prof. Cominsa 
wierzyło, że obecnie na Marsie jest życie. 
Pięciu ankietowanych było przekonanych, że 
kanały na Marsie zostały zbudowane przez 
inteligentne istoty, a kilku wierzyło, że można 
podróżować w czasie i w przestrzeni, „wy
starczy tylko wejść do czarnej dziury”.
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Także komiksy i kreskówki potrafią znisz
czyć intuicje pewnych praw fizyki. Zau
ważmy na przykład, jak pokazywane jest spa
danie w przepaść czarnych charakterów w 
większości kreskówek: najpierw postać wisi 
w powietrzu przez sekundę lub dwie (pewnie 
aby młoda widownia i czarny charakter zdali 
sobie sprawę z zaistnienia nowej sytuacji) po 
czym postać spada -  ze stałą, choć dużą pręd
kością -  pionowo w dół! Nawet jeśli czarny 
charakter miał pewną początkową poziomą 
składową prędkości przed upadkiem w prze
paść, to i tak runie on pionowo w dół, a nie po 
krzywej parabolicznej, jakby chciała 
współczesna fizyka...
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Media

Do złej popularyzacji wiedzy astronomicznej 
przyczyniają się też środki masowego prze
kazu w ogóle, będąc zbyt wybiórczymi i upra
szczając zbyt wiele. Częściowo jest to wymóg 
rynku (zwłaszcza amerykańskiego) -  aby 
gazeta codzienna dobrze się sprzedawała, 
artykuły nie mogą być męczące, tzn. zbyt 
długie lub zbyt trudne.

Aby zakończyć ten męczący, bo zbyt długi 
artykuł, przytoczę jeden optymistyczny 
wniosek z badań prof. Cominsa. Otóż okazało 
się, że wszystkie grupy słuchaczy proszone w 
pierwszym dniu kursu „Wstępu do Astro
nomii” o wypełnienie ankiety i następnie 
przedyskutowanie własnych mylnych kon
cepcji astronomicznych, znacznie uważniej 
śledziły wykłady i wypierały swoje wcześniej 
utrwalone, błędne poglądy nowo nabywany
mi, niż grupy „kontrolne” słuchaczy, którzy 
takiej metakognitywnej autoanalizy nie 
przeprowadzili!

Dla polskich nauczycieli, którzy chcieliby 
wypróbować tego oryginalnego podejścia 
przy nauczaniu astronomii, podaję adres 
poczty elektronicznej samego autora ankiety: 
galaxy at maine.maine.edu.

Ewa Kuczawska
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Podróże

Hallo 

z dna krateru

Być może zainteresuje czytelników Postępów Astronomii 
garść wrażeń z rejonu zdawałoby się nie związanego z astro
nomią, bowiem Dziki Zachód raczej kojarzy nam się (i słu
sznie!) z Indianami i kowboyami.

Boulder

Przez dziesiątki lat głównym bogactwem zachodnich sta
nów, jak na przykład Colorado, były kopalnie, w szczegól
ności kopalnie złota. Obecnie w Colorado większym boga
ctwem jest „yuppie industry”, czyli „przemysł intelektua
listów”. Rozpoczynamy naszą wędrówkę właśnie od takiego 
„zagłębia umysłowego” jakim niewątpliwie jest niewielkie 
(liczące sobie sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców) miasto 
Boulder, w którym głównym pracodawcą jest softwerowa 
filia IBM. Słowo „boulder” znaczy po angielsku „głaz”, a 
również „wspinać się bez ubezpieczenia”. Nazwa miasta jest 
bardzo trafna, bowiem Boulder leży tuż u podnóża Gór 
Skalistych. Dawny lokalny poeta, T. H. Ferril, opiewał uroki 
tego miejsca pisząc o satysfakcji jaką odczuwa, kiedy wy
chodzi na swój ganek i rozgląda się mając za plecami Góry 
Skaliste:
„Wiem, że gdyby tylko moje 
oczy były wystarczająco silne, 
to mógłbym widzieć i Kanadę, 
i Meksyk, i Ocean Atlantycki, 
bowiem z tego punktu nic nie 
przesłania mi widoku poprzez 
prerie...” Oczywiście, poeta 
rozmarzył się i zapomniał o ... 
krzywiźnie powierzchni Zie
mi! Dzisiaj co gorsze, satysfa
kcję mąciłoby mu niedalekie 
Denver, z jego drapaczami 
chmur, czasem widocznymi z 
Boulder gołym okiem (tak, 
tak, to te biurowce z czołówki 
„Dynastii”...). Boulder jest 
siedzibą Colorado University 
-  w skrócie CU. Te właśnie 
dwie litery kilkadziesiąt lat 
temu wyrył wysoko, na jednej 
z potężnych płaskich skał gó
rujących nad miastem (o naz
wie Third Flatiron — Trzecie 
Żelazko) jakiś lokalny alpi

nista—patriota. Gdyby wydarzyło się to obecnie, to taki 
śmiałek mógłby nie przeżyć ataku proekologicznie nasta
wionego tłumu czekającego na niego na dole...

