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Na zdjęciu obok
mozaika zdjęć ob- #
szaru zderzenia 
się fragmentu G 
komety P/Shoe- 
maker-Levy 9 z 
Jowiszem poka
zująca ewolucję te
go obszaru. Obraz 
dolny (uzyskany 18 
lipca 1994 o godz. 7.38 
UT, ok. 10 minut po upad
ku) pokazuje pióropusz uno
szący się ponad krawędzią 
planety. Na następnym obra
zie widzimy miejsce zderzenia 
w 1.5 godziny po upadku (godz.
9.19 UT). Kolejny obraz uzyskanu 
21 lipca 1994 o godz. 6.22 UT poka
zuje miejsce zderzenia 3 dni po upad
ku jądra G i 1.3 dnia po upadku frag
mentu L (na lewo od G). Dalsza ewolucja 
obszarów spadku jąder G, L i dodatkowo S 
(w pobliżu G) spowodowana ruchami atmos
fery jowiszowej, w 5 dni po upadku jądra G, 
pokazana jest na najwyżej położonym obrazie 
Jowisza (uzyskanym 23 lipca 1994 o godz. 8.08 
UT). (R. Evans, J. Trager, H. Hammel, NASA).

obserwuje

Jowisz
w obiektywie 
(f kamery 

WFPC2

Przedstawione obok zdjęcie Jowisza uzyskane 
kamerą WFPC2 teleskopu Hubble’a w dniu 13 lute
go 1995 roku, pokazuje drastyczne zmiany zacho
dzące w jego atmosferze. W szczególności inna, 
niż zaledwie kilka miesięcy temu jest struktura 
chmur i duże zmiany nastąpiły w rejonie trzech 
białych owali widocznych tu na lewo od Czerwonej 
Plamy. Są to obszary burzowe, które będą jednym 
z celów szczegółowych badań planowanych dla 
stacji Gallileo. Stacja ta dotrze do Jowisza w grud
niu 1995, a już od pewnego czasu HST regularnie 
patroluje tą planetę, aby starannie wyselekcjono
wać interesujące obszary dla szczegółowych 
badań atmosfery Jowisza przy pomocy tej stacji 
m iędzyplanetarnej. Powyższe zdjęcie zostało 
uzyskane przez zespół badaczy pod kierunkiem 
Rety Beebe i Amy Simon z Uniwersytetu Stano
wego Nowego Meksyku i NASA, gdy Jowisz znaj
dował się w odległości 961 min kilometrów od 
Ziemi.

Jowisz zmienia oblicze



M
DRODZY CZYTELNICY,
Otwierając ten zeszyt „Postępów Astronomii” musimy Państwa przeprosić za opóźnienie z jakim dotarł do Waszych 
rąk zeszyt poprzedni. Nie jest to wynikiem zmiany Zespołu Redakcyjnego, a raczej niesolidności i niedotrzymywa
nia obietnic różnych współpracowników Redakcji w procesie produkcyjnym. Przepraszamy bardzo. Nauczeni tym 
doświadczeniem, będziemy się starali nie dopuścić więcej do takiej sytuacji, a nawet zaistniałe opóźnienie 
zmniejszać systematycznie tak, aby wkrótce być już w zgodzie z kalendarzem.

Zeszyt bieżący jest pod znakiem Galaktyki i niektórych je j składowych. Otwiera go relacja Pani Danuty Do- 
brzyckiej z debaty na temat odległości bersterów gamma. W rocznicę „ Wielkiej Debaty” na temat struktury Galak
tyki i odległości we Wszechświecie, w której w roku 1920 spierali się Heber D. Curtis i Harlow Shapley, Donald 
Lamb z Chicago i Bohdan Paczyński z Princeton podjęli publiczną dyskusję na temat pochodzenia i skali odle
głości źródeł rozbłysków gamma. Pochodzą z naszej Galaktyki, czy też leżą w odległościach kosmologicznych ? 
Nie wydaje się, aby spór ten znalazł już swoje rozwiązanie. Michał Jaroszyński z Obserwatorium Warszawskiego 
przybliża nam następnie naturę tych tajemniczych zjawisk.

Rejonem Galaktyki, który jest siedliskiem wielu innych tajemniczych zjawisk i obiektów jest Centrum 
Galaktyki. Panowie Marek Gołębiewski i Jacek Niezgoda, magistranci astronomii z Torunia, przedstawiają nam 
ten obszar „widziany” w dwóch zakresach widma, podczerwonym i radiowym. A obrazy Galaktyki w różnych 
„barwach” pokazane są na stronach kolorowej wkładki w środku zeszytu.

Podstawowym składnikiem galaktyk są gwiazdy. Skąd się one biorą, a może raczej jak się one rodzą i jak 
umierają „opowiada” nasz fotograficzny reportaż o rodzeniu się i umieraniu gwiazd oparty o najnowsze obserwa
cje obiektów Herbiga-Haro i pozostałości po wybuchach supernowych przy pomocy Teleskopu Kosmicznego 
Hubble'a .

Czy „Stała Grawitacji” G jest rzeczywiście stała? - zastanawia się na stronach swego artykułu Tadeusz 
Jarzębowski. Czy znamy ją dokładnie? Czy podlega zmianom ewolucyjnym, tak jak zmienia się nasz Wszech
świat? Jakie byłyby tego konsekwencje w poznawaniu Wszechświata przez Astronomów? A o innej „starej" regu
le dotyczącej rozmieszczenia planet, regule Titiusa-Bodego, pisze Kazimierz Schilling z Olsztyna. Czy regułę tą 
spełniają planety Wolszczana? Zachęcamy Czytelników do szukania odpowiedzi na te pytania wewnątrz zeszytu.

Jak zwykle „Postępy” przynoszą garść wiadomości o najnowszych odkryciach i o ludziach zasłużonych w 
zdobywaniu wiedzy o współczesnym Wszechświecie. W bieżącym numerze przybliżamy sylwetkę naukową nie
dawno zmarłego laureata nagrody Nobla m.in. za odkrycia i koncepcje dotyczące kosmicznych pól magnetycznych 
Hannesa Alfvena oraz przedstawiamy postać niedawno zmarłego naszego Kolegi Przemysława Rybki.

W życiu naszego środowiska astronomicznego czekają nas w bieżącym roku dwa wydarzenia, oba we 
wrześniu: Zjazd Referatowy i Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Poznaniu 
i Jubileusz 90-lecia Pani Profesor Wilhelminy Iwanowskiej w Toruniu. Piszemy o nich na str. 93 i 50.

Czytelnikom naszym oddajemy głos na str. 50 przytaczając Ich opinie i życzenia z niedawnej ankiety. 
Prosimy o dalsze wypowiedzi.

Wreszcie, w kończącym zeszyt felietonie, Andrzej Maciejewski pisze o kwaternionach, krakowianach i ... 
torunianach oraz ich znaczeniu dla rozwoju Nauki.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Toruń, sierpień 1995r.
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Co byś zmienił(a) w PA będąc ich redaktorem?
-  opinie czytelników wybrane z nadesłanych ankiet.

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
wraz z Dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii 

oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
uprzejmie informują 

o

uroczystej sesji
organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej 

i Prezesa Polskiej Akademii Nauk 
z okazji Jubileuszu 90-lecia

Profesor Wilhelminy Iwanowskiej

Sesja odbędzie się w Toruniu 
w dniu 25 września 1995 (poniedziałek)

W programie przewiduje się:
1. Adresy gratulacyjne.
2. Część naukową z referatami, m. in.

-  prof. Bohdana Paczyńskiego na temat współczesnej 
wiedzy o strukturze Galaktyki,

-  prof. Aleksandra Wolszczana na temat poszukiwania 
pozasłonecznych systemów planetarnych.

3. Uroczysty obiad.
4. Wizytę w Obserwatoriach w Piwnicach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia na adres: 
Prof, dr hab. Józef S. Kwiatkowski 
Wydział Fizyki i Astronomii UMK 
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń 
tel. (56) 210-65, w. 249, 
fax (56) 253-97
poczta elektroniczna: wyfa@phys. uni. torun. pl 

W imieniu organizatorów

prof.dr hab. J. S.Kwiatkowski 
Dziekan Wydz. Fiz. i Astr. UMK

O
czarowanie astronomią odbija się w 

oczach tylko tych, którzy potrafią ją 

przeżywać na swój sposób. (...) ludzie 

realizują swoje fascynacje niebem w for

mie „wielkiej sztuki" - językiem uczuć 

i symboli z jednej strony, a z drugiej po

przez edukację naukową (...) w atrakcyj

nej metodzie i treści - najprościej jak to 

jest możliwe. (...) Wszyscy wiemy, że 

estetyka astronomii to uniwersalne kry

terium zainteresowań bezkresnym Kos

mosem. Wbrew obiegowym opiniom mi

łośnik nieba gwiaździstego nie jest li tyl

ko zgrabną figurą retoryczną, ale naj

częściej to styl życia, a nawet pewien ro

dzaj charyzmatu w patrzeniu na .dziwny 

ten świat".

Na dzisiaj „Postępy Astronomii" po

winny być miejscem spotkań przyjaciół 

skupionych wokół idei „astronomii bez* 

granic”. Miłośnik nieba gwiaździstego 

drzemie w każdym z nas: kto nie zada

wał sobie pytań - Jak rozpoczęło się 

życie? (...) mogłaby powstać rubryka Nr 

1 „Polaków rozmowy o astronomii”. (...) 

rubryka Nr 2 „Mensa Heliosa", czyli 

prezentacja doświadczeń astronomi-

Styl komentarzy redakcyjnych - mniej
0 amatorach, więcej profesjonalizmu.

- nauczyciel fizyki, 40 lat

Dodałbym więcej artykułów poświęco
nych amatorskim obserwacjom i foto
grafiom nieba, oraz to, że druga i trzecia 
strona okładki powinna być kolorowa.

-uczeń, 18 lat

Bardziej przystępne dla czytelnika z wyk
ształceniem humanistycznym.

- prawnik, 33 lata

Nic. Dla mnie jesteście dobrzy. Cieszę 
się, że wielcy naukowcy potrafią pisać 
przystępnie dla przeciętnego człowieka.

- konstruktorka, 43 lata

Sposób patrzenia na „Miłośnika Astro
nomii" w/g stereotypów utartych i skos
tniałych w formie i treści.

- plastyk, 43 lata

Opisywałbym częściej małe miłośnicze 
grupy amatorów astronomii, tzw.„Back- 
yard Astronomy".

- przedsiębiorca, 26 lat

Zachowałbym PA jako kwartalnik, ale 
pełnokolorowy o większej objętości
1 rozsądnie wyższej cenie. Zwróciłbym 
większą uwagę na korekty błędów (dru
karskich i nie tylko).

-uczeń, 17 lat

Przede wszystkim należy zachować fa
chowość i aktualność pisma. Mniej his
torii.

- student, 22 lata

Chciałbym, żeby w PA pojawi) się cykl 
artykułów, przedstawiających ugrunto
waną wiedzę astronomiczną w sposób

cznych, nie tylko wizualnych, ale rów

nież wspomnień i pierwszych zauroczeń 

Niebem. Rubryka Nr 3 „Voyager 95” - 

areografia - afrodytografia - hermeso- 

grafia - selenografia. (...) Rubryka Nr 4 

„Kosmiczna sztuka" (...) Astronomia 

widziana oczami sztuki w różnych epo

kach.)...) Rubryka Nr 5 - Ranking najle

pszych firm sprzętu astronomicznego

i optycznego. (...) Krótka recenzja eks

perta pozwoli uniknąć wielu błędów.(...) 

Rubryka Nr 6 - Całoroczny konkurs: - 

wybieramy człowieka „renesansu" - 

Kopernikus 95.

Mieczysław Maziarz

- Legnica

R e d .  D zięku jem y n a sze m u  
czytelnikow i z a  garść cieka
w ych  propozycji Podobnych, 
równie osobistych pom ysłów  
na w zbogacenie zaw artości PA 
dosta liśm y kilkanaście. W szy
stk ie  w nikliw ie czy tam y i w  
miarę m ożliwości próbujem y  
w ykorzystać . C iekaw i je s te 
śm y  co o nich m yślą  inni c zy 
telnicy.

podobny do wykładów - na poziomie 
akademickim (z rozbudowanym apara
tem matematycznym).

- student, 24 lata

Więcej krótkich artykułów opisujących 
ciekawe zjawiska, sondy kosmiczne, 
nowe obiekty we Wszechświecie.

- technik komputerowy, 30 lat

Myślę, że w PA powinno znaleźć się 
trochę więcej miejsca na prezentację in
strumentów astronomicznych, na których 
pracują astronomowie zawodowi nie 
tylko w Polsce.

- technik telekomunikacji, 23 lata

Więcej donosów. Lubię krótkie formy 
przekazywania informacji. Więcej kon
kursów! Tylko nie takich jak ten z Ein
steinem.

26 lat

Chciałbym żeby były krzyżówki z nagro
dami, konkursy i żeby kontynuować dział
0 obserwatoriach i planetariach.

- ślusarz-spawacz, 19 lat

Mniej historii.
- nauczyciel, 34 lata

Więcej prac z zakresu „Nowej Fizyki".
- pastor, 42 lat

Terminowość ukazywania się PA
- bezrobotny, 21 lat

Jest O. K. Rozszerzyłbym ich objętość
1 częstotliwość ukazywania się.

- student, 24 lata

Niewiele.
- nauczyciel akademicki, 44 lata

Okładkę - w numerze 2/94 - tytuł zajmu
je połowę strony, to trochę zbyt wiele - 
mniejszy tytuł, większe zdjęcie (na całą 
stronę, nawet pod tekstem). Nieco więk
sza objętość «  60 stron.

- rencista, 24 lata

Okładkę - w nr 2/94 jest bardzo dobra 
(jednolite tło), nie dawałbym w każdym 
numerze felietonu.

- student, 20 lat

Brak map planet i księżyców o stałej po
wierzchni w świetle najnowszych badań 
(np. misja Magellan). Proponowałbym, 
aby tego typu materiał zamieszczać na 
łamach PA z podaniem południków
i równoleżników planetograficznych.

- inspektor ochrony środowiska, 38 lat

Zwróciłbym większą uwagę na aktualne 
odkrycia, np.: odkrycie planetoid poza 
orbitą Plutona czego PA do chwili obec
nej nie zauważyły.

- bezrobotny, 28 lat

Podpisałbym umowę ze „Sky and Teles
cope" na przedruk wybranych materia
łów ze „S&T" w „PA".

- urzędnik, 56 lat

Więcej zdjęć obiektów (w różnych zakre
sach widma), recenzje książek z zakresu 
astronomii - nowości wydawnicze, cie
kawe przedruki z innych pism.

- nauczyciel fizyki, 56 lat

W zasadzie prawie nic, może więcej 
artykułów o powstaniu Wszechświata, 
o gromadach, więcej o odkryciach.

- bezrobotny, 44 lata

Więcej kolorowych zdjęć.

- nauczycielka, 30 lat

Więcej zdjęć (kolorowe wewnątrz nu
meru). Więcej rysunków i schematów ob
jaśniających artykuły.

- uczennica, 18 lat

Rozkładówka jednostronna 2 lub 3 razy 
większa. Jednolity większy rozmiar 
pisma.

- student, 23 lata

Wprowadziłbym więcej kolorowych ilus
tracji. Rysunki powinny być jeszcze bar
dziej staranne i kolorowe.

-uczeń, 17 lat

Niewiele. Bezwzględnie ograniczyć ilość 
krojów!

- wydawca, 35 lat

Zlikwidowałbym żart rysunkowy, a na to 

miejsce zamieszczałbym kolorowe zdję

cia ukazujące piękno gwieździstego 

nieba tego rodzaju jak np. w dziale „Gal
lery" w „Sky & Teleskope".

- bezrobotny, ?

Skończyć z prymitywnymi dowcipami - 

nawet astronomia Państwu się kojarzy...

- fizyk, 58 lat

Z kwartalnika na miesięcznik. Zakazał

bym wstępu do redakcji ludziom bez 
poczucia humoru!

- student, 23 lata

W zasadzie to nic. Zatrudniłbym w Re
dakcji wszystkich, którzy krytykują „Pos- 

tępy"zgodńie z aforyzmem „Krytyk i eu

nuch z jednej są parafii, obaj wiedzą jak

- lecz żaden nie potrafi”.

- urzędnik samorządowy, 30 lat

Nie znam się na tym.

- student, 28 lat

Rozszerzyć objętość czasopisma.

- student, 21 lat

Zlikwidować „listy czytelników" - szkoda 
miejsca.

- fizyk, 59 lat

Nic nie zmieniać.
- oficer Marynarki Wojennej, 44 lata

Gdybym miała lepsze pomysły redaktor

skie niż redaktorzy dobrych czasopism, 

byłabym redaktorem a nie nauczycielką.

- nauczycielka, 43 lata

Postępy Astronomii 2/1995

W numerze PA 1/95 zabrakło informa
cji o autorach następujących zdjęć: 
str. 30 u góry -  zdjęcie wykonał 
Mariusz Komoszewski, 
str. 45 na dole -  zdjęcie wykonał 
Bohdan Horbaczewski, 
str. IV okładki -  zdjęcie wykonał 
Stanisław Krawczyk.

Przepraszamy
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ZDJĘCIA NA PIERWSZEJ STRONIE OKŁADKI PRZEDSTAWIAJĄ:

u góry -  obiekt Herbiga-Haro oznaczony nr 34, czyli narodziny świata obwieszczone wyrzutem 
potężnych bąbli gęstego gazu;
w środku -  dwa piękne przykłady mgławic cirrusowych będących pozostałościami po wybuchu 
supernowych;
na dole -  szereg obrazów naszej Galaktyki uzyskanych dzięki „złożeniu” wielu fotografii 
różnych części Drogi Mlecznej w różnych zakresach widma elektromagnetycznego.

W NUMERZE:
52  Jubileuszowa debata -  skąd się biorą 

rozbłyski gamma?
Danuta Dobrzycka
W  1920 roku w Waszyngtonie miała miejsce „Wielka D ebata" między 
H. Shapley em i H. D. C urtis’em. Tematem debaty stała się kontrowersja  
dotycząca obserwacyjnych przesłanek świadczących o rozmiarach W szech
świata, naturze naszej Galaktyki, o  miejscu ludzkości we Wszechświecie.
I  oto dokładnie 75 lat później, w tej sam ej sali, odbyła się jubileuszowa de 
bata, tym razem na temat zagadkowych rozbłysków zwanych rozbłyskami 
gamma.

5 4  Modele błysków gamma
Michał Jaroszyński
Błyski gam m a obserwowane są od  późnych lat sześćdziesiątych przez różne 
sondy kosmiczne. Powtarzające się rozbłyski zarejestrowano dla trzech 
źródeł; różnią się one od innych w przybliżeniu termicznym widmem i niższą 
energią fo tonów  -  stąd angielski termin so ft gam ma repeaters.

59  Czy newtonowska stała grawitacji jest stała?
Tadeusz Jarzębowski
Oddziaływanie grawitacyjne je st jedną z podstawowych sił, czy też -  ja k  to 
się najczęściej określa -  jednym  z oddziaływań fundam entalnych. Liczba 
tych oddziaływań, ich klasyfikacja, podlegały znacznym modyfikacjom.
W  literaturze naukowej m ówi się dziś na ogół o  czterech siłach, ale dalszy 
rozwój badań w tej dziedzinie wprowadzi tu niewątpliwie jeszcze niejedne 
zmiany.

Yi111* fI !.• krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii:
r W W  r  I W f r w v w r

Ulysses w okolicach północnego bieguna Słońca (62), Kłopoty 
z  nadfioletem (63), Abeil 2218 soczewką grawitacyjną (64)

6 5  Podczerwony obraz centrum Galaktyki
Marek Gołębiewski
Okolice centrum Galaktyki zajmuje obiekt radiowy o nazwie Sagittarius A, 
wielkości około 15 parseków. Tworzą go w  wyniku projekcji dwa podźródła: 
Sgr A W est i Sgr A East -  położone m niej w ięcej w odległości 3 p c  jedno za 
drugim. Sgr A East wysyła prom ieniowanie synchrotronowe i je st najpraw
dopodobniej pozostałością po  wybuchu supernowej.

73  Centrum Galaktyki 
w promieniowaniu radiowym
Jacek Niezgoda
Cały rejon obejmujący centralne okolice Galaktyki emituje promieniowanie 
w szerokim zakresie długości fal. W  wielu wypadkach emisja ta pochodzi z du 
żego obszaru. W  radiowym zakresie widma na tę składową nałożona je st in
tensywna składowa złożona z wielu przestrzennie oddzielonych źródeł.

81 Niezwykła historia pewnej reguły
Kazimierz Schilling
Postęp dokonuje się w astronomii poprzez nowe odkrycia obserwacyjne lub 
nowe pom ysły teoretyczne. A le zdarza się, iż nieoczekiwanie pojawiają się 
nowe dane obserwacyjne, które zmuszają do ponownego zajęcia się zagad
nieniem, o którym sądzono, że ma ju ż  tylko historyczne znaczenie. Właśnie 
coś takiego spotkało ostatnio empiryczną, arytmetyczną regułę T itiusa- 
Bodego, która m a ju ż  229 lat, a je j  fizyczny sens ciągle nie je s t znany.

t T E L E S K O P  K OSM ICZNY H U B B L E  A 

Narodziny i śmierć gwiazd (88)

50 Listy Czytelników 
91 SYLWETKI: Hannes Alfven
93 In memoriam: Przemysław Rybka
93 PTA: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Astronomicznego
94  Esej, felieton: CK MACIERZE, TORUNIANY 

CZY JAKOŚ TAK 
96 Astronomia w szkole: „Humor” w dydaktyce 

astronomii

NASZA GALAKTYKA
W pogodną, letnią noc na gwiaździstym firmamencie nieba szczególnie rzu
ca się nam w oczy jasna wstęga Drogi Mlecznej. To jest nasza Galaktyka, a ści
ślej obszar największej koncentracji występujących w niej gwiazd i materii 
między gwiazdowej, czyli płaszczyzna Galaktyki. Rozciąga się ona na prze
strzeni około 100 tysięcy lat światła i zawiera przeszło 200 miliardów gwiazd. 
Razem ze Słońcem znajdujemy się wewnątrz Drogi Mlecznej w odległości 
około 30 tysięcy lat światła od je j Centrum i stąd nasze spojrzenie na naszą 
Galaktykę jest bardziej złożone niż spojrzenie na inne galaktyki, które oglądamy 
z zewnątrz, z perspektywy pewnego, czasem bardzo dużego oddalenia.

W bieżącym zeszycie przedstawiamy szereg obrazów naszej Galaktyki, 
widzianej w różnych barwach.
Fragment Drogi Mlecznej przebiegającej przez konstelacje Tarczy i Strzelca, (zdjęcie 
amatorskie J. Płeszka)
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JUBILEUSZOWA DEBATA
-SKĄD SIĘ BIORĄ ROZBŁYSKI GAMMA?

W 1920 roku w Waszyngtonie miała miejsce „Wielka 
Debata” między H. Shapley’em i H.D. Curtis’em. 
Tematem debaty stała się narastająca w pierwszym  
kwartale naszego wieku kontrowersja dotycząca ob
serwacyjnych przesłanek świadczących o rozmiarach 
Wszechświata, naturze naszej Galaktyki, istnieniu innych 
galaktyk i ogólnie rzecz biorąc, ó miejscu ludzkości we 
Wszechświecie. Historia pokazała, że i Shapley i Curtis 
mylili się, ale i mieli rację w wielu aspektach. Jedną z pod
stawowych „kości niezgody” był rozmiar naszej 
Galaktyki i czy tajemnicze mgiełki obserwowane na 
niebie (jedną z nich widać gołym okiem w pogodną noc w 
gwiazdozbiorze Andromedy) znajdują się wewnątrz, czy 
też daleko poza Drogą Mleczną. W tej kwestii rację miał 
Curtis. Rozwiązanie zagadki przyszło już w trzy lata po 
Debacie. W 1923 roku E. Hubble zaobserwował Cefeidy 
w tym, co dzisiaj nazywamy Galaktyką w Andromedzie. 
Cefeidy są gwiazdami zmiennymi, które do dzisiaj służą 
jako kamienie milowe do wyznaczania odległości we 
wszechświecie. „Wielka Debata” przeszła już do legendy. 
I oto dokładnie 75 lat później, w tej samej sali, odbyła się 
jubileuszowa debata, tym razem na temat zagadkowych 
rozbłysków zwanych rozbłyskami gamma.

Odkryto je w 1969 roku, jako nagłe pulsy promieniowania 
wysokoenergetycznego. Czas życia rozbłysków gamma jest 
różny -  od ułamka sekundy, aż po wiele minut. Różne są też 
przebiegi pojedynczych rozbłysków. Zwykle widać bardzo 
szybkie zmienności, osiągające pojedyncze lub wielokrotne 
maksima.

Pierwsze rozbłyski gamma zaobserwowały amerykańskie 
satelity wojskowe, których zadaniem było monitorowanie 
powierzchni Ziemi w poszukiwaniu próbnych wybuchów 
nuklearnych, niezgodnych z międzynarodowymi ustalenia
mi. Od tego czasu wiele innych instrumentów umieszczo
nych na orbitach okołoziemskich zarejestrowało podobne 
rozbłyski. Burst and Transient Source Experiment (BATSE) 
na pokładzie Compton Gamma Ray Observatory jest na
jczulszym instrumentem wykrywającym rozbłyski gamma, 
jaki kiedykolwiek został wysłany w przestrzeń kosmiczną. 
Od momentu umieszczenia go na orbicie w kwietniu 1991 
roku, rejestruje rozbłyski gamma z częstotliwością około jed
nego dziennie.

Bardzo mało wiadomo na temat samych rozbłysków, oraz 
ich źródeł -  tzw. bersterów gamma. Na przestrzeni ostatnich 
lat powstało wiele mniej lub bardziej egzotycznych modeli. 
Jedną z podstawowych zagadek jest odległość do bersterów. 
Jedni umieszczaja je w naszej Galaktyce, inni w odległościach 
kosmologicznych. Tak czy inaczej, rozbłyski gamma są na
jpotężniejszymi eksplozjami, z jakimi mamy do czynienia w 
astronomii.

W upalny dzień 22 kwietnia 1995, o godzinie 13, w 
Audytorium im. Bairda w Muzeum Przyrodniczym w 
Waszyngtonie zebrało się wiele osób, którym szczęśliwie 
udało się dostać bilety. Byli to zarówno ludzie związani za
wodowo z astronomią, jak i zwyczajnie zainteresowani 
debatą laicy. Tak jak podczas oryginalnej „Wielkiej Debaty”, 
do dyskusji zasiedli liderzy dwóch głównych punktów wi
dzenia -  Donald Lamb z Uniwersytetu w Chicago i Bohdan 
Paczyński z Uniwersytetu w Princeton. Funkcję moderatora

pełnił Sir Martin Rees z 
Uniwersytetu w Cambri
dge. Przedmiotem kontro
wersji była skala odległo
ści do bersterów gamma. 
Paczyński był orędowni
kiem kosmologicznej skali 
odległości, a Lamb bronił 
teorii, że rozbłyski pocho
dzą z naszej Galaktyki. 
Spotkanie otworzył Robert 
N em iroff z NASA G o
ddard Space Flight Center 
-  główny organizator 
i sądząc z relacji pozaku- 
lisowych, człowiek, który 
sprawił, że debata w ogóle 
doszła do skutku. Na roz
grzewkę przed właściwą 
dyskusją wysłuchaliśmy 
dwóch zaproszonych refe
ratów. Najpierw Virginia 
Trimble z Uniwersytetu
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Kalifornijskiego w Irvine, z właściwą sobie elokwencją 
i błyskotliwością, nakreśliła historyczne tło oryginalnej de
baty sprzed 75 lat, jak i postaci jej głównych bohaterów. 
Szybko ustaliliśmy, że nie ma niestety na sali nikogo, kto 
uczestniczyłby w pierwszej debacie. Za to wstał i ukłonił się 
wszystkim przy gromkich oklaskach były student Shapley’a. 
Następny referat wygłosił Gerald Fishman z NASA Marshall 
Space Flight Center. Stoi on na czele grupy zajmującej się 
obserwacjami rozbłysków gamma uzyskiwanymi z BATSE. 
Prelegent nakreślił nam ogólną charakterystykę rozbłysków, 
jak również uświadomił wiele technicznych trudności 
i niedoskonałości obserwacji z BATSE. Główną z nich to 
bardzo słaba rozdzielczość przestrzenna instrumentu. 
Uniemożliwia to jednoznaczną identyfikację bersterów 
gamma z optycznymi obiektami na niebie. Teraz już tylko 
krótka przerwa dzieliła nas od właściwej dyskusji. Po przer
wie dowiedzieliśmy się, że właśnie w trakcie debaty zareje
strowano kolejny rozbłysk. Ktoś z uczestników miał przy 
sobie pagera(1), na który przysłano mu informację o sygnale 
z BATSE. Najpierw Paczyński, a potem Lamb, przedstawili 
swoje argumenty w 20-to minutowych wystąpieniach. Po
tem każdy miał 15 minut, żeby ustosunkować się do argu
mentów oponenta. Sesję zamknęła seria pytań od Sir Reesa i 
publiczności.

Kto wygrał debatę? Kto był bardziej przekonywujący? 
Pewnie tak jak w przypadku pierwszej Wielkiej Debaty oceni 
to przyszłość. Jeden z uczestników opowiadał mi, że po 
wystąpieniu Paczyńskiego czuł się całkowicie przekonany, 
że rozbłyski gamma pochodzą gdzieś z peryferii 
Wszechświata. Kiedy Lamb przedstawił swoje argumenty, to 
dla odmiany uwierzył, że z naszej Galaktyki.

Na koniec spotkania przewidziane było głosowanie. 
Zrezygnowano z niego i pozwolono w ten sposób statystyce

Telekomunikacyjne urządzenie przywoławcze.

Fot 2. Bohdan Paczyński w czasie prezentacji swego stano
wiska w sprawie pochodzenia razbłysków gamma.

milczeć w kwestii wyniku debaty. Zresztą Lamb zapropono
wał rozstrzygnięcie sporu w sposób tradycyjny i wezwał Pa
czyńskiego do przebiegnięcia z nim słynnego Bostońskiego 
Maratonu. No cóż, Donald Lamb znany jest ze swojego za
miłowania do biegów długodystansowych. Wyzwanie zosta
ło przyjęte, ale sądzić należy, że i wyzywający i wyzwany nie 
potraktowali tego całkiem poważnie...

Ogólnie debata nie wyzwoliła nadmiernych emocji. Pod
czas małego przyjęcia bezpośrednio po spotkaniu, wszyscy 
zgodnie ściskali sobie dłonie bez względu na to, czy byli z 
„obozu Paczyńskiego”, czy też z „obozu Lamba”.

Informacje dotyczące debaty można znaleźć na WWW: 
Zainteresowanym polecam sięgnięcie do tekstów wygłoszo
nych referatów, które mają się ukazać w Publications of the 
Astronomical Society of Pacific.

Danuta Dobrzvcka

Jaka jest odległość do bersterów gamma?
Argumenty za odległościami kosmologicznymi:
Izotropowy rozkład rozbłysków gamma na niebie jest zgodny 
z obserwowanym rozkładem obiektów takich jak np. galakty
ki czy kwazary, o których wiadomo, że znajdują się na odle
głościach kosmologicznych. W rozkładzie rozbłysków gam
ma nie widać żadnej koncentracji wokół płaszczyzny Gala
ktyki. Taką koncentrację z kolei obserwuje się w przypadku 
obiektów w Drodze Mlecznej, takich jak gwiazdy czy gro
mady kuliste.

Istnieją przesłanki obserwacyjne świadczące o tym, że 
słabsze rozbłyski są „przesunięte ku czerwieni” -  średnio 
trwają dłużej, a ich widma osiągają maksima przy mniejszych 
energiach niż widma silnych rozbłysków.

Niezaprzeczalnym dowodem za odległościami galakty
cznymi byłoby zaobserwowanie bardzo słabych rozbłysków w 
galaktyce w Andromedzie (M31), których nie widać w danych 
otrzymywanych z BATSE. Możliwe jednak, że konieczne są 
obserwacje przy pomocy instrumentów około 10 razy czul
szych, żeby móc z całym przekonaniem użyć tego argumentu. 
Argumenty za odległościami galaktycznymi:
Gwiazdy neutronowe o dużych prędkościach własnych tworzą 
„koronę” wokół naszej Galaktyki. Koronę tę z Ziemi widać 
rozłożoną izotropowo.

Istnieją podobieństwa pomiędzy wielokrotnymi rozbłys
kami w miękkich promieniach gamma a właściwymi rozbłys
kami gamma. Te pierwsze są właśnie związane z gwiazdami 
neutronowymi o dużych prędkościach własnych. Rozbłysk za
obserwowany 5 marca 1979 r. miał cechy podobne do cech 
rozbłysków gamma i został wyprodukowany przez gwiazdę 
neutronową znajdującą się w odległości około 50 kpc. Nie mo
żna zidentyfikować rozbłysków gamma z obiektami obserwo
wanymi w dziedzinie optycznej. Gdyby rozbłyski gamma po
wstawały na odległościach kosmologicznych, należałoby 
oczekiwać, że położenie silniejszych rozbłysków powinno być 
skorelowane z pobliskimi galaktykami. Z kolei gwiazdy neu
tronowe w „koronie” wokół Galaktyki znajdują się w odle
głości 100-500 kpc od Słońca i przy swoich małych jasnoś
ciach powierzchniowych są trudne do wykrycia w obserwa
cjach optycznych.

Nie potwierdzone jeszcze w pełni obserwacje świadczą 
o obecności pojedynczych linii cyklotronowych w widmach 
rozbłysków gamma. Podobne linie widać w widmach magne
tycznych gwiazd neutronowych. Istnieją nie do końca pot
wierdzone przesłanki wskazujące, że rozbłyski gamma się po
wtarzają. Byłby to dodatkowy argument za podobieństwem do 
wielokrotnych rozbłysków w miękkich promieniach gamma.

(DD.)
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Błyski gamma obserwowane są od późnych lat sześćdziesiątych przez różne sondy kosmiczne. Powtarzające się 
rozbłyski zarejestrowano dla trzech źródeł; różnią się one od innych w przybliżeniu termicznym widmem i niższą 
energią fotonów - stąd angielski termin soft gamma repeaters. Pozostałe, klasyczne błyski, które są tematem tego 
artykułu, mają nietermiczne, w przybliżeniu potęgowe widma, a większość energii przenoszą niskoenergetyczne 
fotony ~1 MeV. W dziedzinie X (E < 30 keV) emitowane jest parę procent energii. W niektórych przypadkach obser
wowano fotony o energiach gigaelektronowoltów towarzyszące rozbłyskowi lub docierające ~ lh po nim. Najsilniejsze 
błyski mają obserwowaną energię ~10 ~4erg cm-2 i typowy strumień ~10 “5erg s'1 cm-2. Czas trwania błysków ma duży 
rozrzut, ale typową wartością jest 1-10 s. Czas wzrostu sygnału to typowo 10 ms. Należy tu podkreślić, że przebiegi 
czasowe błysków różnią się między sobą kształtem. Doniesienia o obecności linii w widmach błysków, w tym linii o 
energiach ~ 400 keV, co możnaby wiązać z anihilacją par elektron -  pozyton w silnym polu grawitacyjnym, nie są 
powszechnie przyjmowane.

Modele błysków gamma
Michał Jaroszyńsk i

Zamieszczona powyżej charakterystyka 
fizyczna rozbłysków nie pozwala na ich 
jednoznaczną interpretację. Uciekamy 
się z kolei do metod astronomicznych. 
Najprostsze pytanie - czy błyski można 
wiązać z jakąś klasą obiektów astrono
micznych - nie ma jak dotąd odpowie
dzi. Na wykluczenie korelacji położeń 
błysków na niebie z czymkolwiek jest 
chyba za wcześnie ze względu na małą 
precyzję określania ich pozycji. Pozo
staje jeszcze statystyczne badanie roz
mieszczenia źródeł rozbłysków.

W ostatnim numerze Postępów As
tronomii z roku 1993 Włodzimierz Klu- 
źniak podsumował obserwacje bły
sków gamma, zwłaszcza te otrzymane 
przez BATSE (Burst and Transient 
Source Experiment, przyrząd na pokła
dzie satelity -  Obserwatorium Promie
niowania Gamma). Od tego czasu przy
bywało zaobserwowanych błysków (w 
tempie 1 na dzień), a obserwacje były 
analizowane w najróżniejszy sposób. 
Konkluzje artykułu Włodka pozostają 
słuszne: źródła błysków rozmieszczone 
są na niebie izotropowo, a rozkład ob
serwowanych jasności wykazuje niedo
bór słabych źródeł w porównaniu z roz
kładem jaki otrzymalibyśmy dla jedno
rodnego ich rozmieszczenia w płas
kiej, statycznej przestrzeni. Te dwie ce
chy rozmieszczenia źródeł mają dwie 
możliwe interpretacje. Możemy znajdo

wać się w środku sferycznie symetry
cznego rozkładu obiektów rozbłysku
jących, których przestrzenna gęstość, 
moc błysków lub prawdopodobieństwo 
aktywności maleje z odległością od ob
serwatora. Przy takiej interpretacji 
wciąż pozostaje część badaczy, uważa
jąc, że źródła błysków znajdują się w 
halo Galaktyki w obszarze o promieniu 
rzędu 100 kpc. Jeśli źródła dostają się 
do halo z centralnych obszarów Gala
ktyki, np. z dysku, spadek ich gęstości z 
odległością jest naturalny. Słońce jest 
przy tym dostatecznie blisko centrum 
Galaktyki, by krążący wokół niego 
obserwatorzy nie zauważali anizotropii 
rozkładu błysków na sferze niebieskiej, 
przynajmniej dopóki ich ilość jest ogra
niczona. Druga możliwość to jednoro
dny rozkład rozbłysków w jednorod
nym i izotropowym, rozszerzającym się 
Wszechświecie. Izotropia jest wtedy 
cechą błysków dla każdego obserwato
ra. Niedobór słabych czyli mających 
miejsce daleko (i dawno temu !) bły
sków jest również naturalny: oddalanie 
się źródeł od obserwatora powoduje 
osłabienie dochodzących od nich syg
nałów. Oczywiście wymaga to, aby ob
serwowane błyski pochodziły od źródeł 
istotnie kosmologicznych, to znaczy 
mających przesunięcia ku czerwieni z 
< zmax, gdzie zmax~l. W przeciwnym 
przypadku oddalanie się obiektów nie

miałoby praktycznie wpływu na ich 
obserwowane jasności. Należy tu zau
ważyć, że tym samym żądamy, aby 
czas życia populacji źródeł rozbłysków 
był porównywalny z wiekiem Wszech
świata. To z kolei dopuszcza ewolucję 
tej populacji w kosmologicznej skali 
czasu i musi utrudniać interpretację 
wszelkich statystycznych badań ich 
rozkładu.

Z użyciem BATSE zaobserwowano 
ponad tysiąc rozbłysków. Opubliko
wany katalog 2B zawiera tylko 585 z 
nich. W paru pracach pojawiły się 
stwierdzenia o istniejących korelacjach 
w położeniach i czasie rozbłysków, ale 
wniosków takich nie potwierdzają póź
niejsze analizy oparte na szerszym ma
teriale. Należy przyjąć, że klasyczne 
błyski z danego źródła nie powtarzają 
się.

Czasowe przebiegi błysków są skom
plikowane, a ich długości mogą różnić 
się o cztery rzędy wielkości. Według 
Norrisa i jego współpracowników ist
nieje związek pomiędzy obserwowaną 
jasnością a typowym czasem trwania 
błysku: słabe rozbłyski (o stukrotnie 
niższej mocy szczytowej) są, średnio 
biorąc, dwukrotnie dłuższe od silnych. 
Trzeba tu zaznaczyć, że wyniki tej ana
lizy nie są powszechnie przyjmowane. 
Jeśli są prawdziwe, ich naturalnym wy
tłumaczeniem jest hipoteza o kosmolo-
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gicznym  rozm ieszczeniu źródeł do 
przesunięcia ku czerwieni zmax~ l .  Ob
serwowana skala czasowa dla najodle
glejszych obiektów jest wtedy wydłu
żona: A f , = (l+ zm.iv)Af m , gdzie At -obs v max7 em ’ °  em
czas trwania błysku.

Długość błysku można charaktery
zować jako czas, w którym detektory 
rejestrują 90% fotonów, x90. (Pomija się 
początkowe i końcowe 5%). Rozkład 
tak zdefiniowanej wielkości jest bimo- 
dalny, można podzielić błyski na krót
kie (t90<2s) i długie (t90>2s). Obie pod- 
klasy mają izotropowy rozkład na nie
bie i taki sam zakres szczytowych jas
ności. Obie przejawiają deficyt słabych 
źródeł. Krótkie błyski mają średnio 
twardsze widmo. Powyższe cechy obu 
klas są w zgodzie z hipotezą, że ich prze
strzenny rozkład jest taki sam. Jeśli tak, 
to źródła krótkich błysków wymagają 
~20 razy mniej energii. Fakt istnienia 
dwóch klas błysków nie musi ozna
czać istnienia dwóch rodzajów ich 
źródeł.

Cohen i Piran badają szeroką klasę 
kosmologicznych modeli rozkładu dłu
gich błysków obserwowanych przez 
BATSE. Dla określenia fizycznych  
własności źródeł najważniejszym para

metrem jest maksymalne przesunięcie 
ku czerwieni, przy jakim są jeszcze ob- 
serwowalne, zmax. Na tej podstawie 
ocenić można moc i całkowitą energię 
rozbłysków. Jeśli źródła są „standardo
wymi świecami” nie ewoluującymi w 
czasie, to najlepsze dopasowanie do 
danych BATSE daje zmux~2, przy małej 
zależności od wartości parametrów ko
smologicznych. Kształt funkcji św ie
cenia też nie wpływa drastycznie na ten 
wynik. Gdyby przestrzenna gęstość 
źródeł malała z przesunięciem ku czer
wieni, możliwe są niższe wartości z’ max

Poważnym  problemem pozostaje 
dopasowanie do siebie danych otrzy
manych przy pomocy BATSE i PVO 
(Pioneer Venus Orbiter). Sonda ta od 
14 lat rejestruje błyski gamma i ma 
około dwudziestokrotnie niższą czułość 
od BATSE. Jej dane dotyczą więc zda
rzeń bliższych, dla których deficyt sła
bych źródeł nie występuje. Kompletne 
obserwacje PVO nie są opublikowane, 
nie wiadomo jaki jest w nich udział dłu
gich i krótkich błysków. Wszystko to 
powoduje, że łączenie danych z obu 
przyrządów jest ryzykowne. Jeśli to 
uczynić, m odel standardowych, nie 
ewoluujących św iec daje znacznie

niższą wartość maksymalnego przesu
nięcia ku czerwieni, zmax«  0.87 (takie 
wyniki uzyskał w 1993 roku Fenimore 
ze współpracownikami).

Czułość detektorów BATSE wynosi 
~10"7 erg cm2. W płaskim modelu kos
mologicznym (Q = 1, A = 0) odpowia
da to izotropowemu źródłu o energii 
E a  3 x l0 50 erg przy zmax= 0.87 lub 

3 x l0 51 erg przy zmax= 2 i dla warto
ści stałej Hubble’a H()= 100 km s 1 
Mpc'1. W innych modelach (Q< 1 lub 
A> 0) i przy mniejszej stałej Hubble’a 
wartości te są jeszcze wyższe. Dla po
równania i zupełności zauważymy, że 
izotropowe źródło w halo Galaktyki 
musiałoby mieć energię błysku ~1042 erg.

Emisja promieni gamma

Obecność w widmie fotonów o w yso
kich energiach (do~lG eV ), świadczy o 
tym, że mało prawdopodobne są za
chodzące w źródle oddziaływania foton
-  foton dające w wyniku pary elektron
-  pozyton. Procesy takie nie tylko 
usuwałyby z widma wysokoenergety
czne fotony, ale też zwiększałyby nie- 
przezroczystość ośrodka prowadząc do 
ustalenia równowagi i termicznego
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widma. Rozwiązaniem problemu jest 
założenie, że źródło porusza się ku ob
serwatorowi z prędkością bliską pręd
kości światła i czynnikiem Lorentza 
T ~103 i wobec tego energie fotonów 
mierzone w ośrodku, w którym powsta
ją, są relatywnie niskie i nie prowadzą 
do tworzenia par. Niezależnym warun
kiem jest mała grubość optyczna źródła 
ze względu na rozpraszanie na swobod
nych elektronach. Ten postulat można 
spełnić, o ile emisja fotonów odbywa 
się w obszarze o dostatecznie dużych 
rozmiarach. Nietermiczne widmo foto
nów implikuje istnienie w emitującym 
ośrodku populacji cząstek, które mają 
nierównowagowy rozkład energii.