Campus

Miasteczko uniwersyteckie wyraźnie odcina się od miasta 
oryginalną architekturą -  kilkupiętrowe budynki zostały 
wszystkie zbudowane przy użyciu żółtawo-różowego pia
skowca i pokryte czerwonymi dachami, podczas gdy reszta 
miasta to typowe dla Stanów niewysokie, drewniane wille.

Nad uniwersytetem górują dwie bliźniacze wieże -  jedna 
okupowana przez astrofizyków (słynna JILA), a druga przez 
fizyków1*. Wieże łączą się ze sobą poprzez dwupiętrowy bu
dynek (mieszczący m. in. Instytut Badań Planetarnych oraz 
dużą, wspólną bibliotekę), na dachu którego jest małe obser
watorium m. in. do celów dydaktycznych, widoczne na pier
wszej fotografii. Na tej samej fotografii po lewej stronie 
widać dźwig, który w błyskawicznym tempie buduje nowe 
pomieszczenia dla profesora CU -  Toma Cecha, zdobywcy 
nagrody Nobla i założyciela przedsiębiorstwa Ribozyme 
Pharmaceuticals. Łączenie badań naukowych z działalnością 
komercyjną jest na porządku dziennym w CU. Między inny
mi, to właśnie University of Colorado „maczał palce” w pro
jekcie satelity ogłoszeniowego, o którym pisałam w numerze 
2/94 „Postępów Astronomii”, na stronie 79. Ale też oczy
wiście nie zapomina się tu o badaniach podstawowych 
(Układu Słonecznego, gorących gwiazd, aktywnych jąder 
galaktyk i in.).

Miasteczko ma też własne, spore planetarium z białym, 
kulistym dachem, pokrytym geometrycznym wzorem, do

"  O j, czy to przypadkiem nie ma coś wspólnego z klasyczną już grą kompu
terową „Boulder Dash” ?

Postępy Astronomii 4/1994 187



złudzenia przypominającym gigantyczną piłeczkę golfową 
(widać go w tle drugiej fotografii). Do planetarium łatwo 
trafić -  wystarczy tylko podążać za... planetami, bowiem 
jeden ze studentów wybudował model Układu Słonecznego, 
mieszczący się w obrębie uniwersytetu. Są to czarne, mar
murowe słupki, z tabliczkami podającymi podstawowe para
metry fizyczne dla każdej z planet. Słupki są ustawione pro
porcjonalnie do rzeczywistych odległości kolejnych planet 
od Słońca, przy czym rola Słońca przypadła samemu plane
tarium.

Zaćmienie Słońca

10 maja 1994 r., już od dziewiątej rano wokół planetarium zaczął 
się zbierać tłumek ludzi chętnych do obejrzenia częściowego 
zaćmienia Słońca. (To samo zaćmienie wypadało w Polsce w 
godzinach wieczornych). W Boulder pogoda dopisała znako
micie, czego zresztą można się było spodziewać po bardzo 
suchym, kontynentalnym klimacie Colorado. Nawet do tak 
prostych instrumentów do projekcji obrazu Słońca jak np. 
pudełko po butach z dziurką nakłutą 
szpilką -  zaczęła się ustawiać kolejka.
W końcu ktoś zademonstrował jeszcze 
mniej technologicznie zaawansowany 
sposób projekcji -  wystarczy skrzyżo
wać własne, płasko rozpostarte dłonie 
zostawiając maleńką przestrzeń miedzy 
palcami, no i „rzucić” obraz promieni 
przechodzących przez nasze ręce — 
wprost na chodnik. I co widać? Ano 
widać tarcze Słońca z niezauważalnie 
wolno nasuwającym się na nią czarnym 
krążkiem Księżyca. Cóż to był za 
ubaw! Dzieci zaraz wykryły, ze podob
ny efekt dają drzewa z gęstym lis
towiem i biegały od jabłonki do 
jabłonki śledząc przebieg zaćmienia.
Jeszcze inni próbowali metod spraw
dzonych w starożytnej Azji, tzn. obser
wacji tarczy Słońca odbijającej się w 
tafli wody nalanej do kuwety -  ponie