Powyższe warunki można spełnić, 
jeśli przyjąć, że błyski powstają w fa
lach uderzeniowych związanych z od
działywaniem materii o wysokim czyn
niku Lorentza (~103) z rzadkim (~lcm 3) 
ośrodkiem. Aktywny obszar za czołem 
fali porusza się wtedy z czynnikiem Lo
rentza tego samego rzędu, kolektywne 
procesy w jego otoczeniu prowadzą do 
pojawienia się potęgowego rozkładu 
elektronów mogących emitować fotony 
przez odwrotny proces Comptona lub 
synchro tronowo. Pojedyncze nukleony
o energii ~ F GeV mogłyby przecho
dzić przez front fali uderzeniowej i od- 
działywując z nukleonami ośrodka pro
dukować neutralne piony, których roz
pad dawałby fotony o energiach ~ T/10 
GeV.

Otrzymanie przepływu o wysokim 
czynniku Lorentza nie jest proste. Na 
przykład relatywistyczny wiatr powsta
jący nad powierzchnią gwiazd neutro
nowych, kiedy ich jasność przekroczy 
wartość Eddingtona, ma typowo czyn
nik Lorentza rzędu ~10. Najłatwiej 
związki ilościowe otrzymać dla tzw. 
kuli ognistej (fireball). Wyobraźmy so
bie, że w pewnym obszarze mamy w 
chwili początkowej kulę wypełnioną 
mieszaniną ultrarelatywistycznych lek
kich cząstek (fotony, pary) i barionów 
w równowadze termodynamicznej. Pa
rametrem, który decyduje o dalszej 
ewolucji kuli jest stosunek całkowitej 
energii do masy spoczynkowej r\=E!M<?. 
Poniżej używamy oszacowań dla kuli o 
początkowej energii 1051 erg i rozmia
rze 100 km. Początkowo kula ma bar

dzo dużą nieprzezroczystość ze wzglę
du na obecność par. Jeśli 77 » 1 0 10, kula 
staje się przezroczysta bezpośrednio po 
anihilacji par i cała energia jest wypro- 
mieniowywana w postaci fotonów o 
termicznym widmie. Dla 1010> r\ >105 
kula staje się przezroczysta długo po 
anihilacji par, ale w czasie gdy więk
szość energii jest ciągle związana z fo
tonami. I tutaj prawie cała energia jest 
emitowana w formie termicznych foto
nów. Przy r7<105 prawie cała począ
tkowa energia kuli przekształca się w 
kinetyczną energię ekspansji o czynni
ku Lorentza T^ 7 7 . Fotony opuszczające 
kulę w momencie, gdy staje się ona 
przezroczysta, unoszą tylko małą część 
energii. Ten przypadek jest interesujący 
z punktu widzenia scenariusza opisa
nego powyżej, o ile r) >103 . Przy speł
nieniu tego warunku otrzymujemy rela
tywistycznie ekspandującą otoczkę o 
wysokim czynniku Lorentza r~103. 
Dla energii 1051 erg wymaga to „dobra
nia” masy barionów z wąskiego przedzia
łu 5x1 O'9-  5 xlO'7M0.

Podobne oszacowania pozostają praw
dziwe dla relatywistycznego wypływu 
typu niestacjonarnego wiatru i nie ogra
niczają się do przypadku sferycznej sy
metrii. Stosunek całkowitej energii do 
masy spoczynkowej jest i tutaj podsta
wowym parametrem. Pozostaje nam 
stworzyć model zjawisk prowadzących 
do wytworzenia kuli ognistej o wyma
ganych parametrach.

Źródło energii

Jeśli błyski są kosmologiczne, wyma
gają energii zbliżonej do tej, jaka wyz
wala się w supernowej. Problem sta
nowi wyemitowanie części tej energii w 
specjalnej postaci „czystej” (zawiera
jącej dostatecznie mało barionów) kuli 
ognistej. Gorąca gwiazda neutronowa 
wyzbywa się energii emitując neutrina 
w czasie rzędu sekundy. Neutrina (i ich 
antycząstki) mogą anihilować ponad 
powierzchnią gwiazdy tworząc pary 
elektron-pozyton. W ten sposób relaty
wistycznej plaźmie przekazana zostaje 
energia ponad 1051erg - taka jakiej wy
magają rozbłyski. Dokładniejsza anali
za problemu pokazuje jednak, że rów
nocześnie z neutrinami powierzchnię

gwiazdy opuszcza złożony z jonów 
i elektronów wiatr. Anihilacja neutrin 
nie odbywa się w próżni, energia par 
zostaje przekazana plaźmie i ostate
cznie otrzymujemy słabo relatywisty
czny wiatr.

W obiektach o znaczącym momen
cie pędu istnieje obszar wokół osi rota
cji, gdzie gęstość materii powinna być 
znacząco niższa na skutek działania „sił 
odśrodkowych”. W związku z tym 
zaproponowano wariant scenariusza z 
anihilacją neutrin w układzie pozba
wionym symetrii sferycznej. Pierwotnie 
postulowano, że neutrina są emitowane 
przez gwiazdy neutronowe w układzie 
podwójnym, pod koniec jego ewolucji. 
Emisja fal grawitacyjnych prowadzi tu 
do zacieśniania orbity, a siły przypły
wowe powodują coraz większą defor
mację składników. Dysypacja miałaby 
prowadzić do synchronizacji układu
i rozgrzewania gwiazd neutronowych, 
które stawałyby się źródłami neutrin. 
Okazuje się jednak, że lepkość materii 
tworzącej gwiazdę neutronową jest za 
mała do utrzymania synchronizacji w 
końcowych etapach ewolucji układu, a 
związana z nią dysypacja niedostatecz
na dla znaczącego podgrzania gwiazd.

Podwójny układ gwiazd neutrono
wych ewoluuje więc aż do momentu 
połączenia się składników bez znaczą
cego wzrostu ich temperatury. Problem 
ten badano z użyciem trójwymiaro
wych kodów numerycznych w ramach 
klasycznej mechaniki z uwzględnie
niem członów opisujących emisję pro
mieniowania grawitacyjnego. Niesta
bilność hydrodynamiczna, którą opisać 
można w przybliżeniu również metoda
mi analitycznymi, pojawia się, kiedy 
średnica orbity układu jest rzędu trzy
krotnego promienia niezaburzonej 
gwiazdy. Powoduje ona przekształce
nie układu podwójnego w nieosiowe 
ciało centralne, które następnie odrzuca 
małą część masy tworząc dysk. 
Powstaje ostatecznie osiowo symetry
czne ciało centralne otoczone torusem. 
Ciało centralne, o ile jest dostatecznie 
masywne, zapada się, tworząc czarną 
dziurę Kerra. Neutrina z torusa anihi- 
lując w otoczeniu osi rotacji dają w re
zultacie relatywistyczną plazmę, która 
może tworzyć strugę opuszczającą
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wykonane były przez kilka niezależ
nych grup z różnymi założeniami co do 
spinu gwiazd neutronowych. Jak się 
okazuje jego wartość ma podstawowy 
wpływ na końcową konfigurację: im 
większe spiny składników, tym więk
sza masa tworzonego dysku. Najczęś
ciej badany jest przypadek układu 
gwiazd o masach 1.4 M 0 + 1.4 M 0 . 
Promieniowanie grawitacyjne unosi 
0.1 M 0. Jeśli wykluczyć wysokie spiny 
składników związane z synchronizacją, 
powstaje ciało centralne o masie > 2.4 
M0 otoczone torusem o masie < 0.3 M @. 
Jak wynika z omawianych rachunków 
ciało centralne ma umiarkowany mo
ment pędu: cJIGM2» 0.6, gdzie c jest 
prędkością światła, J  -  momentem pę
du, G -  stałą grawitacji, M  -  masą ciała 
centralnego. Dla większości równań sta-

rachunki numeryczne nie zostały wyko
nane, traktować parametry termodyna
miczne torusa jako swobodne. Jak się 
okazuje torus o określonej masie i roz
kładzie momentu pędu jest najefekty
wniejszym źródłem neutrin w pewnym 
zakresie entropii na jednostkę masy. 
Przy niższej entropii jest za chłodny by 
emitować neutrina, przy wyższej -  zbyt 
rzadki. Nie wszystkie neutrina mogą 
być wykorzystane do produkcji kuli og
nistej natomiast ich emisja zmniejsza 
energię wewnętrzną torusa. Dobrawszy
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m e l in u ją c ą  c / .a m ą  u z iu r ą  ocnw arz-. 
schilda, a= l odpowiada maksymalne
mu dozwolonemu momentowi pędu 
czarnej dziury o danej masie. Przy a> l 
rozwiązanie Kerra opisywałoby już nie 
otoczoną horyzontem czarną dziurę, ale 
tzw. nagą osobliwość! Moment pędu na 
jednostkę masy w torusie powoli rośnie 
z promieniem, omawiane rachunki dają 
l~R02. Wszystko to znacząco ogranicza 
możliwe parametry torusa.

Dla badania emisji neutrin podsta
wowym parametrem jest temperatura 
torusa. Grupa zakładająca efektywność 
dysypacji i synchronizację układu pod
wójnego otrzymała wewnątrz torusa 
temperaturę kT  ~ 10 MeV, zapewnia
jącą interesującą jasność neutrinową. W 
innym przypadku otrzymano kT ~ 
2MeV. Niezgodność tych wyników 
pozwala, dopóki bardziej dokładne

cena: 3,75 zł
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tempo dysypacji energii musi równo
ważyć jej straty związane z emisją neu
trin. W przypadku konfiguracji pow
stających w efekcie łączenia się pod
wójnych gwiazd neutronowych wartość 
współczynnika a  musiałaby zawierać 
się w granicach 0.1-0.3. Obecność lep
kości powoduje zmianę rozkładu mo
mentu pędu w torusie - staje się on z 
czasem coraz bardziej płaski i rozcią
gnięty radialnie, a część masy spada 
poprzez wewnętrzny brzeg na czarną 
dziurę. Wszystkie te efekty zmniejszają 
jasność neutrinową torusa i zmniejszają 
efektywność anihilacji neutrin w oto
czeniu osi rotacji. W porównaniu z 
przypadkiem konfiguracji, która styg
nie nie zmieniając rozkładu momentu 
pędu, energia relatywistycznej strugi 
rośnie kilkakrotnie, ale jest ciągle za

Postępy Astronomii 2/1995 57



mała by wytłumaczyć błyski gamma. 
Inną słabą stroną tego modelu jest mała 
ilość spodziewanych zjawisk: według 
różnych ocen łączenie się gwiazd neu
tronowych może mieć miejsce średnio 
raz na ~105 lat w masywnej galaktyce i 
dla wytłumaczenia obserwowanej częs
tości błysków trzebaby postulować 
dużą rozwartość relatywistycznych 
strug.

Podwójne układy gwiazd neutro
nowych dają początek konfiguracjom, 
których parametry można dość silnie 
ograniczyć. Być może uwzględnienie 
wszystkich efektów relatywistycznych 
i dokładniejsze potraktowanie proce
sów dysypacyjnych w ewolucji układu 
podwójnego dałoby w efekcie konfigu
racje bardziej interesujące z punktu 
widzenia modelowania błysków. Jak 
dotąd rachunki takie nie istnieją. Is
tnieje natomiast odmienny scenariusz 
prowadzący do podobnej konfiguracji 
czarnej dziury i torusa zaproponowany 
przez Woosleya. Zgodnie z nim zapa
danie się rotującej, masywnej gwiazdy 
(zaawansowej w ewolucji gwiazdy 
Wolfa-Rayeta) nie zawsze musi pro
wadzić do wybuchu supernowej typu 
Ib. Przy dostatecznie dużym momencie 
pędu gwiazdy może powstać rotująca 
czarna dziura otoczona torusem. Kon
figuracja ta przypomina powstającą w 
ewolucji podwójnego układu gwiazd 
neutronowych, ale jej parametry są sła
biej ograniczone - na przykład na mo
ment pędu nie ma żadnych ogólnych 
ograniczeń. Pozwala to rozważać ukła
dy z czarną dziurą o zbliżonym do mak
symalnego spinie (a* /). Torusy wokół 
szybko ratujących czarnych dziur są 
ciaśniejsze, zapewniają wyższą efekty
wność anihilacji neutrin i przynajmniej 
energetycznie, odpowiadają wymogom 
modeli błysków. „Nieudane superno
we” z udziałem gwiazd WR powinny 
być na tyle częste, że gdyby tylko nie
liczne z nich prowadziły do błysków 
gamma, ich ilość byłaby zgodna z 
obserwacjami. Główną wadą modelu 
jest w tej chwili jego niedookreśloność, 
którą mogą usunąć numeryczne rachun
ki opisujące zapadanie się rotującej 
gwiazdy.

Inna hipoteza wiąże błyski z naro

dzinami gwiazd neutronowych pow
stających przez grawitacyjne zapadanie 
białego karła o silnym polu magnety
cznym (> 109 G) i wysokim tempie ro
tacji w układzie podwójnym z akrecją. 
Powstający pulsar może mieć pole ma
gnetyczne o natężeniu ~1015 G i pręd
kość kątową Q ~ 104 s '1. Tempo utraty 
energii w związku z rotacją dipola mag
netycznego jest tu rzędu 1051erg s'1, a 
kinetyczna energia rotacji ~ 5 x l0 52 erg. 
Indukowane pole elektryczne może być 
na tyle wysokie, że powoduje kreację 
par elektron-pozyton. Powstaje relaty
wistyczny wiatr o czynniku Lorentza 
Gamma ~10-102. Znowu szacunki dają 
liczby w interesującym zakresie, ale 
i ten model wymaga dalszych, bardziej 
szczegółowych rachunków.

Część badaczy ciągle rozwija mode
le, które wiążą błyski z Galaktyką 
umiejscowiając je w jej rozległym halo. 
Tutaj sytuacja jest podwójnie skom
plikowana, bo należy nie tylko wyja
śnić fizyczny mechanizm zjawiska, ale 
jeszcze wyjaśnić skąd bierze się rozle
głe halo o promieniu rzędu ~100 kpc. 
Ostatnio pojawiają się twierdzenia, że 
odległości pulsarów są w rzeczywistoś
ci większe niż sądzono.To z kolei 
oznacza wyższą prędkość transwersa
lną wyznaczaną na podstawie porówna
nia pozycji pulsara i pozostałości po su
pernowej, która towarzyszyła jego po
wstaniu. Badając rozkłady prędkości 
radialnych i transwersalnych pulsarów 
otrzymuje się rozkład ich prędkości w 
trzech wymiarach. Średnia jej wartość 
jest rzędu 500 km s‘\  co powoduje, że 
wiele pulsarów nie jest związanych 
przez pole grawitacyjne Galaktyki 
i powinno się oddalać od jej centrum. 
Dla zgodności z obserwowanym roz
kładem błysków należy postulować, że 
rozbłyskowa aktywność pulsarów po
jawia się dopiero, gdy znacznie się od
dalą. Do wytłumaczenia pozostaje fakt, 
dlaczego pulsary z Obłoków Magellana 
i galaktyki w Andromedzie nie są wi
dziane jako nadwyżka w rozkładzie 
błysków.

Konkretne mechanizmy generacji 
błysków przez gwiazdy neutronowe w 
halo nie są oczywiste. Wymogi zwią
zane z widmem promieni gamma zno

wu prowadzą do idei kuli ognistej, ale o 
niższej energii (~1042 erg).W ymogi 
energetyczne prawdopodobnie można 
spełnić postulując niestabilność akrecji 
na gwiazdę neutronową z rzadkiego 
ośrodka. Trudność stanowi mechanizm 
produkcji „czystej” kuli ognistej.

Konkurencyjny scenariusz wiąże się 
z powstawaniem gwiazd neutronowych 
o bardzo silnym polu magnetycznym 
(B> 1015 G). Obecność pola tłumi kon
wekcję, a transport ciepła i emisja neu
trin stają się asymetryczne. Pozwala to 
nadać gwieździe prędkość rzędu 1000 
km s '1 wzdłuż linii sił pola. Energia po
la jest rzędu 1047erg i może być wyz
walana przy rekoneksji linii. Ultrarela- 
tywistyczne cząstki rozpędzane wzdłuż 
linii pola emitują fotony gamma skie
rowane w kierunku centralnych części 
Galaktyki. Ten mechanizm mógłby wy
jaśniać jednocześnie obecność źródeł w 
halo i emisję błysków gamma.

Ograniczyliśmy się do podania kilku 
przykładowych modeli, które mogą tłu
maczyć przynajmniej niektóre własnoś
ci błysków gamma. Trzeba podkreślić, 
że hipoteza lokalna sytuująca rozbłyski 
w halo Galaktyki jest bliska odrzucenia 
- napływające dane coraz bardziej ogra
niczają odstępstwa od izotropii nieo
dłącznie związane z tą grupą modeli. Z 
modeli kosmologicznych najlepiej zba
dany jest scenariusz związany z pod
wójnymi układami gwiazd neutrono
wych. Tutaj swoboda doboru parame
trów jest najmniejsza, a stosowalność 
tego modelu najłatwiej ograniczyć. 
Modele pokrewne, związane z „nieu
danymi supernowymi” pozostawiają 
wciąż dużą swobodę astrofizykom. 
Mimo to, natura błysków gamma 
pozostaje zagadką.

Czytelników głębiej zainteresowanych 
odsyłamy do następujących prac orygi
nalnych:
Cohen E. i Piran T. 1995, ApJ, w druku; 
Fenimore, E.E. i in. 1993, Nature, 366,40 
Norris, J.P. i in. 1994, ApJ, 424, 540

Michal Jaroszyński jest profesorem w Obser
watorium Astronomicznym Uniwersytetu War
szawskiego. Jego zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół zagadnień astronomii 
pozagalaktycznej.
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Czy newtonowska 
stała grawitacji 
jest stała?

Tadeusz Jarzębowski

Oddziaływanie grawitacyjne jest jedną z 
podstawowych sił, czy też -  jak to się 
najczęściej określa -  jednym z oddzia
ływań fundamentalnych. Liczba tych od
działywań, ich klasyfikacja, podlegały 
znacznym modyfikacjom. W literaturze 
naukowej mówi się dziś na ogół o czte
rech siłach, ale dalszy rozwój badań w tej 
dziedzinie wprowadzi tu niewątpliwie 
jeszcze niejedne zmiany.

Grawitacja -  którą tak wyraźnie od
czuwamy na co dzień -  była pierwszym z 
poznanych oddziaływań (o sile tej pisał 
już Arystoteles). Matematyczną formę 
nadał temu oddziaływaniu Newton; owa 
historia ze spadającym jabłkiem to rok 
1666; odkrywca prawa ciążenia powsze
chnego miał wówczas 24 lata. Jakkolwiek 
poznane jako pierwsze, oddziaływanie 
grawitacyjne jest o wiele rzędów wielkoś
ci słabsze od wymienionych tu pozo
stałych.

Pomiary stałej grawitacyjnej

Mając na uwadze słabość oddziaływania 
grawitacyjnego, Newton sądził, że wiel

kości siły grawitacyjnej, F=GM [M2/r2, nie 
da się zmierzyć w warunkach laborato
ryjnych; niemierzalnym byłby zatem 
i występujący tu współczynnik, stała gra
witacji G. Natomiast wielkość ta ma pod
stawowe znaczenie w szeregu zagadnie
niach astronomicznych. W szczególności, 
znając G, można by obliczyć nie znaną w 
czasach Newtona masę Ziemi i jej średnią 
gęstość -  a to z kolei umożliwiałoby wyz
naczanie mas ciał niebieskich w jednos
tkach bezwzględnych. Pomiar stałej gra
witacji był więc kluczem do „zważenia” 
Wszechświata.

Pierwsze próby eksperymentalnego 
pomiaru wielkości siły grawitacyjnej pod
jęto dopiero po śmierci Newtona, około 
połowy XVIII stulecia (Newton zmarł w 
roku 1727). Metoda pomiaru polegała tu 
na mierzeniu odchylenia od pionu nici 
wahadła w pobliżu masywu górskiego o 
dającej się oszacować masie. Ale to raczej 
historia. Późniejsze pomiary wykony
wane już były w laboratoriach, najczęściej 
z zastosowaniem tzw. wagi skręceń. War
tość G poznano po raz pierwszy przed bli
sko dwustu laty, w roku 1798 (Cavendish).

Na rys. 1 zobrazowane zostały niektó
re ważniejsze pomiary tej stałej fizycznej. 
Patrząc na te dane, nie można uwolnić się 
od sceptycznych refleksji. Zaskakuje tu 
fakt, że niektóre pomiary wzajemnie się 
wykluczają, przypadając poza granicami 
błędów pomiarów innych -  i dotyczy to 
też tych współczesnych, bardziej pre
cyzyjnych. Swego rodzaju curiosum sta
nowi natomiast fakt, iż pomiary wykony
wane w kopalniach dostarczają wartości 
G rażąco większych. Tak znaczne roz
bieżności tłumaczone są tu nie określony
mi bliżej nienewtonowskimi składowymi 
grawitacji.

Wartości stałej grawitacyjnej nie da się 
wyznaczyć z obserwacji ruchów planet 
czy też satelitów. W  charakterze nato
miast ciekawostki może wspomnimy, że 
wysuwana była niedawno dość oryginal
na koncepcja pomiaru G na satelicie 
Ziemi, polegająca na badaniu ruchu obie
gających się tam w warunkach nieważ
kości kul o znanych masach (Ap.J., 304, 
L61). Ale to, jak na razie, tylko teorety
czne rozważania.

Przyjmowana dziś wartość stałej gra
witacji wynosi
G= (6.6726 ± 0.00085)x 10'11m 3kg '1 s"2. 
Zauważmy, że w zestawieniu z innymi 
stałymi fizycznymi wartość ta znana jest 
ze stosunkowo mała dokładnością (i z 
taką dokładnością znamy masę Ziemi, 
planet, Słońca). Wielkość mocno kwe
stionowanego tu błędu w stosunku do sa
mej wartości stałej wynosi 130 miliono
wych -  podczas gdy np. w przypadku ma
sy protonu czy elektronu jest to tylko 0.6 
milionowych, no a dla prędkości światła 
w próżni błąd stanowi tylko 0.004 milio
nowe tej podstawowej stałej fizycznej.