waż tylko część z promieni padających odbija 
się i trafia do oka obserwatora, to Słońce nie 
razi tak jak gdybyśmy je  obserwowali bezpo
średnio! Około dziesiątej rano, pomimo upal
nie zapowiadającego się dnia, ochłodziło się 
nieco... No tak, nic dziwnego, przecież już po
nad połowa tarczy Słońca jest zakryta! Także 
światłocienie jakby złagodniały... Fotografia 
trzecia przedstawia zaćmienie widoczne o go
dzinie 10:20. Posługiwałam się aparatem foto
graficznym z automatycznym doborem czasu 
ekspozycji, co zaowocowało prześwietleniem 
tarczy Słońca, i tylko z refleksów (ale efekt 
jest bardzo ciekawy w porównaniu do pozos
tałych wykonanych przeze mnie zdjęć) można 
się przekonać, że zaćmienie jest w tym czasie 
w pobliżu maksymalnej fazy. Jeszcze tego sa
mego dnia, media podały, że było to zaćmie
nie śledzone przez największą liczbę obserwa

torów w dziejach ludzkości: około 300 min ludzi! Było to 
głównie spowodowane tym, że pas zaćmienia przebiegał 
przez szereg gęsto zaludnionych obszarów -  Europę i kilka 
metropolii amerykańskich...

Kopuła czy krater?

Po zaćmieniu, z Boulder w Colorado, wyprawiamy się na 
„jeszcze dzikszy zachód” -  do sąsiedniego stanu Utah. Szosa 
biegnie przez piękne, bardzo słabo zaludnione tereny. Od 
czasu do czasu drogę przesłania wędrująca wydma piasku, 
albo „tumbie weed" -  „toczący się chwast” -  roślina sfe
ryczna w pokroju, która dzięki wiatrowi potrafi wędrować 
szereg mil, rozsiewając po drodze swoje nasiona. No proszę, 
czyli już ktoś przed człowiekiem wynalazł koło!

W końcu przybywamy do Parku Narodowego Canyon- 
lands, a precyzyjniej do jego części o poetyckiej nazwie „Is
land In The Sky” -  Wyspa na Niebie. Nazwa oddaje charak
ter miejsca, bowiem jest to wysoki płaskowyż, połączony z 
resztą parku tylko poprzez wąską serpentynkę drogi -  The

Fot. 3. Częściowe zaćmienie Słońca sfotografowane w Boulder 10 maja 1994r, ok. 
10:20 tamtejszego czasu.
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Neck (Szyja). Stąd jeszcze kilka mil asfaltówką i docieramy 
do podnóża ...Wielkiej Kontrowersji Geologicznej. Z plas
tikowej mapy parku odczytuję współrzędne geograficzne, 
podane z myślą o turystach posługujących się nawigacyjnym 
instrumentem GPS -  Geographical Positioning System, 
wykorzystującym sygnały od specjalnego satelity około- 
ziemskiego, (rzecz bardzo przydatna w warunkach ogrom
nych, rzadko zaludnionych połaci USA): 109°56’ długości 
wschodniej i 38°27’ szerokości północnej. Nazwę tego 
miejsca -  „Upheaval Dome” -  możnaby chyba przetłu
maczyć jako „Wypiętrzoną Kopułę”. Z butlami napełniony
mi kilkoma litrami pitnej wody idziemy jej na spotkanie, 
startując z wysokości 1750 m. npm. Po prawej stronie zosta
wiamy obły kształt Whale Rock -  Wielorybiej Skały, który 
układa się koncentrycznie z celem naszego marszu... Po 
krótkiej wspinaczce już jesteśmy na szczycie, gdzie okazuje 
się, że Kopuła nie wygląda jak kopuła, lecz raczej jak 
ogromny krater, w centrum którego zerodowany materiał 
układa się w nieregularny stożek (fotografia czwarta). Punkt 
widokowy zaopatrzony jest w dwie identyczne tablice 
wyjaśniające widok przed nami. Lecz chociaż tablice wyglą
dają identycznie, to jednak znacznie różnią się w treści, tak 
więc turysta zmuszony jest do myślenia. Na pierwszej czy
tamy: „Przed nami rozpościerają się fantastycznie zdefor
mowane zwały skał, tworzące krater o całkowitej średnicy 
ok. 8 km i głębokości ok. 450 m. Zostały one wypiętrzone 
przez pokłady soli (z warstwy o nazwie Paradox Formation), 
wskutek tego, iż sól pod ciśnieniem „płynie”, tzn. jest niesta
bilna, bowiem jest lżejsza od skał powyżej niej. Po wypię
trzeniu, kopuła erodowała na skutek czynników atmosfe
rycznych, formując krater o obecnym kształcie”.