Słabo znana wartość G, rozbieżności w 
wynikach jej pomiarów -  to sytuacja, w 
jakiej rodzić się mogą wątpliwości, czy 
„stała” ta jest rzeczywiście stała. Jedną z 
takich wątpliwości było pytanie, czy

Tab. 1. Ewolucja poglądów na temat fundamentalności oddziaływań. 

O ddziaływania fundam entalne

V

<D

' 5 .

xx

grawitacyjne elektryczne magnetyczne 

\  /
molekularne

grawitacyjne elektromagnetyczne molekularne

grawitacyjne elektromagnetyczne
molekularne

grawitacyjne elektromagnetyczne
molekularne

słabe słabe

grawitacyjne elektromagnetyczne słabe silne
molekularne kolorowe
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Tab.2. Porów nanie oddziaływań fundamentalnych.

O ddziaływanie W zględne natężenie Zasięg Czas charakterystyczny
(cm) (s )

grawitacyjne 5 .9x 10 '39 00 -

elektrom agnetyczne 7 .3 x l0 '3 OO IO-20-  IO'16

słabe 10‘5 « 1 0 14 i o 10-  io -8

silne (jądrowe) 1 i o 13-  io  14 1 0 -2 " -  10-23

wartość G nie zależy od odległości przy
ciągających się mas, czy nie należałoby tu 
pisać G(r). Ewidentnym przykładem tego 
typu zależności może być oddziaływanie 
silne oraz słabe. Otóż dla wielkich odle
głości, takich jak planetarne, tj. rzędu 10um, 
sprawdzanie prawa Newtona poprzez 
badanie ruchów ciał niebieskich jest 
względnie łatwe -  i tu żadnych niespo
dzianek być nie powinno. Co się nato
miast tyczy odległości laboratoryjnych -  
metry, centymetry -  to tu weryfikacja 
prawa Newtona jest znacznie trudniejsza. 
Stąd w okresie ostatnich dziesięciu lat tak 
dużo słyszało się o „piątej sile”, gdzie 
wielkość oddziaływania grawitacyjnego 
miałaby być uzależniona od struktury 
jądra. Owa piąta siła okazała się jednak 
nieuchwytna, sprawa przycichła.

Rozpatrywano i inne możliwe aspekty 
zmian stałej grawitacji; były sugestie 
zależności G od temperatury, stopnia na
magnesowania czy też ładunku elektry
cznego. Najwięcej jednak uwagi skupiła 
możliwość słabnięcia siły oddziaływania 
grawitacyjnego w miarę upływu czasu.

Zależność G od czasu 
Hipoteza D iraca

Stałość „stałej” grawitacyjnej została zak
westionowana w roku 1938; pojawia się 
wówczas opracowana przez Diraca hipo
teza, że G jest funkcją czasu -  jej wartość 
miałaby systematycznie maleć. Autorytet 
współtwórcy elektrodynamiki kwan
towej, laureata Nagrody Nobla z roku 
1933, wywarł zapewne wpływ na fakt, iż

problem ten stał się tematem bardzo wielu 
prac teoretycznych i eksperymentalnych. 
Sprawa nie straciła aktualności do dzisiaj. 
Na przykład w Astrophysical Journal z 20 
grudnia 1994 roku ukazała się praca pt. 
„The Sun as a Probe of Varying G”. 
Zmienność tej wielkości fizycznej 
musiałaby przecież odbić się na procesie 
ewolucji gwiazd; w pracy tej zwraca się 
uwagę, że badania heliosejsmologiczne 
Słońca mogłyby dostarczyć informacji na 
temat wartości G w ciągu jego ewolucji, 
tj. za okres minionych 4.5 miliardów lat.

Koncepcja Diraca oparta jest na swego 
rodzaju spekulatywnym rozważaniu, 
określanym mianem hipotezy dużych 
liczb. Oto skrót rozumowania. Wielkość 
e2/ 47te0m ec2 ma wymiar czasu; nazywamy 
ją  atomową jednostką czasu; wartość 
liczbowa tej jednostki wynosi 9.4x10‘24s 
-  odpowiada to wymienionemu przez nas 
czasowi charakterystycznemu (czasowi 
relaksacji) dla oddziaływania silnego.

Wyrażony w tych atomowych jednost
kach czasu wiek Wszechświata wyraża 
się liczbą rzędu 1040. Otóż Dirac zauwa
ża, że liczba ta jest w przybliżeniu równa 
stosunkowi oddziaływania elektromagne
tycznego do grawitacyjnego między elek
tronem a protonem, wynoszącemu 
e2/47r80Gmemp=2x 1039. Zdaniem Diraca, 
zbieżność ta miałaby wskazywać na 
wyraźny związek między kosmologią a 
atomizmem. Jeżeli tak, to przy założeniu 
że występujące tu stałe atomowe są 
niezmienne, musimy przyjąć zależność G 
od czasu t, a mianowicie: G (t)~ t'.

Ale to jeszcze nie wszystko, nie tylko 
stała grawitacji miałaby zależeć od czasu, 
również i masa W szechświata. Dirac 
bierze bowiem pod uwagę inną jeszcze 
wielką liczbę: 1078; jest to stosunek sza
cowanej masy Wszechświata do masy 
protonu. Otóż mając na uwadze, że 
1078=(1039)2, można wnioskować, że licz
ba nukleonów we Wszechświecie wzras
tałaby proporcjonalnie do t2. Postulowana 
w tej teorii kreacja nukleonów miałaby 
stanowić jakiś nie znany nam dotąd, nowy 
proces fizyczny.

Czy jednak  G maleje?

Gdyby wartość G systematycznie malała, 
wniosek stąd jednoznaczny, że okresy 
obiegów ciał niebieskich wzrastają. Przed 
ponad pół wiekiem, kiedy hipotezę tę 
formułowano, nie było jeszcze możliwoś
ci weryfikacji takiego efektu. Dzisiaj, w 
dobie zegarów atomowych, sytuacja jest 
inna. Problem sprowadza się zatem do 
porównania czasu atomowego z czasem 
określanym przez ruch planet, który 
moglibyśmy nazwać grawitacyjnym 
(bardziej poprawna byłaby tu nazwa: czas 
efemeryd). Otóż tego typu badania 
prowadzono przez wiele lat, wyznaczając 
położenia planet metodą radarową; naj
dokładniejsze wyniki otrzymuje się tu z 
obserwacji Merkurego. Dane te pozwoliły 
stwierdzić, że AG/G<10'10 na rok.

Innym wariantem badań tego typu 
było wykorzystanie sygnałów przekazy
wanych przez marsjańskie sondy Viking

i i i i | i i i i | i i i—i | i i

— • ------------------------1 Boys, 1895

EStvSs, 1897

de Boer, 1987 t-

i ■ i i I i ' ' i I i i i i

Karagioz, 1976 I------ • ------1

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Braun, 1896 i----- • ----- 1

Richarz. 1898

Heyl, 1930 

H Heyl, Chrzanowski, 1942 

-------- 1 Rose, 1969

Facy, 1972

Sagitow, 1977 

Luther, 1982

Holding, 1984 (kopalnie) 
6.730 0.003

i i I i i i i I i i i i I i i i i
6.655 6.660 6.665 6.670 f  6.675 6.680 6.685 6.690

Przyjęta dziś wartość G

Rys. 1. Pomiary stałej grawitacyjnej G z okresu ostatnich stu lat. Zauważmy, że dane 
kopalniane z 1984 roku nie mieszczą się zupełnie w skali tego rysunku.
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Lander (Viking I -  1976-82, Viking II -  
1976-80). Wstępne dane dawały tu wynik 
AG/G = (0.2±0.4)xl0‘u na rok. Jednakże 
późniejsza analiza, uwzględniająca per
turbacje planetoid, wskazywała tylko na 
górną granicę (AG/G)<3xl0-11 na rok.

Znacznie bardziej obiecująco przed
stawia się sprawa badania stabilności G z 
obserwacji pulsarów (sygnały od Vikin- 
gów odbierano przez parę lat, sygnały od 
pulsarów odbierać będzie można dokąd 
istnieć będzie ziemska cywilizacja). Na 
możliwość wykorzystania pulsarów do 
tego celu zwrócono uwagę w roku 1988 
(Phys. Rev. Lett., 61, 1151). Jeżeli pulsar 
wchodzi w skład układu podwójnego -  a 
stała grawitacji zmienia się — zmienia się 
oczywiście okres obiegu składników 
układu. Ale wartość G ma też wpływ i na 
okres rotacji pulsara, tj. na częstotliwość 
odbieranych impulsów.

Najdłużej obserwowanym jest tu 
„noblista”, PSR 1913+16, pierwszy z 
poznanych w układzie podwójnym. Dane 
z piętnastu lat dały wynik AG/G 
= ( l . l± l . l )x l0 " n . Jednakże kandydatem 
najbardziej stosownym do badania G 
byłby raczej pulsar PSR 1855+09 (A p J ., 
371, 739). Swego towarzysza, jakim jest 
biały karzeł obiega on w okresie 12.3 
dnia; okres pulsacji 5.4 milisekund. 
Pierwsze kilka lat obserwacji dostarczyły 
danych AG/G = (7 ± 1 2 )x l0 'n , ale 
możliwości precyzyjnych pomiarów są tu 
znacznie wyższe; po upływie dekady 
dokładność będzie tu już większa niż PSR 
1913+16.

Co się zaś tyczy wpływu stałej grawi
tacji G na okres rotacji P pulsara, to wys
tępuje tu zależność AP/P =(AP/P)G=const -  
kAG/G, gdzie wielkość k wiąże się ze 
zmianą momentu bezwładności gwiazdy 
neutronowej wynikającą ze zmiany G. Jak 
wiadomo, prędkość rotacji pulsarów 
maleje. Otóż do wyłapania efektu wyni
kającego z ewentualnej zmienności G 
najbardziej nadawać się będą takie pul- 
sary, u których to zwalnianie ruchu wi
rowego jest najsłabsze. Pulsarem o najm
niejszej wartości pochodnej okresu rotacji 
jest właśnie pulsar PSR 1855+09, gdzie P 
jest rzędu 10‘20. Wywołane ewentualnymi 
zmianami G zmiany w okresie rotacji 
byłyby tu -  po latach -  najłatwiejsze do 
wykrycia.

Najbardziej, jak dotąd, przekonywują
cych argumentów za niezmiennością 
stałej grawitacji dostarczyła nam jednak 
... geologia. Gdyby siła oddziaływania 
grawitacyjnego z czasem malała, rozmia
ry Ziemi i planet we wcześniejszych 
epokach geologicznych musiałyby być 
inne. Argumentem w tym kierunku mo
głyby być pasujące do siebie brzegi 
Ameryki Południowej i Afryki (rys.2), 
czy też Afryki i Madagaskaru -  co można

by tłumaczyć rozszerzaniem się naszej 
planety w następstwie malenia G. 
Badania geologiczne nie potwierdzają 
jednak hipotezy rozszerzania się. Do 
badań tego typu wykorzystuje się dziś 
dane paleomagnetyczne, które umo
żliwiają odtwarzanie wartości promienia 
Ziemi z minionych epok (Nature, 271, 
316). Użyjmy tu nowotworu językowego 
i nazwijmy ten promień paleopromie- 
niem. Otóż ze szczegółowych badań wy
nika, że ów paleopromień Ziemi sprzed 
400 milionów lat wynosił, w stosunku do 
wartości dzisiejszej: 1.020±0.028.

Gdy chodzi o ciała niebieskie o trwale 
zarysowanych cechach powierzchni, ge
ologia móże wyciągać wnioski na temat 
wieku obserwowanej obecnie powierzch
ni. Otóż gdy chodzi o powierzchnię 
Księżyca, to wynikałoby, że została ona 
zamrożona w obecnej postaci około 3.2 
miliarda lat temu; paleopromień Księ
życa: 1,0000±0.0006. Co do Merkurego, 
którego powierzchnię ukazała nam w 
roku 1974 sonda Mariner 10, geologowie 
przewidują możliwą kontrakcję o 2 km 
przed około 4 miliardami lat -  i to wszys
tko. W przypadku planety Mars, paleo
promień sprzed 1 miliarda lat wyno
siłby: 1,000±0.0003.

Z danych geologicznych wyciągnąć 
można ogólny wniosek, że AG/G < 8 x l0 12 
przy modelu kosmologicznym o stałej 
masie, oraz że AG/G < 2x10 ' 1 przy mo
delu z kreacją multiplikatywną Diraca.

Na koniec nawiążmy jeszcze do teorii 
grawitacji Einsteina. Ogólna teoria wzglę
dności Einsteina wymaga stałości G. Zau
ważmy w charakterze dygresji, że gdyby

G podlegało zmianom, wpływ na zja
wiska z tematyki relatywistycznej byłby 
znaczący. Na przykład moc emitowanego 
z układu podwójnego promieniowania 
grawitacyjnego, co do realności którego 
nie ma już dziś wątpliwości, zależy od 
G4M5/(cr)5 -  a więc od czwartej potęgi G. 
W następstwie emisji fal grawitacyjnych 
układ podwójny z czasem zaniknie; w 
wyrażeniu na czas zaniku pojawiają się 
wielkości cV /(G M )3.

W czasach Diraca teoria grawitacji 
Einsteina była jedną z najbardziej 
znanych, ale jednocześnie mało udowod
nionych. Stąd powstawały i inne, mody
fikujące ją  teorie, jak np. teoria Bransa- 
Dickego, która przewiduje malenie G rzę
du 10‘u na rok.

W międzyczasie dużo jednak się zmie
niło -  i to zdecydowanie na korzyść 
Einsteina. Wszystkie, wynikające z ogól
nej teorii względności zjawiska potwier
dzają się obserwacyjnie i to z bardzo wy
soką dokładnością. W szczególności rela
tywistyczny pulsar PSR 1913+16, z od
kryciem którego wiązała się Nagroda No
bla z roku 1993, to w pewnym sensie dru
gi Nobel dla Einsteina. Potwierdzanie się 
teorii, która zakłada stałość G, jest nie
wątpliwie argumentem za niezmiennością 
tej stałej uniwersalnej.

Tadeusz Jarzębowski je s t emerytowanym do
centem astronomii, pionierem obserwacji fo- 
toelektrycznych w Polsce, zapalonym turystą, 
który na rowerze zwiedził cały chyba świat 
oraz zamiłowanym dydaktykiem i popularyza
torem astronomii.
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Ulysses 
w okolicach 
północnego 
bieguna Słońca

W czerwcu bieżącego roku wystrzelony w 
październiku 1990 roku Ulysses (wspólne 
przedsięwzięcie ESA i NASA), rozpoczął 
badania okolic północnego bieguna Słońca. 
Jest to druga część jego głównej misji 
poświęconej badaniu Słońca poza płasz
czyzną ekliptyki -  w obszarach nigdy jesz
cze nie odwiedzanych przez stacje kos
miczne. Okolice biegunowe definiujemy 
tutaj jako położone powyżej 70 stopnia sze
rokości heliograficznej. W roku ubiegłym 
miało miejsce podobne przejście w okoli
cach południowego bieguna Słońca. Trwało 
ono 132 dni co odpowiada 5 rotacjom Słoń
ca. Zakres odległości stacji od Słońca wy
niósł 2.8 -  1.9 jednostek astronomicznych. 
Najbardziej na południe wysunięty punkt 
swojej trajektorii osiągnął Ulysses 13 
września 1994 roku (80.2 stopni szerokości 
południowej w odległości 2.3 jednostek 
astronomicznych od Słońca).

Dnia 19 czerwca 1995 Ulysses dotarł do 
70 stopnia szerokości heliograficznej 
północnej. Następnych 110 dni stacja ma 
poświęcić badaniom obszarów Słońca w 
wysokich szerokościach heliograficznych. 
31 lipca dotrze do szerokości 80.2 stopnia , 
aby następnie zacząć oddalać się w 
kierunku Jowisza. Długi cykl produkcyjny 
naszego kwartalnika powoduje, że w mo
mencie gdy ten zeszyt dotrze do rąk 
Czytelnika, opisywany poniżej fragment 
misji zostanie już zakończony. W kolejnych 
zeszytach postaramy się wrócić do spraw 
związanych z misją Ulyssesa.

We wrześniu roku 2000 Ulysses pono
wnie wróci w okolice Słońca i znowu obe
jrzy je od strony wysokich szerokości helio
graficznych. Tym razem nastąpi to w okre
sie wysokiej aktywności słonecznej, można 
zatem oczekiwać nowych, interesujących 
obserwacji. Niniejsza notka zdąży jednak 
ukazać się wcześniej i dlatego ograniczymy 
się w niej do obecnego przejścia w okoli
cach Słońca.

Chociaż do osiągnięcia maksymalnej 
szerokości heliograficznej północnej jesz
cze nie doszło, obserwuje się szereg cieka
wych zjawisk pozwalających na lepsze 
zrozumienie trójwymiarowej struktury oto
czenia Słońca. Należy wspomnieć o kilku 
podstawowych sprawach:
-  potwierdzone zostały różnice w prędkoś
ciach wiatru słonecznego obserwowanego

w pobliżu płaszczyzny ekliptyki i w wyso
kich szerokościach heliograficznych. Podo
bnie jak dla przejścia w okolicach bieguna 
południowego, dla wyższych szerokości 
zaobserwowano prawie dwukrotny wzrost 
prędkości wiatru (do ok. 800 km/s). O ile w 
niskich szerokościach heliograficznych 
obserwowano powolny wiatr słoneczny 
przemieszany ze strumieniami znacznie 
szybszej plazmy, to obszary biegunowe są 
zdominowane przez szybki wiatr roz
chodzący się w obszarze dziur koronalnych. 
Szybki wiatr różni się od wolnego również 
składem chemicznym -  zawiera m.in. 
więcej tlenu. Granice pomiędzy szybkim i 
wolnym wiatrem są dobrze zdefiniowane -  
nawet dla tak dużych odległości obserwacji 
jak w przypadku Ulyssesa,
-  utrata masy przez Słońce (za pośred

nictwem wiatru słone
cznego) mierzona w 
okolicach bieguna połu
dniowego wynosi ok. 
miliona ton na sekundę. 
Okazało się, że ciśnienie 
wiatru słonecznego jest 
znacznie wyższe nad 
biegunem południo
wym, niż w okolicy 
równika słonecznego. 
Oznacza to, że helio- 
sfera może być wycią
gnięta w kierunku bie
gunów Słońca sięgając 
tam znacznie dalej w 
przestrzeń międzygwie
zdną, niż na równiku,
-  oprócz regularnej 
utraty masy za pośred
nictwem wiatru obser
wuje się również koro- 
nalne wyrzuty materii. 
Dla niskich szerokości 
heliograficznych te ol
brzymie “bąble” plazmy 
o masie dochodzącej do

promieniowanie
kosmiczne

fala
plazmowa

słoneczny 
szum radiowy

gaz międzygwiazdowy

energetyczne
cząstki
słoneczne

korona 
w świetle 
widzialnym

pył kosmiczny

promieniowanie X

pola
magnetyczne

rozbłysk
gamma
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1013 kg wdzierają się do wolniejszego wia
tru słonecznego (niektórzy porównują to 
zjawisko do działania pługu śnieżnego) 
wytwarzając w nim fale uderzeniowe. Dla 
dużych szerokości obraz jest odmienny -  
“bąble” poruszają się wraz z szybkim wia
trem ekspandując wewnątrz niego (praw
dopodobnie wskutek dużego ciśnienia w ich 
wnętrzu). W wyniku ekspansji powstają 
DWIE fale uderzeniowe -  jedna skierowana 
do, a druga od Słońca,
-  badaczy interesowała również struktura 
słonecznego pola magnetycznego. W szcze
gólności spodziewano się zagęszczenia linii 
sił pola magnetycznego w pobliżu bieguna 
magnetycznego Słońca posiadającego w 
przybliżeniu pole dipolowe. To co zaobser
wowano przypominało bardziej pole jedno
rodne bez koncentracji linii w okolicach 
wyższych szerokości heliograflcznych. Być 
może należy przemyśleć ponownie sposób 
wynoszenia przez wiatr słoneczny pola 
magnetycznego na zewnątrz,
-  inną sprawą związaną z polem magnety
cznym Słońca jest propagacja promieni 
kosmicznych w heliosferze. Przychodzące 
do nas z zewnątrz wysokoenergetyczne czą
stki -  jądra atomów przyspieszanych m.in. 
w wyniku wybuchów supernowych -  są 
rozpraszane na niejednorodnościach mię
dzyplanetarnego pola magnetycznego. 
Przez analogię do magnetosfery Ziemi 
gdzie cząstki wiatru słonecznego mają łat
wy dostęp do atmosfery w obszarach polar
nych, spodziewano się łatwiejszego dostępu 
promieni kosmicznych do analogicznych 
obszarów na Słońcu. Rolę magnetosfery 
ziemskiej spełniałaby heliosfera. Możnaby 
studiować skład chemiczny i rozkład ener
gii dla znacznie większego zakresu energii 
niż było to możliwe dotychczas. Rzeczy
wiście zaobserwowano wzrost strumienia 
cząstek promieniowania kosmicznego nad 
obszarami biegunowymi Słońca, jednak 
znacznie mniejszy niż się spodziewano. 
Wydaje się, że niejednorodności pola w ob
szarach biegunowych są jednak dostate
cznie silne, aby skutecznie rozpraszać pro
mienie kosmiczne,
-  do heliosfery dostają się neutralne atomy 
gazu międzygwiazdowego. Po zbliżeniu się 
do Słońca ulegają jonizacji, aby następnie 
zostać porwane przez wiatr słoneczny. Są to 
tzw. „pick-up ions”. Po raz pierwszy znale
ziono w wietrze słonecznym jony helu, 
tlenu, azotu i neonu pochodzenia między
gwiazdowego. Pomiary strumieni jonów 
helu zarówno pochodzenia słonecznego jak 
i międzygwiazdowego pozwoliły na ocenę 
absolutnej obfitości neutralnego helu w

lokalnym ośrodku międzygwiazdowym. 
Wstępne oceny dają wartość bliską 0.01 
atomu na cm3.
-  jednym z podstawowych wskaźników 
przemian energetycznych zachodzących w 
plazmie wiatru słonecznego jest obecność 
fal plazmowych. Okazało się, że dla półkuli 
północnej szumy radiowe plazmy były zna
cznie bardziej intensywne, niż dla półkuli 
południowej. Przyczyna takiej asymetrii nie 
jest w tej chwili jasna.
Opracowane na podstawie materiałów ESA 
oraz NASA. (rs)

Kłopoty 
z nadfioletem

Obserwacje w dalekim nadfiolecie doko
nane z pokładu promu kosmicznego w ra
mach eksperymentu ASTRO-2 nie potwier
dziły hipotezy, jakoby młode galaktyki, tj 
galaktyki, w których zachodzą niezwykle 
intensywne procesy powstawania nowych 
gwiazd, były silnymi źródłami jonizującego 
promieniowania nadfioletowego.

Obserwacje odległych kwazarów wyka
zują niezbicie, że Wszechświat jest niezwy
kle przezroczysty nie tylko w świetle wi
dzialnym, ale również w dalekim nadfiole
cie. Fotony promieniowania o energiach 
zdolnych do zjonizowania wodoru, czyli o 
długościach fali krótszych niż 912 A są w 
stanie przebiegać swobodnie tysiące mega- 
parseków nie natrafiając na zauważalne 
przeszkody. Wnioskujemy stąd, iż wodór 
wypełniający przestrzenie międzygalakty- 
czne jest w bardzo silnym stopniu, niemal w 
100% zjonizowany. Neutralny wodór sta
nowi bowiem dla tego promieniowania ba
rierę nie do przebycia. Używając niezbyt 
eleganckiego „technicznego języka astro
nomicznego” powiemy, że Wszechświat 
jest optycznie cienki dla promieniowania 
jonizującego, a gdyby był wypełniony wo
dorem neutralnym o tej samej gęstości 
stałby się optycznie gruby.

Wiemy, że w bardzo odległych epokach 
kosmologicznych, zanim powstały pierw
sze galaktyki i kwazary, a dokładniej -  za
nim powstały jakiekolwiek obiekty kosmi
czne zdolne emitować promieniowanie 
jonizujące, Wszechświat przez setki milio
nów lat był zbudowany z neutralnego gazu, 
głównie mieszanki wodoru i helu. Prawdo
podobnie wskutek oddziaływania grawita
cyjnego, ogromna większość tej materii

skupiła się w obiektach, które w ciągu ko
lejnych miliardów lat utworzyły znaną nam 
obecnie populację galaktyk.

Do zjonizowania materii wypełniającej 
przestrzenie międzygalaktyczne potrzeba 
znacznej ilości promieniowania o dostate
cznie małych długościach fal. Astronomo
wie od już szeregu lat szukają źródeł tego 
promieniowania. Wiadomo, że obiektami 
emitującymi promieniowanie nadfioletowe 
są kwazary. Wydaje się jednak, że kwazary
-  mimo swych olbrzymich jasności -  nie są 
w stanie „rozgrzać” gazu wypełniającego 
Wszechświat. Do niedawna przypuszczano, 
iż brakującą część promieniowania jonizu
jącego dostarczają młode galaktyki. Bardzo 
licznie powstające w tych obiektach masy
wne gwiazdy emitują znaczne ilości pro
mieniowania ultrafioletowego. Wprawdzie 
pojedyncza galaktyka, w której zachodzą 
procesy gwiazdotwórcze nie dorównuje jas
nością nawet przeciętnemu kwazarowi, to 
liczba takich galaktyk w czasach młodości 
Wszechświata była wielokrotnie większa 
niż kwazarów i ich łączna jasność w nadfio
lecie powinna być znacząca.

W ramach eksperymentu ASTRO-2 skie
rowano teleskop zdolny rejestrować pro
mieniowanie o długości fal w okolicy 950A 
na kilka galaktyk, w których obecnie inten
sywnie powstają gwiazdy (Mkn 1257, Mkn 
66, NGC 6090 i IRAS 08339+6517). W 
tych galaktykach spodziewamy się warun
ków zbliżonych do tych, jakie panowały w 
większości galaktyk we wczesnym Wszech- 
świecie. Wybór 950 A nie był przypadko
wy. Ta długość fali znajduje się przed tzw. 
progiem Lymana, czyli fotony tego promie
niowania niosą zbyt małą energię, aby zjo- 
nizować wodór w Galaktyce. Zatem może 
ono bez przeszkód dotrzeć do nas przez roz
ległe obszary neutralnego gazu skupionego 
w Drodze Mlecznej. Jednocześnie wiado
mo, że wskutek efektu Dopplera, promie
niowanie to zostało wysłane z wymienio
nych galaktyk powyżej progu Lymana. 
Czyli potencjalnie podlega absorpcji przez 
gaz znajdujący się w tych obiektach. Wyni
ki pomiarów okazały się zaskakujące. Zale
dwie kilka procent promieniowania jonizu
jącego opuszcza obiekt macierzysty, nato
miast znakomita jego większość zostaje 
pochłonięta „na miejscu” przez neutralny 
gaz. Ocenia się, że dla zjonizowania materii 
międzygalaktycznej około połowy promie
niowania musi uciec z galaktyki. Wynika z 
tego, że galaktyki „gwiazdotwórcze” nie są 
w stanie znacząco wpłynąć na proces 
jonizacji ośrodka. A pytanie, gdzie zostało 
wyprodukowane promieniowanie, które 
zjonizowało Wszechświat, pozostaje nadał 
bez odpowiedzi. (as)
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oidvlri
Abell 2218
soczewką
grawitacyjną

Zdjęcie gromady galaktyk Abell 2218 
wykonane za pomocą teleskopu Hubble’a 
wyraziście ukazuje zjawisko soczewko- 
wania grawitacyjnego. Delikatne zakrzy
wione linie -  obrazy dalekich galaktyk 
tworzą na tle Abell 2218 niezwykłą struk
turę obejmującą gromadę niczym ogro
mna pajęczyna.

Abell 2218 mieści się w pierwszej sió
demce najbogatszych gromad spośród 
ponad 2700 obiektów tego typu sklasy
fikowanych przez Georga Abella. Gro
mady galaktyk stanowią największe i naj
bardziej masywne znane nam zgrupowa
nia materii w Kosmosie. Mimo, że wciąż 
mamy kłopoty z wyznaczeniem, jak wie
le masy skupione jest w poszczególnych 
gromadach, nie ulega wątpliwości, iż w 
centralnych obszarach gromad galaktyk 
gęstość materii przekracza wielokrotnie 
średnią gęstość materii we Wszechświe- 
cie. Obserwacje wskazują, że w niektó
rych, szczególnie bogatych gromadach, 
takich właśnie, jak Abell 2218, w kuli o 
promieniu 1 Mpc znajduje się masa 1015 
mas Słońca i więcej. Nie jest jasne, czy 
cała ta materia wchodzi w skład galaktyk; 
nie mamy nawet pewności, czy materia ta 
jest zbudowana ze znanych nam cząstek

elementarnych. Być może galaktyki wi
doczne na zdjęciach, to zaledwie kilka do 
dziesięciu procent całej materii w groma
dzie. Niezależnie jednak od tych niejas
ności, obecność tak ogromnego skupiska 
materii wytwarza rozległy obszar obniżo
nego potencjału grawitacyjnego. Ogólna 
Teoria Względności przewiduje, że świa
tło odległych źródeł, na przykład innych 
galaktyk, przechodząc przez „dół” poten
cjału zmienia swój bieg. Mówiąc obra
zowo, gromada galaktyk zakrzywia pro
mienie świetlne niczym gigantyczna so
czewka. Przy odpowiednim wzajemnym 
ustawieniu źródła światła, soczewki gra
witacyjnej i nas -  obserwatorów, może
my dostrzec zjawiska podobne do tych, 
jakie widzimy przy przechodzeniu świa
tła przez zwyczajne szklane soczewki. 
Prawa optyki geometrycznej wyjaśniają 
dlaczego czasami obraz źródła wytworzo
ny przez soczewkę, zostaje przesunięty 
i zdeformowany, powiększony, lub po
mniejszony. Dokładnie te same zjawiska 
udaje się obecnie obserwować, przy prze
chodzeniu światła przez kosmiczne so
czewki grawitacyjne. Jedną z takich 
soczewek jest gromada Abell 2218. Znaj
duje się ona w dosyć dużej odległości: jej 
przesunięcie widma ku czerwieni, z = 
0.171. Jest oczywiste, że galaktyki, któ
rych obrazy zostały zdeformowane przez 
potencjał grawitacyjny gromady, są po
łożone poza nią; niektóre nawet 5 do 10 
razy dalej. Abell 2218 działa w tym przy
padku jak teleobiektyw. Słabe i o nie
wielkich rozmiarach kątowych odległe

obiekty zostają dzięki Abell 2218 po
większone na tyle, że można badać ich 
wewnętrzną strukturę. W ten sposób 
połączenie doskonałych technicznych 
parametrów Teleskopu Hubble’a i zja
wisk ogniskowania grawitacyjnego stwa
rza unikatowe możliwości badania szcze
gółów budowy rozmaitych obiektów w 
dawnych epokach kosmologicznych, gdy 
Wszechświat był kilkakrotnie młodszy 
niż obecnie, a wiele galaktyk rozpoczy
nało dopiero swoje życie w gwałtownych 
procesach gwiazdotwórczych.

Oczywiście Abell 2218 nie jest dosko
nałym „przyrządem optycznym”. Obrazy 
galaktyk są zawsze silnie zdeformowane; 
tworzą różnej długości łuki, których środ
ki krzywizn wskazują z dobrym przybli
żeniem centrum gromady. Przy korzyst
nym ustawieniu soczewki grawitacyjnej 
może dojść do powstania paru obrazów 
pojedynczego źródła. Abell 2218 również 
pod tym względem jest wyjątkowa. Uda
ło sie bowiem zaobserwować aż 7 takich 
obrazów. Ilościowa analiza rozmiesz
czenia i kształtów obrazów, a szczególnie 
obrazów wielokrotnych, pozwala wyzna
czyć rozkład potencjału grawitacyjnego 
wytworzonego przez materię gromady, a 
tym samym -  rozkład masy wewnątrz 
Abell 2218. Obserwacje większej liczby 
soczewek grawitacyjnych utworzonych 
przez gromady galaktyk przybliżą 
zapewne wyjaśnienie problemu ukrytej 
masy w gromadach i dadzą odpowiedź na 
wiele pytań dotyczących powstawania i 
ewolucji gromad galaktyk. (as)



Mianem promieniowania podczer
wonego określamy część widma elek
tromagnetycznego obejmującą za
kres od 1 mm do 1000 (im. 
Dodatkowo, umownie wyodrębnia
my dwa podzakresy : bliską (1 -  
25p,m) i daleką (25 -  1000 pm) pod
czerwień. Kwant podczerwony, o 
długości fali 100 Jim, niesie energię 
rzędu 0.01eV, podczas gdy energia 
typowego kwantu światła widzial
nego jest równa około 2-3 eV.
W fotometrii podczerwonej używa 
się szeregu filtrów. Są to między 
innymi : 7(1.25 ^un), f/(1.60 (im), 
K{2.2 ^m), L(3.4 jxm), M(5.0 jun), 
/V(10.2 jim), g(22.0 Jim).

1. Ogólny obraz jądra Galaktyki

Okolice centrum Galaktyki zajmuje 
obiekt radiowy o nazwie Sagittarius A, 
wielkości około 15 parseków. Tworzą 
go w wyniku projekcji dwa podźródła : 
Sgr A West i Sgr A East -  położone 
mniej więcej w odległości 3 pc jedno za 
drugim. Sgr A East wysyła promienio
wanie synchrotronowe i jest najpraw
dopodobniej pozostałością po wybuchu 
supernowej. Drugi obiekt charaktery
zuje się widmem termicznym. W okoli
cach właściwego centrum Galaktyki 
znajduje się zwarte, nietermiczne radio
źródło, nazwane Sgr A*.

Z obserwacji w zakresie dalekiej 
podczerwieni dostajemy informacje o 
pyle zawartym w omawianym obsza
rze. Okazuje się, że tworzy on rodzaj 
torusa rozciągającego się symetrycznie 
względem Sgr A*. Przy czym wew
nętrzna granica tej struktury przebiega 
w odległości około 2 pc od radioźródła; 
pył tworzący torus jest stosunkowo 
zimny (50 -  90 K). Centralny obszar o 
promieniu 2 parseków zawiera dużo 
gorętszy pył, jednakże o małej gęstości. 
Oprócz pyłu, obserwuje się także obec
ność gazu, złożonego z rozmaitych 
molekuł. Gaz z pyłem tworzą łącznie 
strukturę przypominającą spłaszczony 
dysk, nachylony do płaszczyzny Gala
ktyki pod kątem około 25° i rotujący z 
prędkością 100 -  110 km/s.

Zjonizowany gaz skupiony w obsza
rze centralnym o średnicy 2 pc tworzy 
mini ramiona spiralne (rys.l). Średnia 
prędkość ruchu tego gazu zwiększa się 
w kierunku centrum Galaktyki od w 
przybliżeniu ±100 km/s dla ok. 2 pc, 
±150 km/s dla 0.7 pc, ±260 km/s dla

Rektascensja (1950)

Rys. 1. Mini ramiona spiralne widoczne w centrum Galaktyki na fali o długości 2 cm. 
Zaznaczone zostały prędkości radialne (w km/s) gazu, kilka źródeł obserwowanych na 
2 urn (IRS 7,11,12, 19, 22 i 23) oraz maserów OH. W strukturze prędkości radialnych 
gwiazd trudno jest znaleźć jakieś uporządkowanie -  np. rotację, w przeciwieństwie do 
neutralnego i zjonizowanego gazu.
(K. Sellgren, D. N. B. Hall i S. G. Kleinmann, Astrophys. J., 317, 881 (1987)).

Podczerwony 
obraz centrum 

Galaktyki
Marek Gołębiewski
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Rys. 2. Widok centrum Galaktyki w paśmie K (2.2 nm ). Przez „ x ” 
oznaczono IRS 7, „ + " -  różne źródła podczerwone, a wypełniony 
kwadrat reprezentuje obliczoną pozycję radioźródła Sgr A*.
(W. J. Forrest, J. L. Pipher i W. A. Stein, Astrophys. J., 301, L49 
(1986)).

0.3 pc do ±700 km/s dla 0.1 pc.
W zakresie podczerwonym widać w 

jądrze szereg dyskretnych źródeł pro
mieniowania, szerzej omówionych w 
dalszej części tekstu.

2. Waga obserwacji 
centrum Galaktyki

Ponieważ Galaktyka jest elementem 
Wszechświata, do którego bezpośred
nio należy nasz Układ Słoneczny, w 
naturalny sposób stanowi ona ciekawy 
i ważny obiekt zainteresowania astro
nomów. Pociąga to za sobą zwycza
jową ciekawość, co znajduje się w cen
trum danego obiektu. Byłoby to jednak 
zbytnie uproszczenie problemu. 
Centrum Galaktyki jest ze wszech miar 
interesujące z wielu bardziej „nauko
wych” powodów. Istnieją podejrzenia, 
że może ono stanowić przykład akty
wnego jądra galaktycznego, tzw. AGN 
(z ang. active galactic nucleus)1' -  być 
może znajduje się tam masywna czarna 
dziura. Inne przesłanki obserwacyjne 
zdają się przemawiać za hipotezą seryj
nego powstawania gwiazd w niedale
kiej, w skali astronomicznej, przeszło-

lf AGN-om poświęcony był obszerny artykuł w 
PA 4/94, str. 162.

ści. Oznacza
łoby to praw
d o p o d o b n i e  
również, że 
centrum Gala
ktyki jest jed
nym z najwy
dajniejszych w 
produkcji no
wych gwiazd 
miejsc w Ga
laktyce. Widać 
więc, że jest 
szansa obser
wacji najbliż
szego znanego 
nam przykładu 
aktywnego ją
dra galaktycz
nego. Sam fakt, 
iż obszar cen
tralny naszej 
Galaktyki wy
kazuje cechy 
przemawiające 
zarówno za po- 
ws t a wa n i e m 
gwiazd, jak i 
o b e c n o ś c i ą  

AGN jest sam w sobie godny uwagi, 
ponieważ są sugestie ewolucyjnych lub 
przyczynowych powiązań pomiędzy 
tymi zjawiskami.

3. Problemy natury obserwacyjnej

Jedną z najważniejszych bolączek 
związanych z badaniami centrum 
Galaktyki jest to, iż nie we wszystkich 
długościach fal, dostępnych do obser
wacji z racji obecnego poziomu techno

logicznego, obszar ten jest widoczny. 
Wiąże się to ze znaczną ekstynkcją, 
którą w zakresie widzialnym niektórzy 
autorzy szacują nawet na Ay«30 mag. 
Oznacza to mniej więcej, że jeden foton 
na 1012 ma szansę wydostać się z cen
trum. (W zakresie podczerwonym, 
odpowiednia ekstynkcja jest ponad 
dziesięć razy mniejsza i wynosi w pa
śmie K (2,2 |am) 3 mag.) Fakt ten 
stanowi poważne utrudnienie w 
testowaniu hipotezy o istnieniu AGN w 
centrum naszej Galaktyki -  odpowied
nich klasyfikacji dokonuje się zazwy
czaj na podstawie obserwacji w opty
cznej części widma. Dodatkowo, blis
kość tego regionu powoduje kolejny 
problem. Brzmi to paradoksalnie, ale 
wynika on właśnie z powodu tej bli
skości -  mamy do czynienia z odmien
nymi skalami w trakcie porównywania 
obserwowanych pozagalaktycznych 
AGN-ów z tym hipotetycznym, uloko
wanym w centrum Galaktyki. Dla 
większości galaktyk nie udaje się zaob
serwować obszarów wewnątrz central
nego rejonu o średnicy 1 pc, a co za 
tym idzie obserwowane struktury mają 
rozmiary liniowe o kilka rzędów wiel
kości większe w porównaniu z tymi, 
które widać w naszej Galaktyce.

4. Morfologia

Wraz ze wzrostem rozdzielczości 
uzyskiwanej w badaniach centrum 
Galaktyki, źródła widziane uprzednio 
jako rozciągłe poczęły rozpadać się na 
pojedyncze obiekty (rys.2-6). Powo
dowało to między innymi rozbudowy
wanie nazw składników najbardziej

Rys. 3. Obraz kompleksu IRS 16 oraz IRS 1, widzianych na fali o długości 2.2 nm 
w dużej zdolności rozdzielczej.
(G. H. Rieke, M. J. Rieke i A. E. Paul, Astrophys. J„ 336, 752 (1989)).

66 Postępy Astronomii 2/1995



nich są prawdopodobnie pojedynczymi lub wielokrotny
mi gwiazdami, ponieważ ich rozmiary są mniejsze niż 
100 jednostek astronomicznych.
W zakresie niepewności kalibracji natężenia odbieranego 

strumienia (mniej niż 10 %), obraz z 340 zwartymi źródła
mi o K < 14 mag zawiera całą gęstość strumienia przed
stawianą we wcześniejszych, ograniczonych seeingiem 
obrazach, przy czym 2/3 z tego strumienia pochodzi od 
29 najjaśniejszych źródeł.

5. Kompleks IRS 16 a radioźródło Sgr A*

Jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących cen
trum Galaktyki jest związek pomiędzy radioźródłem 
Sgr A*, a kompleksem IRS 16. Oba te obiekty znajdują 
się na linii widzenia centrum dynamicznego Galaktyki. 
Warto w tym momencie przytoczyć historię poszukiwa
nia tej koincydencji, obrazującą przy okazji postęp jaki 
dokonywał się w zakresie rozdzielczości badań podczer
wonych i radiowych. Dodatkowym źródłem błędów są 
stosowane metody określania położeń absolutnych 
źródeł podczerwonych, wymagające wielu następu
jących po sobie procedur -  związanych po pierwsze z 
kalibracją obrazów CCD, a później z wyznaczaniem po
zycji kolejnych źródeł, w odniesieniu do jednego, któ
rego współrzędne zostały uprzednio wyznaczone z dużą 
dokładnością -  standardowo wykorzystuje się do tego 
celu bardzo jasne źródło IRS 7; jego współrzędne na

interesującego z punktu widzenia roz
ważań dynamicznych, kompleksu IRS 
16. Okazywało się bowiem, że np. IRS 
16 SW składa się z dwóch źródeł, od
dalonych od siebie o ok. 0."8, nazwa
nych odpowiednio IRS 16 SW -  W 
oraz IRS 16 SW -  E (rys.5).

Prawdziwą „rewolucję” przyniosły 
jednak dopiero obserwacje wykonane 
w 1992 roku przez grupę astronomów, 
kierowaną przez A. Eckarta. Uzyskano 
znakomitą rozdzielczość kątową, wy
noszącą 0.''15, co na odległości 8.5 kpc 
odpowiada rozmiarom liniowym 
6.2xl0'3 pc (ok. 1278 jednostek astro
nomicznych). Seeing dla długich i 
krótkich ekspozycji wynosił odpo
wiednio 0."8 do l."0 oraz 0."3 do 0."5. 
Najsłabsze zarejestrowane źródła 
miały jasność w paśmie K  wynoszącą 
14 wielkości gwiazdowych, co ozna
czało zakres obserwowanych jasności 
przekraczający 7 mag w odniesieniu do 
IRS 7 (K -  6.8 mag). W polu widzenia 
(rys.6) można doliczyć się około 340 
odrębnych obiektów. Z możliwym 
wyjątkiem kompleksu IRS 13 (5 do 10 
członków, w obszarze o promieniu ok. 
0/5), nie widać tendencji do tworzenia 
się podgromad. IRS 16 rozpada się na 
około 25 źródeł, przy czym okultacje 
Księżyca pokazują, że najjaśniejsze z

LO
o
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c
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Rektascensja (1950)

Rys. 5. Mapa konturowa sporządzona dla rysunku 4. Widać złożoną strukturę komplek
su IRS 16 -  przykładowo w źródle IRS 16 SW wyróżnia się dwa składniki -  „wschodni” 
i „zachodni” ( odpowiednio 16 SW -  E oraz 16 SW-W ).
( E. V. Tollestrup, R. W. Capps i E. E. Becklin, Astronom. J., 98, 204 (1989)).

j _____ i_____ i_____ i_____ i_____i_____ i_____i_____ i_____i_____i_____i_____ i _ _ i _____i_____ i_____ i_____i_____ i_____i_____ i

Rys. 4. Obraz centrum wielkości 24" x 24” , na długości fali 3.5 urn. 
Kolor czarny oznacza najwyższą gęstość strumienia, a biały -  
najniższą. Dane zostały przeskalowane tak, aby uwidocznić 
szczegóły w IRS 16 -  dlatego IRS 1 W, 3, 7 i 13 są przesycone. 
Pozycja radioźródła Sgr A* jest zaznaczona przez „ + ”.
(E. V. Tollestrup, R. W. Capps i E. E. Becklin, Astronom. J., 98, 204 
(1989)).
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epokę 1950 wynoszą:
a=17h42"’29.s315±0.s02,
8= -28°59'13."01±0."2.