Z drugiej natomiast tablicy możemy wyczytać: „Pomię
dzy 150 a 60 milionów lat temu, meteoryt o średnicy ok. 500 
metrów uderzył w tym miejscu o powierzchnię Ziemi. Ota
czające krater obniżenie w kształcie pierścienia oraz zbie
gająca się do środka wewnętrzna struktura warstw skalnych 
odpowiadają dokładnie znanym strukturom uderzeniowym. 
Środkowy stożek oraz analizy mikroskopowe także potwier
dzają pochodzenie zderzeniowe.” Obie tablice przedstawiają

też jednakowe zdjęcia lotnicze krateru, z 
których widać, że tak naprawdę, to 
mamy do czynienia z szeregiem koncen
trycznych wałów, przypominających 
kręgi rozchodzące się po wodzie -  
pewne wyobrażenie o tym daje też map
ka którą załączam wraz ze schematem 
przekroju poprzecznego przez skały. 
Wyznam, że mnie osobiście bardziej 
przekonuje hipoteza o kosmicznym po
chodzeniu tego krateru; pokłady soli 
i związane z nią wypiętrzenia są rozsiane 
po całym parku narodowym, czemu więc 
tylko w jednym miejscu miałyby one 
przyjąć tak niezwykle regularny kształt? 
Zresztą możliwe, że obie hipotezy są 
słuszne: najpierw spadł meteoryt, zabu
rzył równoległość warstw skalnych, po 
czym sól miała którędy przeciskać się do 
góry, a dodatkowym czynnikiem gmat
wającym obraz była niewątpliwie erozja. 

Ale ostateczny osąd w tej skalnej materii pozostawiam 
samemu Czytelnikowi... Ewa Kuczawska

(zdjęcia autorki)
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podstępy astronomii

NAUKA I MITY

Kilka lat temu do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wpłynęła pety
cja podpisana przez większość amerykańskich laureatów Nobla. W ten 
sposób społeczność naukowa zabrała głos w sprawie, która nieoczekiwanie 
dotarła aż tak wysoko. Sąd Najwyższy miał zdecydować, czy teoria ewolucji 
Darwina jes t częścią religii zwanej „świeckim humanizmem”, a tym samym 
czy je j nauczanie w szkołach publicznych nie jes t sprzeczne z konsty
tucyjnym rozdziałem państwa od wszelkich kościołów. Przedstawiciele 
amerykańskiej konserwy religijnej zajmują czasem odwrotne stanowisko 
i twierdzą, że „kreacjonizm” to równie dobra nauka co teoria ewolucji i dla
tego na równi z nią winien być w szkołach wykładany. Chciałbym podkreślić 
różnice między tymi sprawami a słynnym „małpim procesem” Skopesa: tam 
chodziło o łamanie prawa zakazującego uczenia teorii Darwina jako  
sprzecznej z Biblią, tu o zatarcie różnicy między nauką a religią.

W ostatnich latach oszałamiający sukces wydawniczy odniosła książka 
Hawkinga „Krótka historia czasu”. Martwi mnie, że wpływ tej książki może 
być korzystny dla tych, którzy banialuki kreacjonistów stawiają na równi z 
Darwinem. Zagadnienie wielkiego wybuchu prowokuje bowiem liczne pyta
nia fizyczne i metafizyczne, przeto w rozważaniach na jego temat warto za
chować wielką dyscyplinę językową. Tymczasem Hawking swobodnie 
używa stylu pożyczonego od Einsteina, który zwykł był przypisywać Bogu 
swoje poglądy, zwłaszcza gdy brakowało mu ich uzasadnienia. Stąd liczne 
znane cytaty, jak choćby „Bóg nie gra w kości”. Sądzę, że dla Hawkinga jest 
to stylistyczna maniera, ale czytając go można łatwo odnieść wrażenie, że 
już wkrótce nauka odpowie na teologiczne pytania.