Jedne z pierwszych obserwacji, 
wykonanych przez Storey’a i Allena w 
1983 roku, wskazywały na IRS 16 C 
(patrz rys.3), jako kandydata na odpo
wiednik podczerwony źródła Sgr A*. 
Zbieżność obu tych źródeł została nas
tępnie potwierdzona (z dokładnością ± 
0."5) w 1984 przez Henry’ego, DePoy’a 
i Becklina. Jednakże już następne bada
nia, przeprowadzone dwa lata później 
przez Allena i Sandersa, z większą 
zdolnością rozdzielczą i dla większego 
zakresu wielkości gwiazdowych, wska
zywały na słabe źródło położone na 
zachód od IRS 16 C, widziane w pa
śmie K, czyli na długości fali 2.2 |am. 
Ciekawą konkluzję przyniósł rok 1986, 
kiedy to trójka naukowców, Forrest, 
Pipher i Stein, na podstawie analizy 
obrazów wykonanych przy pomocy fil
trów J, H, K, L, oraz M, zaanonsowała, 
że z dokładnością ± 0."5 nie ma żad
nego źródła podczerwonego, którego 
pozycja pokrywałaby się z położeniem 
Sgr A* -  z zastrzeżeniem jednakże, iż 
w razie występowania błędów systema

tycznych, dobrym kandydatem byłoby 
IRS 16 NW. Lecz już w roku następ
nym, Lacombe, Lena i Rouan, pono
wnie wskazywali na IRS 16 C.

W pracy Tollestrupa, Cappsa i Beck
lina, opublikowanej w 1989 roku auto
rzy podają, że według ich pomiarów 
Sgr A* znajduje się l ." l  ± 0."3 na za
chód oraz 0.”0 ± 0."4 na południe od 
IRS 16 C, co pozwala ostatecznie orzec, 
iż IRS 16 C i Sgr A* nie są tymi samy
mi obiektami. Podobnie wykluczone 
zostało IRS 16 NW: Sgr A* leży 0."05 
na wschód i l ." l  1 na południe od niego 
(z błędem 0."2).

Kilka ostatnich lat przyniosło do
niesienia o znalezieniu słabych źródeł, 
mogących stanowić poszukiwany wy
trwale odpowiednik podczerwony ra
dioźródła. W 1992 Eckart i in. poinfor
mowali o znalezieniu, przy wykorzys
taniu specjalnych technik i algoryt
mów, słabego obiektu o jasności 13.7 
± 0.6 mag. na długości fali 2.2 mm.

6. Jonizacja materii jądra

Charakterystyka pola promieniowania 
jonizującego centrum Galaktyki opiera

się głównie na emisji nebulamej obser
wowanej w podczerwieni; strumień 
jonizacyjny jest szacowany na powyżej 
lx l0 50fotonów/s. Zaproponowano w 
związku z tym wielkości charakterysty
czne, analogiczne do stosunków natę
żeń linii optycznych, pozwalające wy
ciągać wnioski o naturze obserwowa
nej materii. Jednak ze względu na brak 
pomiarów porównawczych, przyjęte 
metody są trudne do weryfikacji.

Podczerwone widmo centralnego (o 
średnicy lpc) obszaru Drogi Mlecznej 
zawiera linie emisyjne nisko zjonizo- 
wanych pierwiastków, z czego można 
wnosić o temperaturach gwiazd, po
wodujących fotojonizację ośrodka. 
Wynosi ona T<35000 K.

Zasadniczo, ograniczenie na wartość 
gęstości elektronowej nt obłoków w ob
szarze centralnym o średnicy 1 pc, mo
żna uzyskać z analizy linii [S III], [O 
III] i [O I], I tak, przy założeniu jedno
litości plazmy, linia [S III] sugeruje gę
stości rzędu kilku 103cm 3; linia [O III] 
dopuszcza wyższe gęstości, ok. 105cnr 3. 
Jeszcze wyższe gęstości ne>105c m 3 
wynikają z badania innych linii -  [Fe II] 
i [Fe III]. Rozbieżności te mogą wyni
kać ze struktury gęstości i jonizacji w 
mgławicy, powodującej różnicowanie 
przestrzennego rozkładu emisyjności 
różnych linii.

Rozważane były rozmaite mecha
nizmy mogące jonizować materię mgła
wicową znajdującą się w centrum Gala
ktyki. Ogólnie, niski stan jonizacji mo
że powstawać w wyniku oświetlania 
gazu przez miękkie kontinuum jonizu
jące, ale też emisja zdominowana przez 
nisko zjonizowane pierwiastki może 
powstawać w częściowo zjonizowa- 
nym gazie, oświetlanym przez twarde, 
ale rozrzedzone kontinuum. Z analizy 
przeprowadzonej przez Shieldsa i Fer- 
landa wynika, że samo widmo w blis
kiej podczerwieni nie pozwala na roz
strzygnięcie, która z możliwości jest bliż
sza prawdy. Za to pomiary radiowych 
linii rekombinacyjnych dostarczają 
prawdopodobnie najsilniejszych dowo
dów na to, że mamy do czynienia ra
czej z względnie miękkim kontinuum 
jonizującym. Dodatkowo, szczegółowe 
analizy widma sugerują, że znaczne 
ilości gazu mgławicowego w centrum 
Galaktyki mogą być gęstsze niż poprze
dnio zakładano i co więcej, w wysokim 
stopniu rozbite na pojedyncze obłoczki, 
z jedynie umiarkowanym zwiększe
niem ilości ciężkich pierwiastków po-

Rys. 6. Widok centrum Galaktyki uzyskany z obserwacji przeprowadzonych w marcu i 
sierpniu 1992 roku, przy pomocy kamery podczerwonej wysokiej rozdzielczości, zain
stalowanej w Europejskim Obserwatorium Południowym (La Silla, Chile), na teleskopie 
NTT (<t>358 cm). Dzięki wspaniałej zdolności rozdzielczej, sięgającej 0."15, udało się 
uzyskać ilość szczegółów nieosiągalną w poprzednich obserwacjach. Po lewej stronie 
można się doliczyć około 340 źródeł! Kompleks IRS 16 składa się z około 25 odrębnych 
obiektów. Widać odpowiednik podczerwony radioźródła Sgr A* (oznaczonego przez 
„ + ”). Z prawej u góry znajduje się mapa konturowa obszaru wokół centrum wielkości 
6."4x6."4. Z prawej u dołu —  dane przed obróbką.
(A. Eckart, R. Genzel, R. Hofmann, B. J. Sama i L. E. Tacconi -  Garman, Astrophys. J., 
407, L77 (1993)).
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Rys. 7. Widma źródeł podczerwonych IRS 1, 7 ,12, 16 i 19 oraz gwiazd kalibracyjnych 
X Sgr (o typie widmowym F8 ) i RS Cap (M6). Z analizy kształtów kontinuum, absorpcji 
CO oraz linii emisyjnych wodoru atomowego i helu, wnioskuje się o własnościach tych 
obiektów, ich rozkładzie i kinematyce, jak również otrzymuje informacje o zawartym 
w tym obszarze zjonizowanym gazie.
(E. R. Wollman, M. A. Smith i H. P. Larson, Astrophys. J., 258, 506 (1982)).

wyżej poziomu słonecznego.
leszcze innym ewentualnym mecha

nizmem jonizacji mogłyby być fale 
uderzeniowe, powodujące wypromie- 
niowywanie widma emisyjnego z ni- 
skozjonizowanymi liniami wzbronio
nymi. Jednakże wielkość energii wy
twarzana w tym procesie byłaby mniej
sza niż obserwowana.

7. Własności gromady gwiazd

Kompleks IRS 16, oddalony o ok. 1" 
od Sgr A*, wydaje się być grupą jas
nych (K  <  11 mag) gwiazd. Nie stanowi 
on centrum gromady(w którym może 
znajdować się radioźródło), jednakże 
centroid rozkładu gęstości strumienia 2 
mm wskazuje na IRS 16.

Przyjmując jako promień jądra r Q=  
0.15 ± 0.05 pc oraz dyspersję prędkoś
ci wzdłuż linii widzenia ct()= 100±25 km s1, 
na gęstość centrum gromady otrzymu
jemy wartość 107-9±0'5M@/pc3,przy ma
sie jądra M 0(rQ) =1051i03M @ .

Sgr A* zdaje się być położone w ob
szarze o średnicy 2" o wysokiej gęsto
ści źródeł, który jest sam pozbawiony 
jasnych gwiazd, jednakże jest przez nie 
otoczony. Nie bardzo wiadomo, czy 
brak ten odzwierciedla rzeczywisty 
niedobór sąsiadujących gwiazd, czy też 
lokalną ekstynkcję.

Zgodnie z uprzednimi rezultatami, 
najnowsze obserwacje wskazują na to, 
że w obszarze centralnym o średnicy kil
ku sekund łuku występuje około 20 gorą
cych gwiazd dominujących gęstość stru
mienia na fali 1-2 pxn. Dla danej jasnoś
ci AT(< 10.8 mag) gwiazdy te muszą 
mieć raczej duże dzielności promienio
wania (L > 1O5L0). Niektóre z nich wy
kazują silne i szerokie linie emisyjne 
Bry,Bra i He I, wskazujące na gęste, szyb
kie wiatry. Mogą to być niebieskie nad- 
olbrzymy o temperaturach T > 30000 K 
lub gwiazdy Wolfa -  Rayeta o masach 
> 30MS.

Większość gwiazd późnego typu 
widmowego w obszarze w odległości 1 
pc od centrum Galaktyki jest najpraw
dopodobniej olbrzymami M (w paśmie 
K , jasności gwiazd typów widmowych 
M3 i M5 wynoszą odpowiednio 12.5 
oraz 10.8 mag; obserwacje wskazują na 
jasności K  * 11-13 mag.), o temperatu
rach powierzchniowych rzędu 3000 K.

8. Charakterystyki gwiazd

Szeregu istotnych informacji dotyczą
cych źródeł obserwowanych w centrum

Galaktyki, dostarczają ich widma pod
czerwone (rys. 8). W roku 1983, Sel- 
lgren, Hall, Kleinmann i Scoville jako 
cele obserwacyjne obrali sześć obiek
tów : IRS 7, 11, 12, 19, 22 oraz 23. 
Uzyskane widma wykazują mocno

poczerwienione kontinua i są zdomi
nowane przez silne struktury absorp
cyjne pochodzące od pasm 12CO 
i 13CO. Widoczne są również atomowe 
linie absorpcyjne, szczególnie tryplet 
Ca I położony blisko 4418 cm-1 i
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Rys. 8. Widma w paśmie K  (2.2 mm) sześciu źródeł w cen
trum Galaktyki (IRS 7, 11, 12, 19, 22 i 23). Dla porównania 
zamieszczone zostało również widmo olbrzyma typu wid
mowego M7.
(K. Sellgren, D. N. B. Hall i S. G. Kleinmann, Astrophys. J., 
317, 881 (1987)).

dublet Na I blisko 4530 cm-1. Dodatkowo, w dwóch widmach, 
konkretnie IRS 11 i IRS 12, widoczna jest emisja Br, na 4617 
c n r 1, pochodząca przypuszczalnie ze zjonizowanego gazu, 
znajdującego się wzdłuż tej samej linii widzenia. Aby móc 
wyznaczyć typ widmowy i poczerwienienie dla każdego z 
badanych źródeł, ich widma zostały podzielone przez widma 
olbrzymów (K5 III -  M7 III) i nadolbrzymów (KO I -  M3-4 I), 
a następnie odczerwienione przy pomocy prawa poczerwie
nienia w postac i: A x - A k (1/2.2 |am)_p 
gdzie na wartość p  przyjęto wielkość 1.9, natomiast wartość A k 
była określana dla każdego stosunku metodą najmniejszych 
kwadratów.

Jako główne kryterium klasyfikacji widmowej rozważano 
natężenie pasm CO. Nie wystarcza to jednak do rozróżnienia 
pomiędzy olbrzymami M i nadolbrzymami K, ponieważ natę
żenie CO wzrasta zarówno z malejącą temperaturą, jak i 
z wzrastającą dzielnością promieniowania. Szczęśliwie jednak, 
w większości wypadków możliwe było określenie klasy jasno
ści w oparciu o absorpcję H20  (widoczną na końcach widm). 
W odróżnieniu od absorpcji CO, jest ona silniejsza nie tylko w 
chłodniejszych gwiazdach, ale również w tych mniej jasnych. 
Dodatkowo jest widoczna w olbrzymach M, natomiast nie 
widać jej w nadolbrzymach o tym samym natężeniu CO.

Typy widmowe. Po przeanalizowaniu zebranego materiału 
obserwacyjnego, Sellgren ze współpracownikami doszli do 
wniosku, że najprawdopodobniej tylko jedno ze źródeł (IRS 7) 
jest nadolbrzymem, o typie widmowym pomiędzy K5 I a M2 
I, bliżej tej drugiej ze skrajnych wartości (dla porównania, 
Lebofsky, Rieke i Tokunaga podawali na podstawie nieco 
wcześniejszych pomiarów typ M l.3 I). Pozostałe to raczej 
olbrzymy późnych typów widmowych -  M5 III lub 
późniejsze. Nieco kłopotów dostarczyło źródło IRS 12, gdyż 
wykazuje ono bardzo słabą absorpcję CO, odpowiadającą 
gwiazdom KO I lub wcześniejszym niż K5 III, za to umiar
kowanie silną absorpcję H20 , wskazującą na M2 I lub M5 III. 
Jednakże, wedle sugestii poczynionych przez innych obserwa
torów, jest to prawdopodobnie źródło podwójne, ze składnika
mi oddalonymi od siebie o ok. 1"- 2". W tej sytuacji jeden ze 
składników mógłby być gwiazdą o typie widmowym M7 III, 
jednakże status drugiego jest niepewny : rozpatrywane 
możliwości to wczesny nadolbrzym K, ale również gromada 
gwiazd O, lub nawet skupisko zjonizowanego gazu.

Warto w tym miejscu dodać, że niektóre wyznaczone typy 
widmowe różnią się od tych, podawanych przez autorów 
wcześniejszych prac. Możliwe są dwa wyjaśnienia tego faktu. 
Po pierwsze wzrost rozdzielczości otrzymywanych widm i ich 
lepszy stosunek sygnału do szumu, mogły spowodować zwię
kszenie dokładności szacunków. Z drugiej strony jednak, 
biorąc pod uwagę to, że wszystkie źródła centrum Galaktyki są 
jasnymi gwiazdami późnych typów widmowych, różnice te 
mogą odzwierciedlać rzeczywiste zmiany czasowe -  np. takie, 
jak zmiany klas widmowych w gwiazdach zmiennych typu 
Mira. W przypadku IRS 11, zmienność taką mogłyby wskazy
wać pomiary fotometryczne, a różnice w natężeniach linii 
absorpcyjnych CO mogłyby wskazywać zmienność widmową.

Poczerwienienia i jasności absolutne. W ykorzystując 
uzyskane wartości ekstynkcji w kierunku poszczególnych 
źródeł (tab.l) i obserwowanych jasności w paśmie K, można
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było wyznaczyć jasności absolutne K 
(przy założeniu, że omawiane obiekty 
znajdują się w odległości równej 
odległości od centrum R0 = 8.5 kpc). 
Wypadły one w przedziale -8.5 do 
-11.0 mag.

Metaliczność. W 1982 roku trzej 
astronomowie -  Lebofsky, Rieke 
i Tokunaga, zaproponowali teorię 
tłumaczącą obserwowaną gęstość wys
tępowania nadolbrzymów w centrum 
Galaktyki, stan jonizacji materii tam 
obecnej i warunki energetyczne całego 
rejonu. Zakładała ona powstanie w 
krótkim czasie gwiazd o łącznej masie 
1 -  2xlO3A/0 (ok. dziesięciu milionów 
lat temu). Gdyby taka hipoteza była 
słuszna, można by się spodziewać 
podwyższonej zawartości pier
wiastków ciężkich w obiektach jądra. 
Porównanie natężeń linii absorp
cyjnych trypletu Ca I i dubletu Na 1 z 
odpowiednimi wartościami dla gwiazd 
standardowych pokazuje, że istotnie 
IRS 7 i IRS 22 wykazują anomalnie 
silną absorpcję Ca i Na, a dwa dalsze 
źródła -  IRS 11 oraz IRS 12 mogą mieć 
silniejszą absorpcję Ca lub Na (zob. 
tab. 1).

Gęstość nadolbrzymów. Wielkość ta 
jest drugim sprawdzianem tej teorii -  
tym razem raczej niekorzystnym dla 
niej. Pomiary wykonane w ciągu kilku 
ostatnich lat „zdegradowały” wiele z 
obserwowanych uprzednio nadol
brzymów do rangi olbrzymów -  
jedynym pewnym kandydatem na 
nadolbrzyma jest IRS 7. Oznaczałoby 
to mniejszą gęstość nadolbrzymów niż 
tego wymagałaby teoria.

9. Prędkości radialne i rozkład masy

W ruchach wewnętrznej krawędzi 
pierścienia molekularnego wyróżnia 
się rotacja z prędkością tangencjalną 
równą 110 do 130 km/s w promieniu 
1.4 do 2 pc od radioźródła Sgr A*. 
Wewnątrz pierścienia, wzrastają pręd
kości ruchów gazu, co wskazuje na 
obecność dominującej centralnej masy, 
o ile gaz ten podlega działaniu sił 
jedynie grawitacyjnych. Pomiary pręd
kości radialnych gwiazd znajdujących 
się w centrum Galaktyki, prowadzą do 
nieco innego obrazu. Mianowicie, w 
obszarze pomiędzy 0.36 a 6.5 pc, dys
persja ich prędkości jest z grubsza 
niezależna od odległości od Sgr A*, co 
wskazuje przewagę rozciągłego

rozkładu materii w centrum. Ponadto, 
prędkości gwiazd w obrębie obszaru 
centralnego o średnicy 2 pc są znacząco 
mniejsze niż prędkości ruchów gazu co 
sugeruje, że gaz ten podlega działaniu 
sił niegrawitacyjnych (co więcej, ruchy 
gwiazd nie wykazują jakiegoś systema
tycznego uporządkowania, mogącego 
odpowiadać rotacji lub innemu syste
matycznemu ruchowi dokoła centrum 
Galaktyki, a brak korelacji pomiędzy 
prędkościami gazu i gwiazd oznacza, 
że nie są one powiązane ze sobą 
dynamicznie). Wśród proponowanych 
możliwości znajduje się m. in. zam
knięcie polem magnetycznym, jak 
również występowanie izotropowego 
wiatru unoszącego 3xl0~3M@ z pręd
kością 750 km/s, powstającego w ob
szarze centralnym, wzbudzającego 
wodór molekularny w pierścieniu 
molekularnym. Przy założeniu, że 
jakikolwiek obłok gazu wystawiony na 
działanie wiatru gwiazdowego absor
buje stowarzyszony z nim pęd można 
pokazać, że siła wiatru będzie odczu
walna dla najgęstszych obserwo
wanych obłoków i mogłaby być domi
nująca wobec obłoków gazu o niższych 
gęstościach. Przy braku jakiegoś mecha
nizmu zamykającego, takiego jak na 
przykład silne pole magnetyczne, wiatr 
taki mógłby względnie szybko rozer
wać obłoki.

Prędkości radialne dla kilku źródeł z 
centrum.Galaktyki i dla gazu, zostały 
przedstawione na rys. 1.

Opierając się na obserwowanych 
wartościach tych prędkości, można 
konstruować rozmaite modele dotyczą
ce rozkładu masy w obszarze central
nym -  wyniki otrzymane z kilku takich 
modeli zostały przedstawione na iys. 9.

10. Czarna dziura ?

Jednym z zasadniczych parametrów 
kształtujących teorie stosowane do opi
su zjawisk zachodzących w centrum 
Galaktyki, jest zawarta w nim masa. 
Różnie podchodzono do problemu jej 
oszacowania. Badano rozkład prędkoś
ci zjonizowanego i neutralnego gazu, 
rozkład promieniowania w bliskiej 
podczerwieni lub też rozkład prędkości 
emisji maserowych OH z gwiazd 
OH/IR. Stosowalność tej ostatniej me
tody jest dość ograniczona, z racji 
małej liczby gwiazd w centrum Gala
ktyki posiadających otoczki z zacho
dzącymi w nich zjawiskami maserowy
mi.

Niemniej jednak, wszystkie one 
wskazują na wielką, centralną koncen
trację masy rzędu 106M@. W związku z 
tym, postuluje się istnienie w centrum 
naszej Galaktyki masywnej czarnej dziu
ry. Główne argumenty przemawiające 
za jej istnieniem są dwojakie. Po pier
wsze, prędkości radialne gazu blisko 
centrum dynamicznego sugerują regu
larne ruchy po trajektoriach, które 
interpretowane jako orbity rządzone 
przez wielki, centralny potencjał, wska
zują na tak wielką masę zawartą w ob
szarze centralnym o średnicy nie więk
szej niż kilka dziesiątych parseka. Po 
drugie, niezwykłe źródło radiowe Sgr 
A*, leży w środku względnie wolnej od 
pyłu przestrzeni, w dynamicznym cen
trum Galaktyki. Sgr A* nie ma równego 
sobie w Galaktyce: ma temperaturę jas- 
nościową rzędu 107 K, jest mniejsze niż 
15 jednostek astronomicznych i leży w 
obrębie 1" (0.04 pc) od bary centrum 
orbit gazu. Obecnie jest to jedyny kandy
dat na centralną czarną dziurę.

Tab l .Tj  
absolutni:

Źródło

/p widmowy, w 
Mk dla 6 źróde

Typ widmowy

mość eksty 
t centrum C

[mag]

nkcji międ 
Jalaktyki.