Rozwój współczes
nej nauki był związany 
z rozdzieleniem pytań 
metafizycznych i nau
kowych. Jeszcze dla 
Newtona Bóg był n ie
zbędnym elementem  
filozofii naturalnej, lecz 
sukcesy jego fizyki 
spowodowały klęskę 
jego filozofii. Bóg new
tonowski, bezpośred
nio obecny we Wszech-

_______  świecie i nieodzowny
j d'3z dla jego istnienia zo-
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stał powoli wyeliminowany 
i w najlepszym wypadku stał 
się Bogiem próżnującym, 
transcendentną inteligencją.
Laplace, zapytany przez Na
poleona o rolę Boga w jego 
systemie odpowiedział: „Pa
nie, obyłem się bez tej 
hipotezy”.

Rozdzielenie zagadnień 
naukowych i mitycznych wy
szło na dobre obu stronom.
W nauce interesujemy się py
taniami jak ? i dlaczego ? w 
sensie faktycznym, staramy 
się ustalić związki przyczy
nowe. Rezultaty są zawsze 
warunkowe i przypadkowe: 
gdy odkrywamy jakieś prawo, 
zawsze możemy sobie wyo
brazić, że apriori mogłoby ono być inne. Wyniki nauki możemy analizować, 
krytykować, sprawdzać empirycznie. Mity natomiast zaspokajają inne ludzkie 
potrzeby. Ich zadaniem jest interpretacja świata jako całości sensownej, 
koniecznej, bezwarunkowej i realizującej pewne wartości. Mit wyznacza 
miejsce poszczególnym jednostkom w porządku ogólnym. Można go przyjąć 
lub odrzucić, ale niepodobna dowodzić środkami naukowymi.

Historyczne mity z reguły usiłowały odpowiadać również na pytania 
naukowe, co prowokowało liczne konflikty, zwłaszcza gdy mit miał do swej 
dyspozycji strażnika w postaci kościoła. Dzięki ograniczeniu władzy obrońców 
mitu rozszerzyła się sfera dostępna racjonalnej dyskusji: gdy wierzymy, że 
epidemia nie jest karą boską, jesteśmy bardziej skłonni stosować się do zale
ceń higieny. Naukowcy czasami ulegali pokusie i ogłaszali wizje nowego raju 
opartego na naukowej organizacji społeczeństwa. Próby realizacji tych wizji z 
reguły prowadziły do powstania ponurych tyranii. Gdy wierzymy, że osoba 
ludzka jest wartością nierelatywną, to zabezpieczeni jesteśmy przed 
pomysłami eugeników.

Jak widzimy w dwóch opisanych na wstępie przykładach, zacieranie 
granicy między nauką i mitami zdarza się zarówno na poziomie ciasnego ob
skurantyzmu, co intelektualnego wyrafinowania. Naukowców obowiązuje 
metafizyczna asceza. Warto o tym pamiętać w działalności popularyza
torskiej.

Piotr Amsterdamski
---------- postępki astronomów
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Ciekawie skomponowaną 
fo togra fię , prezentowaną 
obok, wykonał Jerzy Mar
cinek z Lublina przy pomo
cy te le o b ie k tyw u  M T O - 
500 /8  na b ło n ie  Kodak 
Gold II 100 z czasem eks
pozycji 1/125 s.

Zdjęcie poniżej zosta ło 
wykonane aparatem Pen- 
tacon-6 w ognisku reflekto
ra <)> = 30 cm, f= 450 cm o 
godz. 19.57 CWE z cza
sem ekspozycji 1 sekunda. 
Autorem zdjęcia  jest Ire
neusz Włodarczyk z Plane
tarium Śląskiego.

Ten słoneczny sierp (zdjęcie poniżej) sfotografował 
G rzego rz  Ś w inde r z M iędzychodu  apara tem  
Praktica MTL 50 z obiektywem  MC M T011C A 
10/1000 na błonie Fuji SG 100 (1/125 s). Przód obie
ktywu był w czasie ekspozycji przysłonięty czarnym 
papierem z wyciętą szczeliną w kształcie klina.

Na zdjęciu obok Krzysztof Giza z Sie
mianowic Śląskich fotografował zać
mienie aparatem Zenith 122 z kon
werterem 2x i filtrem UV na filmie Ko
nica Super XG 200 (1/500 s, F/11).

Wszystkich potencjalnych autorów 
zdjęć publikowanych w niniejszej 
ru b ryce  p ro s im y o po d aw an ie  
informacji na temat użytego sprzę
tu, materiałów i parametrów eks
pozycji. Będą one z pew nością  
cennymi wskazówkami dla innych 
fotoamatorów.
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