Mk [mag]

zygwiazdowej A k oraz jasność 

Komentarze

IRS 7 M2 I 3.1±0.2 - 11.0 Na, Ca -  silniejsze

IRS 11 M5 III 2.6±0.2 -8.4 Ca -  być może silniejsze

IRS 121} 3.0±0.4 -9.5 Na, Ca -  być może silniejsze

IRS 19 M5-7 III 2.9+0.3 -9.4

IRS 22 M5-7 III 1.8±0.3 -8.6 Na, Ca silniejsze

IRS 23 > M7 III 3.7±0.9 -10.4

11 Źródło podwójne.
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Aktywnie akreująca czarna dziura 
powinna być widoczna na innych dłu
gościach fali, nie tylko w obszarze ra
diowym. Pasmo optyczne jest poza za
sięgiem obserwacyjnym (wielka eks
tynkcja), ale przedsięwzięto próby re
jestracji radioźródła w dziedzinie pro
mieniowania gamma, rentgenowskie
go, podmilimetrowego i oczywiście 
podczerwonego. W tym ostatnim za
kresie w chwili obecnej znaleziono źró
dło, mogące być podczerwonym odpo
wiednikiem Sgr A* (patrz punkt 5). 
Zważywszy na jego jasność, jest praw
dopodobnie za słabe by wnosić naj
większy wkład do całkowitej dzielno

ści promieniowania i jonizacji obszaru 
centralnego, jednakże może posiadać 
właściwości wymagane przez model 
akreującej czarnej dziury, znajdującej 
się we względnie spokojnym stanie.

Gorący dysk akrecyjny, otaczający 
czarną dziurę, powinien mieć widmo 
potęgowe F v ocv“ z wykładnikiem 
a  = 1/3 dla podczerwieni i dłuższych 
fal. Astronomowie Zylka, Mezger 
i Lesch znaleźli, że Fv<x v0-3 dla Sgr A* 
ma wartość pomiędzy 1 a 100 GHz.

Jednym z argumentów przemawia
jących na niekorzyść hipotezy centrum 
Galaktyki z czarną dziurą, jest możliwość 
zawyżonego oszacowania centralnej 

masy. Wynika to z 
tego, iż wielkie pręd
kości gazu mogą być 
spowodowane od
działywaniem na nie
go sił niegrawitacyj- 
nych.

Wielce „egzoty
czny” obraz centrum 
przedstawił w 1993 
Morris. Według nie
go, widoczne gorące 
gwiazdy mogą być w 
rzeczywistości czar
nymi dziurami o ma
sach rzędu 1OM0 , 
otoczonymi przez at
mosfery uzyskane w 
zderzeniach z czer
wonymi olbrzymami. 
Potrzebne są jednak 
szczegółowe oblicze
nia pozwalające spra
wdzić, czy atmosfera 
czarnej dziury o ma
sie 10M@ może naśla
dować bogate w hel, 
symetryczne wiatry o 
prędkościach ekspan
sji 500 -  1000 km/s i 
profile P Cygni, ob
serwowane w cen
trum Galaktyki w 
gwiazdach z liniami 
emisyjnymi Hel. 
Charakterystyki wid
mowe najjaśniejszej 
gwiazdy He I (gwiaz
da AF na rys. 6) są 
znacząco podobne do 
tych odpowiadają
cych innym gwiaz
dom He I w Galakty
ce.

11. Powstanie centrum Galaktyki

Niektórzy autorzy jako możliwy sce
nariusz historii powstawania centrum 
Galaktyki, przyjmują grawitacyjną 
kontrakcję obłoków międzygwiaz- 
dowych, być może dodatkowo „wspo
maganą” zderzeniami i kompresją po
wodowaną falami uderzeniowymi. 
Jednakże obecnie brak jest dowodów 
na istnienie samograwitujących obło
ków w obszarze kilku parseków wokół 
centrum. Może to wynikać z faktu 
mniejszej ilości gęstego gazu w cen
trum niż kiedyś.

Bardzo wysoka gęstość gwiazd (107 
-  108A/s /pc3) w jądrze dopuszcza dru
gą możliwość powstawania gorących, 
masywnych gwiazd: ciągłe tworzenie 
poprzez kolizje i złączenia mniej masy
wnych gwiazd. Odpowiedni czas po
między zderzeniami zakończonymi po
łączeniem dwóch gwiazd o masie sło
necznej w takich warunkach wynosi 
kilka miliardów lat, natomiast całkowi
ta wydajność zderzeń osiąga 10-4 rok-1. 
Obliczenia uwzględniające połączenia 
gwiazd i ich późniejszą ewolucję dla 
danych parametrów pokazują, iż me
chanizm ten mógłby tłumaczyć obec
ność około 10 do 100 gwiazd o masach 
większych niż dziesięć mas Słońca. 
Gdyby omawiane mechanizmy „praco
wały” rzeczywiście w centrum Gala
ktyki, wydawałoby się niemalże nieu
chronne ostateczne powstanie central
nej czarnej dziury. Jednakże proces ten 
mógłby zostać uniemożliwiony, jeśli 
wiatry gwiazdowe i wybuchy super
nowych usunęłyby wystarczająco dużo 
masy.

12. Zakończenie

Z powyższego opisu wynika niezbicie, 
że do uzyskania pełni wiedzy o zjawis
kach zachodzących w centrum Galak
tyki i obiektach tam znajdujących się, 
droga jeszcze daleka. Być może, gdy 
zostaną opublikowane analizy danych 
obserwacyjnych zebranych przez Ec- 
karta i in., wyłoni się jakiś przejrzyst
szy i spójniejszy obraz tego obszaru.

Marek Gołębiewski jest studentem kończącym  
swe astronomiczne studia na Uniwersytecie 
M ikołaja Kopernika w Toruniu  -  artykuł pow 
stał jako jego praca seminaryjna.
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Rys. 9. Kilka modeli rozkładu masy w centrum Galaktyki. 
Linia ciągła reprezentuje model otrzymany z obserwacji 
rozkładu światła gwiazd przy założeniu, że stosunek 
masy do jasności całkowitej wynosi 3M0//_S, a widma 
gwiazd pochodzą od ciała doskonale czarnego o tempe
raturze 4000 K (wartości obserwowane dla M31). Linia 
przerywana obrazuje ekstrapolację tego modelu na 
obszar o r < 1 pc.
(K. Sellgren, D. N. B. Hall i S. G. Kleinmann, Astrophys. 
J„ 317, 881 (1987)).
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NASZA GALAKTYKA
Mapa złożona z wielu fo togra fii 
nieba. W środku mapy znajduje się 
Centrum Galaktyki (nie widoczne z 
powodu dużej koncentracji pyłów). 
Płaszczyzna Galaktyki jest widocz
na jako jasna pozioma wstęga 
przechodząca przez środek obra
zu. Tam, gdzie ta wstęga jest ciem
na występują duże „chmury” pyłu 
blokujące zasięg naszego widze
nia. Poniżej płaszczyzny Galaktyki, 
lekko na prawo od środka widocz
ne są dwa świecące obłoki. To są 
„Obłoki Magellana” , też galaktyki, 
nasi najbliżsi (satelitarni ?) galak
tyczni sąsiedzi.

Niebo w zakresie światła widzialnego

Niebo w świetle podczerwonym

Obraz nieba uzyskany ze z ło 
żen ia  o b s e rw a c ji w y k o n a 
nych  p rzez  s a te litę  IRAS 
w roku 1983 na falach 100, 60 
i 12 m ikrom etrów  (tu odpo
w iednio ko lor czerwony, zie
lo ny  i n ie b ie s k i) . G łów nym  
źród łem  tego p ro m ien io w a 
nia jest pył, który w zakresie 
w idz ia ln ym  zas łan ia  leżące 
za nim gwiazdy. Różne barwy 
od pow iada ją  z grubsza  do 
m inu jące j tem pera tu rze  od 
powiednich obszarów.

Satelita IRAS znalazł 245889 
in d yw id u a ln ych  ź ród e ł p ro 
m ieniowania podczerwonego 
na n ie b ie . Różne ka te go rie  
tych źródeł (tu różne kolory) 
posiadają różny rozkład prze
strzenny . Np. oznaczone tu 
na n ieb iesko gw iazdy zimne 
w y ra ź n ie  k o n c e n tru ją  s ię  
wzdłuż płaszczyzny ga lakty
czne j I je j cen tru m . Ź ród ła  
żó łto -z ie lone  są galaktykam i 
i rozm ieszcza ją  s ię  ró w n o 
m iernie na całym niebie.
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NARODZINY GWIAZD

Zdjęcia przedstawiają dżety z młodych gwiazd (patrz strony 
88-89) uzyskane przez C. Burrows, J. Hester, J. Morse (NASA).



NASZA GALAKTYKA
Niebo na falach radiowych

Mapa nieba w zakresie radiowym 

widma, na fali 73 cm (408 MHz).

Kolory opisują obserwowaną ja s 

n o ść  em is ji ra d iow ych  (ko lo r 

n ie b ie s k i -  p ro m ie n io w a n ie  

n a js ła b s z e , c ze rw o n y  -  n a js i l

nie jsze). Podobn ie  jak w św ietle 

widzialnym i podczerwonym w idz

im y tu w y ra źn ie  " ś w ie c e n ie ” 

p łaszczyzny Galaktyki, w tym kilka 

wyraźnych indywidualnych źróde).

To p ro m ie n io w a n ie  n ie  je s t 

p ro m ie n io w an ie m  te rm ic zn ym , 

emitowanym dzięki określonej tem

p e ra tu rze  o b ie k tów , jak  to ma 

m ie js c e  w p rzy p a d ku  za k re su  

w id z ia ln e g o  i p o d c ze rw o n e g o  

w idm a, a je st p rom ien iow an iem

powstającym w wyniku oddziaływania bardzo szybkich elektronów wędrujących w Galaktyce z jej polem magnetycznym. Jest to promieniowanie syn

chrotronowe, tej samej natury, co promieniowanie powstające w ziemskich synchrotronach w czasie hamowania rozpędzonych przez nie elektronów 
przez pole magnetyczne.

Niebo widziane na fali 21 cm

Mapa nieba widzianego na fali 21 

cm em itow anej p rze z  neutra lny 

wodór. Jest obraz rozkładu wodoru 

neutralnego w naszej Ga laktyce. 

Dzięki pomiarom radiowym na tej 

d ługości fali w latach 50-tych po 

raz p ie rw szy  odkry to  o b se rw a 

cy jn ie  sp ira ln ą  s truktu rę  nasze j 

Galaktyki.

Jednym z największych odkryć astronomicznych na falach radiowych było stwierdzenie obecności w olbrzymich chmurach gazu i pyły wielu różnorod

nych, czasem  bardzo złożonych molekuł. Wydaje się, że właśnie w takich środowiskach rodzą sie gwiazdy. Jedną z molekuł stosunkowo łatwych do 

obserwacji, a św iadczącą o obecności innych, jest tlenek węgla. Obok pom iarów jasności, astronomowie mogą też m ierzyć (wykorzystując efekt 

Dopplera) prędkość z  jaką te chmury przybliżają się lub oddalają od nas, a stąd wnosić o dynamice całej Galaktyki. Na górnej części rysunku przed

stawiony jest rozkład jasności C O  w Galaktyce, a na dolnym rozkład prędkości radnialnych tej molekuły w zależności od odległości od środka Galaktyki.
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Centrum Galaktyki 
w promieniowaniu 
radiowym

Jacek Niezgoda

Centralne części naszej Galaktyki nie są łatwym rejonem do obserwacji. Dzieląca nas duża odległość (obecnie przyjmuje 
się 8.5 kpc) jak i znaczne ilości materii międzygwiazdowej utrudniają, a nawet wręcz uniemożliwiają obserwacje w ultra
fiolecie i w zakresie optycznym. Na drodze od centrum Galaktyki do Słońca całkowita ekstynkcja w paśmie V wynosi prze
ciętnie około 30 mag. Stąd większość informacji o tej części Galaktyki dostarczają obserwacje wykonywane w» zakresach 
widma: długofalowym (od 1 mm wzwyż aż po fale radiowe) i wysokoenergetycznym (promienie X w zakresie 0.5 
keV-500keV, gamma powyżej 500 keV wraz z wysokoenergetyczną emisją w linii 511 keV-wynikiem anihilacji pary elek
tron-pozyton). W tych zakresach widma nie tylko możemy obserwować centrum Galaktyki, ale często z tego kierunku 
rejestruje się najsilniejsze promieniowanie.

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA 
RADIOWEGO

Cały rejon obejmujący centralne okoli
ce Galaktyki emituje promieniowanie 
w szerokim zakresie długości fal. W 
wielu wypadkach emisja ta pochodzi z 
dużego obszaru. W radiowym zakresie 
widma na tę składową nałożona jest in
tensywna składowa złożona z wielu 
przestrzennie oddzielonych źródeł. 
Omówmy najważniejsze z nich.

Na rys. 1. przedstawiono wyniki ob
serwacji okolic centrum Galaktyki uzy
skane w zakresie radiowym o częstości 
8 GHz (3,75 cm).

Jak widać, ten niewielki obszar 
(przekątna obrazu obejmuje około 
1°.5) wypełniony jest wieloma bardzo 
intensywnymi źródłami promieniowa
nia. Większość z nich została już do
brze rozpoznana. I tak, oznaczony na 
rysunku obiekt G 1.1-0.1 (zapis współ
rzędnych galaktycznych w postaci 
Gl±b), noszący również nazwę Sagitta
rius D (Sgr D), składa się z trzech nie
zależnych źródeł. Są to: pozostałość po 
wybuchu supernowej, obłok wodoru 
zjonizowanego HII i mały obłok mole
kularny. Obiekt G0.9+0.1 to prawdo
podobnie radioźródło pozagalaktyczne, 
a znajdujący się w przeciwnym rogu 
rysunku obiekt G -0.6-0.1 (zwany także 
Sgr C) jest obłokiem wodoru zjoni
zowanego HII ulokowanym w pobliżu 
środka Galaktyki. Wymienione obiekty

- 28°00'

nie wyróżniają się niczym szczególnym 
■od podobnych, występujących w in
nych częściach Galaktyki. Jednym z 
bardziej interesujących obiektów poka
zanych na rys. 1. jest źródło Sgr B1+B2 
oznaczone symbolami G0.5-0.0 i GO.7- 
0.0. Jest to wielki obłok molekularny o 
rozmiarach około 17x39 pc, zbudowa
ny z gazu molekularnego i z ogrom
nych ilości pyłu. Ten ostatni sprawia, 
że całkowita ekstynkcja w 
paśmie Y osiąga w nim 
103 mag. Sgr B1+B2 skła
da się z kilkunastu mniej
szych obłoków o bardzo 
różnych prędkościach ra
dialnych (od -100 km/s do 
+80 km/s). W jego obrębie 
udało się zidentyfikować 
kilkanaście zwartych ob
łoków wodoru zjonizowa
nego HII, również znacz
ną liczbę maserów OH 
i H.,0. Jest to więc miej
sce, w którym z pewnością 
mamy do czynienia z for
mowaniem się młodych 
gwiazd. Sgr B1+B2 emi
tuje w podczerwieni (w 
zakresie 25-130 |im) ilość 
energii równą 3-106 cał
kowitej energii emito
wanej przez Słońce. Cał
kowitą masę tego obiektu 
szacuje się na 1O7M0 , 
gdzie M@ jest masą Słoń

ca, co oznacza, że jest on najbardziej 
masywnym wśród znanych obłoków 
molekularnych w Galaktyce. Dodajmy, 
iż z pewnością nie jest przypadkiem, że 
obłok ten znajduje się w pobliżu cen
trum Galaktyki. Na cały ciąg intensy
wnych źródeł promieniowania uformo
wanych w kształcie łuku prostopadłego 
do równika galaktycznego (GO.2-0.0) 
składają się obłoki wodoru zjonizo-

o
LO
CT>

28°30'

CO

- 29°00'

- 29°30'

G 0,0 0,0 

Sgr A

G -0,6-0,1

17 46 17h44m 17h42m
a (1950)

17h40m

Rys. 1. Rozmieszczenie źródeł promieniowania radio
wego w okolicy centrum Galaktyki. Przebiegająca 
wzdłuż przekątnej rysunku linia jest równikiem galak
tycznym.
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Rys. 2. Mapa konturowa centralnych obszarów Galaktyki na 90 cm. Rozdzielczość 
kątowa wynosi 100x64 (ax8) sekund tuku (Anantharamaiah i in. 1991).

wanego HII oraz pozostałość po super
nowej, której wybuch niekoniecznie 
miał miejsce w centrum Galaktyki.

Kolejny obiekt, oznaczony na rys. 1. 
symbolem GO.O-O.O, znany jako Sagi
ttarius A (Sgr A), składa się z dwóch 
intensywnych źródeł promieniowania 
radiowego oddalonych od siebie o oko
ło r .5 , z których jedno, Sgr A East 
(0.038-0.064), mające w układzie rów
nikowym współrzędne a=17h42m36s 
i 8=-28°59'00"(na epokę 1950), jest 
pozostałością po supernowej. Drugie 
źródło, Sgr A West, utożsamiamy z 
centrum Galaktyki. Ich wzajemne prze
strzenne położenie nie jest dobrze zna
ne gdyż, podobnie jak dla wielu innych 
obserwowanych wyłącznie w zakresie 
radiowym obiektów, nie potrafimy wy
znaczyć ich odległości dokładnie, a 
metody pośrednie też nie dają zado
walających wyników.

Przedstawione wyżej wyniki obser
wacji na 8 GHz możemy porównać z 
obserwacjami wykonanymi przy po
mocy systemu VLA na częstotliwości 
330 MHz (90 cm), które obejmują pole

około 2°x2°wokół centrum Galaktyki z 
rozdzielczością kątową 100x64 sekund 
łuku. Otrzymane wyniki przedstawione 
są na rys. 2. Widać na nim struktury 
i źródła bardzo podobne do tych, które 
występują na 8 GHz. Parametry głów
nych źródeł (m. in. wymienionych wy
żej) przedstawione są w tab. 1.

SAGITTARIUS A

Centralny region Naszej Galaktyki 
okazuje się mieć pewne własności ak
tywnego jądra galaktycznego (AGN -  z 
ang. active galactic nucleus)1*. Emito
wane tam energie w poszczególnych 
klasach jasności są jednak dużo mniej
sze niż dla typowych członków tej kla
sy obiektów. Przy tym złożoność cen
trum Galaktyki może być badana w 
odległości około 100 razy mniejszej. Z 
powodu tej różnicy najwięcej poblis
kich galaktyk spiralnych o aktywnych 
jądrach wydaje się mieć zwodniczo 
prostszą strukturę radiową składającą 
się z kilku odosobnionych składników, 
podczas gdy struktura radiowa centrum 
naszej Galaktyki okazuje się dużo 
bardziej złożona.

Najbardziej interesującą strukturę 
przedstawia nam Sagittarius A (Ekers 
i in. 1983), który składa się z termicz
nego spiralnego źródła radiowego Sgr 
A West, najwyraźniej scentrowanego 
na zwartym źródle Sgr A* i nietermi- 
cznej otoczce -  Sgr A East. Obydwa 
składniki są otoczone przez rozległe 
„trójkątne” halo, którego rozmiar kąto
wy wynosi około 7'. Źródło, oznaczone 
jako Sgr A* , to niezwykle zwarte nie- 
termiczne źródło radiowe obecnie utoż
samiane z faktycznym centrum Gala
ktyki.

Rys. 3. przedstawia ogólny widok 
źródła Sgr A na częstotliwości 333 
MHz w skali szarości. Obok tego źró
dła można zauważyć zarysy innych 
źródeł radiowych (delikatny łuk w pra
wym dolnym rogu to Sgr C).

Na podstawie przeprowadzonych 
dotąd badań radiowych wydaje się ja
sne, że źródło termiczne Sgr A West

"Postępy Astronomii nr 4/94 str. 162

Tabela 1 .Parametry obserwacyjne źródeł promieniowania radiowego z rys. 2. 
(Anantharamaiah i in. 1991).

Źródło RA(1950) DEC(1950) Strumień Rozmiar
h m s O t ft

Jy arcniin2

G359.1-0.5 17 42 16.4 -29 53 45 32±4 17x20
G359.0-0.0 17 40 15.2 -29 43 20 33±2 7x14

G0.6-0.6 17 45 59.6 -28 44 59 20±2 6x8
G l.1-0.1 17 45 29.0 -28 04 02 41±2 7x16

G0.9+0.1 17 44 11.7 -28 07 17 17±2 7x7
G0.34+0.05 17 43 04.7 -28 36 08 64±3 12x10

Sgr C 17 41 17.3 -29 23 53 36±2 9x11
Sgr B1+B2 17 4401.4 -28 26 13 37±2 7x16
Sgr A+Arc 17 42 52.8 -28 56 40 647±5 21x25
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Rys. 3. Obraz Sgr A na 333 MHz w skali szarości (Anantharamaiah i in. 1991). 
Strumień w maksimum wynosi 4.8 Jy/pole wiązki.

jest połączone z rzeczywistym jądrem 
Galaktyki (Oort 1985). Nie wiadomo 
jednak, czy z kolei Sgr A East powstał 
wskutek działalności centrum czy też 
jest przypadkową superpozycją pozo
stałości po wybuchu supernowej 
wzdłuż linii widzenia. Przestrzenna 
struktura tego regionu Galaktyki jest 
szczególnie trudna do określenia z po
wodu dużych trudności w oszacowaniu 
odległości do poszczególnych źródeł.

Emisja Sgr A w radiowym kontinu
um składa się z mieszaniny termicznej 
swobodno-swobodnej i nietermicznej, 
prawdopodobnie emisji synchrotrono
wej. Poprzednie badania na niskich 
częstotliwościach (Yusef-Zadeh i in. 
1986) pokazały, że termiczny składnik 
(Sgr A West) staje się coraz bardziej 
nieprzezroczysty na dłuższych falach 
i na 375 cm źródło znika zupełnie. 
Wskutek tego przyrost głębokości op
tycznej składnika termicznego na nis
kich częstotliwościach może być użyty 
do „uwięzienia” przestrzennej struktury 
centrum. W dodatku wysoka tempera
tura jasnościowa nietermicznego tła na 
niskich częstotliwościach umożliwia 
nam wykrywanie gazu zjonizowanego 
z niższymi stopniami emisji w przeci
wieństwie do detekcji na częstotliwo
ściach wyższych.

Wyniki obserwacji

Poniżej zostaną zaprezentowane obser
wacje Sgr A przeprowadzone przy po
mocy VLA na 90 cm z rozdzielczością 
12" oraz obserwacje, również VLA, na 
6 i 20 cm z rozdzielczością kątową 
l".3x2".5 (ax8) oraz ich interpretacja 
(Pedlar i in. 1989). Przyjmując, że cen
trum Galaktyki leży w odległości 8.5 
kpc otrzymujemy rozdzielczość linio
wą 0.49 pc (dla 90 cm).

Sgr A na 90 cm

Ograz Sgr A na fali 90 cm razem z 
obrazem na 20 cm przeskalowanym do tej 
samej rozdzielczości (12"xl2") przed
stawia rys. 4. Jasny składnik o rozmia
rach 2 '.1x3'.3 jest identyfikowany z 
Sgr A East. Jak widać, jest on usytuo
wany na halo, w przybliżeniu trójkąt
nym, rozciągającym się na obszarze 
około 7 minut łuku. Zastanawiające jest 
istnienie głębokiej depresji w jasności 
na zachodniej stronie Sgr A East, która 
jest zgodna z absorpcją otoczki przez 
termiczny gaz połączony z Sgr A West. 
Depresja ta jest szczególnie jasno wi
doczna przy porównaniu rys. 4 gór

nego z tym samym rozkładem na 20 cm 
(rys. 4 dolny). Otoczka Sgr A East ota
cza, podobnie jak absorpcyjny obszar 
identyfikowany z Sgr A West, słaby 
niewielki obszar emisyjny (nazwijmy 
go obszarem B) wydłużony w przybli
żeniu w kierunku N-S, bliski wschod
niej granicy obszaru absorpcyjnego po
łączonego z Sgr A West (rys. 4 górny). 
Średnia pozycja tego obszaru wynosi 
a~17h42m34s' 8~ 28°59\

Ten sam obszar jest również wido
czny na mapach 6 i 20 cm. Wschodnia 
krawędź otoczki Sgr A East jest wyra
źnie prosta i może być konsekwencją 
jej interakcji z chmurą molekularną z 
prędkością 50 km/s (Goss i in. 1985).

Obrazy na fa li 20 i 6 cm

Wyniki obserwacji przedstawiają rys. 5 
i 6. Dobrze widoczna otoczka Sgr A 
East pozwala zauważyć wspomniany 
wyżej obszar emisyjny (obszar B), od
powiadający podobnemu obszarowi 
widzianemu na fali 90 cm, przecinający 
o to czk ę  w k ie ru n k u  N-S na 
a~17h42m34s. Obszar ten jest również

widoczny na wykreślonych przekro
jach przedstawiających wartość otrzy
manego strumienia radiowego dla 90 
i 20 cm w zależności od kąta godzinne
go przy stałej deklinacji 8=-28°59'06" 
(rys. 7). Kształt obszaru wydaje się 
śledzić szkic Sgr A West.

Obrazy Sgr A West na fali 6 i 20 cm 
pokazują podobną ogólną strukturę, 
różnią się jednak znacznie w szczegó
łach. W szczególności, zachodni łuk 
widoczny na 6 cm (później nazwiemy 
go kontynuacją ramienia północnego) 
rozciągający się na około 1' na połu
dnie w porównaniu z obrazem na 20 
cm wydaje się szerszy i pozornie prze
sunięty na wschód. Efekt ten może być 
spowodowany przez dwa czynniki: 
emisję termiczną Sgr A West na 20 cm 
lub emisję nietermiczną tła.

Na obu częstotliwościach obecna 
jest pewna struktura włóknista, która 
pomimo złożoności wydaje się pokazy
wać ogólne wydłużenie, w przybliżeniu 
prostopadłe do płaszczyzny Galaktyki. 
To zjawisko jest szczególnie uderzają
ce w łuku zachodnim i może wskazy
wać na obecność silnego pola magnety-
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Rys. 4. wyżej -  mapa konturowa w skali szarości przedstawiająca Sgr A i jego halo na fali 
90 cm (rozdzielczość 12"x12") (Pedlar i in. 1989).

niżej -  identyczne pole na fali 20 cm przeskalowane do tej samej rozdzielczości 
(Pedlar i in. 1989).

cznego, które zaproponowano dla 
centralnego regionu naszej Gala
ktyki (Yusef-Zadeh i Morris 
1987).

Swobodno-swobodna absorpc
ja  Sgr A East przez termiczny 
gaz

Temperatura jasnościowa na czę
stotliwości 332 MHz zmienia się 
pomiędzy 20 i 40 tys. K ponad 
halo i podnosi się do około 120 
tys. K w częściach otoczki Sgr A 
East. Jak widać na rys. 7., na po
zycji Sgr A West temperatura jas
nościowa jest obniżona do około 
30 tys. K. Istotnie, na pozycji Sgr 
A West całe promieniowanie oto
czki Sgr A East jest zaabsorbo
wane. Ponieważ głębokość absor
pcji obszaru emisyjnego (obszaru 
B) wynosi około 80 tys. K więc 
jedynym źródłem w polu o dosta
tecznej jasności do utworzenia 
takiego obszaru jest Sgr A East.

Fakt, że minimum absorpcji jest 
blisko, ale nie poniżej, średniego 
poziomu halo (patrz rys. 4 i 7) 
sugeruje, że emisja halo na częs
totliwości 332 MHz pochodzi 
sprzed Sgr A West. Jest również 
zupełnie możliwe, że emisja z re
gionu wysokotemperaturowego 
na 332 MHz zostanie całkowicie 
zaabsorbowana przez zjonizowa- 
ny gaz o niższej temperaturze w 
termicznym halo Sgr A West. Ja
ko termiczny składnik Sgr A 
West jest rzeczywiści nieprzezro
czysty na częstotliwości 332 
MHz. Wydaje się zatem, że duża 
część emisji z kierunku Sgr A 
West musi mieć nietermiczne po
chodzenie. Najbardziej prawdo
podobnym źródłem tej emisji nie- 
termicznej na 332 MHz jest halo 
średnicy 7 minut łuku.

S truktura Sgr A

Dwa wcześniej wymienione źró
dła: Sgr A West i Sgr A* są naj
prawdopodobniej usytuowane bli
sko lub w samym centrum Gala
ktyki. Natomiast aktualne obser
wacje wskazują, że otoczka Sgr A 
East leży po przeciwnej stronie 
centrum w obszarze o rozmiarach 
100 pc wokół jądra. Ciekawym 
jest również fakt, że po odjęciu 
emisji termicznej jasna część oto
czki Sgr A East jest wciąż na po-
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zycji Sgr A West. Na rys. 8a przedsta
wiona jest możliwa konfiguracja skład
ników wewnątrz Sgr A przy założeniu, 
że Sgr A West leży w centrum halo. 
Sugerowano, że halo jest dodatkowym 
ujawnieniem eksplozji supernowej, 
która w konsekwencji utworzyła Sgr A 
East i może świadczyć o przenikaniu 
promieniowania elektronów kosmi
cznych poprzez otoczkę Sgr A East 
(Yusef-Zadeh i Morris 1987). Wspo
mniana wyżej konfiguracja może być 
konsekwencją istnienia Sgr A East 
odbitego przez wielkie chmury mole
kularne położone za centrum Galaktyki 
(Goss i in. 1985). Jeśli Sgr A East jest 
osadzony wewnątrz halo, wówczas Sgr 
A West musi być usytuowany blisko 
centrum halo nie tylko w płaszczyźnie 
nieba, ale również radialnie.

Alternatywną konfiguracją dla Sgr 
A jest sytuacja przedstawiona na rys. 
8b, ponieważ otrzymywane dane nie 
mogą przekreślać i tej możliwości. W 
tymprzypadku halo jest przestrzennie 
oddzielonym składnikiem, który może 
leżeć przed Sgr A East i West. Jeśli roz
ważymy halo jako oddzielny obiekt, 
wówczas jego nietermiczne widmo ra
zem z energią relatywistyczną około 
5-1050 ergów i rozmiarem -20 pc po- 
wino sugerować, że są to wydzielone 
pozostałości supernowej, której Sgr A 
East może być albo młodszym przy
kładem albo tym, który wystąpił w du
żo gęstszym środowisku (Ekers i in. 
1983).

Wybuchy supernowych mogły być 
naturalną konsekwencją tworzenia się 
formacji gwiazdowej w centrum Galak
tyki. Jednakże jest nieco bardziej speku
lacyjna możliwość, że Sgr A East i halo 
są dwoma nietermicznymi składnika
mi, które powstały z aktywnego jądra. 
To mogłoby wówczas sugerować po
dobieństwo z aktywnością typu Seyfer- 
ta w jądrach galaktyk spiralnych, która 
jest zapoczątkowana w centralnej ma
chinie.

Na 332 MHz zwarte źródło radiowe 
Sgr A* nie jest wykrywane, co ozna
cza, że jest ono osadzone w lub za Sgr 
A West.

Obserwacje radiowe 
gazu zjonizowanego

Zjonizowany gaz zajmuje około 1' (2.5 
pc) centralnego obszaru Sgr A West. 
Został zaobserwowany w emisji kon
tinuum w długościach fal pomiędzy 2 i 
20 cm w dużej zdolności rozdzielczej 
(Ekers i in. 1983). Dodatkowe informa-
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Rys. 5. Mapa konturowa w skali szarości na 1415 MHz (20 cm). Szczytowy strumień 
wynosi 475 mJy (Pedlar i in. 1989).
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Rys.6. Mapa konturowa w skali szarości na fali 6 cm. Szczytowy strumień wynosi 
672 mJy (Pedlar i in. 1989).
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Rys. 7. Typowy przekrój na stałej deklinacji 5 = -28°59'06" na 332 i 1415 MHz ilus
trujący absorpcję na pozycji Sgr A West i emisję halo. Linie poziome odpowiadają 
przyjmowanym poziomom bazowym na 332 MHz dla Sgr A East i halo (Pedlar i in. 
1989).

cje o rozkładzie prędkości, a tym sa
mym o dynamice zjonizowanej materii 
dają obrazy emisji [Neli] na fali 12.8 
(im. Struktura emisyjna gazu tworzy 
tzw. ramiona spiralne koncentrujące się 
wokół właściwego centrum (w obrębie 
-0 .2  pc od źródła radiowego Sgr A*).

Obraz Sgr A West na fali 6 cm (Rys 
9), ma następujące cechy:
-ja sn o  widoczne trzy tzw. ramiona spi
ralne rozbiegające się z domniemanego 
centrum na północ, wschód i zachód 
(co widać również bardzo dobrze na 
rys. 6). Przez centrum rozumiemy tu 
zwarte źródło radiowe Sgr A* i region 
bezpośrednio go otaczający;
-  obszary o nieco niższej jasności po
wierzchniowej będące najprawdopo
dobniej śladem istnienia dodatkowych 
struktur Sgr A West i oznaczone na rys. 
9 linią przerywaną. Możemy wyróż
nić: północną kontynuację wschodnie
go ramienia, pętlę północno-wschodnią 
i łuk północny (zwrot ramienia północ
nego w kierunku południowym).

Prędkość połowa zjonizowanego ga
zu jest dana przez obserwacje emisji 
[Nell] (Lacy i in. 1980). Na rys. 9 wi
doczne liczby odpowiadają mierzonym 
prędkościom radialnym miejsc, które 
odpowiadają ich położeniom.

M ożna zauważyć systematyczną 
zmianę prędkości wzdłuż kolejnych 
ramion. Poza tym istnieje pewna syme

tria prędkości polowej. Ramię półno
cne i jego południowa kontynuacja ma
ją  prędkości z przeciwnymi znakami. 
Podobna relacja zachodzi dla wschod

niego i zachodniego ramienia. Jednak
że, podczas gdy dla północnego ramie
nia i jego południowej kontynuacji 
wielkość prędkości maleje ku centrum, 
to dla wschodniego i zachodniego ra
mienia prędkość rośnie ku centrum 
i właśnie tam jest maksymalna. Może 
to sugerować, że północne ramię i jego 
południowa kontynuacja jest częścią 
ratującego pierścienia wokół centrum, 
podczas gdy zachodnie i wschodnie ra
mię nie powinno być częścią tej samej 
struktury. Sugerowano, że widoczne 
strumienie wynikają z jonizacji gazu 
napędzanego na zewnątrz wzdłuż linii 
wirowych pola magnetycznego obie
ktu centralnego (Sgr A* ). Jest tylko 
mały problem, gdyż strumienie gazu 
nie spotykają się w pojedynczym pun
kcie blisko centrum.

Zjonizowany gaz prawdopodobnie 
przemieszcza się z północnego ramie
nia do jego południowej kontynuacji, 
która orbituje wokół centrum. Wscho
dnie i zachodnie ramię jest niezależ
nym strumieniem opadającym w kie
runku centrum wzdłuż trajektorii mniej 
więcej prostopadłych do płaszczyzny 
orbity północnego ramienia i jego połu
dniowej kontynuacji. Zjonizowany gaz 
może powstawać z powodu niskiego 
kątowego momentu pędu chmur mole
kularnych w pobliżu Sgr A West. Sa-

(a)

Słońce <r

Halo

(b)

Słońce < -

E
A

W

/ / / /  Emisja nietermiczna 

/  \  Emisja termiczna

Rys. 8. Dwie możliwe konfiguracje struktury emisji radiowej Sgr A (Pedlar i in. 1989).
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Rektascensja (1950)

Rys. 9. Centrum Galaktyki na X=6 cm. Liczby odpowiadające krzyżykom są pręd
kościami radialnymi (km/s) emisji [Neli] mierzonymi w tych punktach (Lacy i in. 
1980).

mo opadanie gazu ma miejsce we
wnątrz obszaru centralnego o średnicy 
1,5 pc, a gaz jest zjonizowany przez 
centralne źródło, które może być grupą 
gwiazd OB lub, co jest bardziej praw
dopodobne, pojedyńczym źródłem jo
nizacji, czyli czarną dziurą.

Natura zwartego źródła radiowego, 
czyli Sgr A*

Pomiary prędkości radialnej gazu zjo- 
nizowanego wskazują na jej nietrywial- 
ne wartości blisko centrum Galaktyki. 
Pochodzenie tych ruchów jest jeszcze 
mało znane. Mogą one być spowodo
wane, na przykład, przez masywny 
i supergęsty rój gwiazd OB lub poje
dyncze źródło. Do niedawna jeszcze 
twierdzono, iż rozciągłe źródło pod
czerwone IRS16 jest środkiem central
nego roju gwiazdowego i oznacza 
dynamiczne centrum Galaktyki. Skład
niki IRS16 okazały się jednak pojedyn
czymi młodymi gwiazdami i raczej tru
dno wiązać z którąkolwiek z nich fak
tyczne centrum.

Podstawowym kandydatem jest tutaj 
wspomniane już zwarte źródło radiowe 
Sgr A* odkryte przez Balick’a i Brow- 
n’a w 1974 roku. Punktowy charakter 
źródła (<15 AU; Marcaide i in. 1992) 
oraz jasność radiowa ~1034erg s'1 czy
nią ten obiekt unikatem w Galaktyce. 
Pozostaje jednak problem, czy Sgr A* 
posiada swój odpowiednik w podczer
wieni. Szukanie koincydencji Sgr A* z 
pozostałymi źródłami IRS16 było 
przedmiotem wielu prac (np. Tellestrup 
i in. 1989). Wyniki uzyskiwane w co
raz to lepszych zdolnościach rozdziel
czych nie dają jednak ostatecznego

rozwiązania. Co prawda, Eckart i in., w 
1993 roku odnaleźli słaby obiekt na fali 
2.2 |am, którego położenie jest zgodne 
z Sgr A* , ale ze względu na mniejszą 
dokładność z jaką określono to położe
nie w stosunku do położenia Sgr A* 
trudno dziś powiedzieć, czy jest to rze
czywiście podczerwony odpowiednik 
zwartego źródła tak charakterystyczne- 
go na falach radiowych.

Pozycja Sgr A* i jej statystyczny 
błąd standardowy w układzie równiko

wym na epokę J2000 przedstawia się 
następująco:
a 2ooo= 17h45m40s.045±0s.010;
S2ooo = -29°00'27".9±0".2.

Jest to jak dotąd najdokładniejsza 
ocena pozycji Sgr A* uzyskana zresztą 
przez system VLBI na długości fali 
A=3 mm (Rogers i in. 1994). Więcej 
problemów przysporzyło obserwato
rom określenie rozmiaru Sgr A*. Jak 
wynika z przeprowadzonych obserwa
cji, rozmiar źródła wzrasta proporcjo
nalnie do kwadratu obserwowanej dłu
gości fali najprawdopodobniej wskutek 
istnienia ekstynkcji międzygwiazdowej 
(Marcaide i in. 1992). Powyższą zależ
ność przedstawia rys. 10.

Aktualny rozmiar źródła jest mniej
szy niż 0.13 milisekund łuku na dystan
sie 8.5 kpc, co daje około 1.1 jednostki 
astronomicznej. Uzyskano go z pomi
arów VLBI na długości fali A,=3 mm 
(Rogers i in. 1994). Przy tym określona 
temperatura jasnościowa Sgr A* musi 
być co najmniej równa 1.4xl010 K. 
Wyznaczenie takiego rozmiaru Sgr A* 
i temperatury jasnościowej stało się 
przyczynkiem do stworzenia modeli, 
które wyjaśniałyby taką sytuację. Naj
lepsze dotychczasowe modele wyma
gają efektów nisko poziomowej akrecji 
w kierunku czarnej dziury o masie 
2x 1O6M0. Model (a) Melia (1992) roz-

log długości fali (cm)

Rys. 10. Rozmiar kątowy Sgr A* w funkcji obserwowanej długości fali w kwadracie. Pun
kty na dopasowanej prostej oznaczają przeprowadzone obserwacje (Marcaide i in. 1992).
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Sgr A* 43.2 GHz 1992.40

względna a  (w m ilisekundach tuku)

Rys. 11. Sagittarius A* na częstotliwości 43 GHz (Krichbaum i in. 
1993). Zaznaczone przekroje wykonano dla kierunku wydłuże
nia struktury źródła (P.A.=-25°, linia ciągła) i kierunku prosto
padłego (P.A.=65°, linia kreskowana). (P. A. -  kąt pozycyjny).W 
lewym rogu -  wielkość wiązki radiowej jaką analizowano obiekt.

waża optycznie cienką emisję radiową 
z podgrzanego gazu akreującego w 
tempie 1O'4M0 pochodzącego z wia
trów gwiazdowych emitowanych przez 
składniki IRS16; i model (b), Falcke 
i in. 1993, który rozważa tempo akrecji 
pomiędzy 10"8-5 i 10'7M @ z dże-tem 
uformowanym przez dysk akrecyj-ny. 
Są to jednak tylko modele.

Wewnętrzna struktura Sgr A* jest 
wciąż nieznana. Jak wynika z obser
wacji przeprowadzonych na częstotli
wości 43 GHz (7 mm) przez VLBI 
(Krichbaum i in. 1993), struktura 
źródła jest lekko wydłużona na kierun
ku P.A.= -25°±10°. Rysunek 11 przed
stawia obraz Sgr A* na częstotliwości 
43 GHz wraz z uzyskanymi przekroja
mi dla kierunku wydłużenia struktury 
źródła (P.A.=-25°,linia ciągła) i kie
runku doń prostopadłe-go (P.A.=65°, 
linia kreskowana).

Okazuje się, że Sgr A* jest łagodnie 
zmiennym źródłem o okresie około ro
ku (Zhao i in. 1988). Taka zmienność 
mogłaby wyjaśniać obserwacje Keller- 
mann’a i in. (1977). Kellermann mode
lował swoje obserwacje przeprowa
dzone na fali 3.6 cm z dwoma skład
nikami o rozmiarach 1 i 17 milisekund 
łuku. Bardziej zwarty składnik o śred
nicy 1 milisekundy łuku (8 jednostek 
astronomicznych) nie został wykryty. 
Sądzono, iż znajduje się wewnątrz 
większego składnika rozpraszającego.

Obecnie obserwowana zmienność 
Sgr A* jest modelowana za pomocą

dwóch źródeł: BI 
i B2 (Krichbaum 
i in. 1993). W tym 
modelu około75% 
(1.1 ±0.2 Jy) cał
kowitego strumie
nia Sgr A* (a wy
nosi ono 1,4±0.1 
Jy na 43 GHzO 
przypada na cen
tralny składnik B 1. 
Drugi składnik, 
usytowany na kie
runku P.A.=-25°, 
obejmuje 20% 
(0.3±0.1 Jy) całko
witego strumienia. 
Obraz Sgr A* na 
fali 3.6 cm przed
stawia się bardzo 
podobnie jak na 

mm (rys. 12.). 
Obserwacje w y
konane przez 
VLBA popierają 
pogląd, że emisja 
radiowa z Sgr A* 

jest silnie rozproszona przez zjonizo- 
wany ośrodek i jest spowodowana 
przez akrecję wiatru gwiazdowego z 
masywnych gwiazd wokół z obszaru 
ok. 0.5 pc od centrum, ponadto obser
wacje są zgodne z masą czarnej dziury 
< 2xlO6M 0 (L o iin . 1993).

Dokładniejsze i pełniejsze określe
nie struktury źródła Sgr A*, które 
przyjmujemy za faktyczne centrum 
naszej Galaktyki, wymaga przepro
wadzenia kolejnych obserwacji, szcze
gólnie na krótkich falach, gdzie roz

proszenie promieniowania przez elek
trony międzygwiazdowe jest mniejsze 
(proporcjonalnie do 12). Razem z ob
serwacjami gwiazd i gazu w centralnym 
obszarze o promieniu 1 pc wykonany
mi w podczerwieni prawdziwa natura 
centrum naszej Galaktyki może zostać 
rozwikłana.
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Niezwykła historia 
pewnej reguły

Kazimierz Schilling

Postęp dokonuje się w astronomii 
poprzez nowe odkrycia obserwacyjne 
lub nowe pomysły teoretyczne. Ale 
zdarza się, iż nieoczekiwanie poja
wiają się nowe dane obserwacyjne, 
które zmuszają do ponownego zajęcia 
się zagadnieniem, o którym sądzono, 
ze ma ju ż  tylko historyczne znaczenie. 
Właśnie coś takiego spotkało ostatnio 
empiryczną, arytmetyczną regułę 
Titiusa-Bodego, która ma ju ż  229 lat 
a je j fizyczny sens ciągle nie jest 
znany.

Formułowanie i publikacja reguły

Historia reguły rozpoczyna się w 
1595 r., kiedy ukazało się dzieło Joha
nnesa Keplera (1571-1630) Mysterium 
Cosmographicum. Próbując znaleźć w 
Układzie Słonecznym liczbową har
monię, autor zwrócił uwagę na zbyt 
dużo pustej przestrzeni pomiędzy 
orbitami Merkurego i W enus oraz 
Marsa i Jowisza, ale odrzucił myśl o

istnieniu nieznanych jeszcze planet 
(znano wtedy 6 planet -  Merkurego, 
W enus, Ziemię, Marsa, Jowisza i 
Saturna). Jednak nie wszyscy 
podzielali to stanowisko, a poszukiwa
nia liczbowej harmonii trwały.

W 1723 r. Christian W olf (1679 -  
1754) pisał: „jeżeli odległość od Ziemi 
do Słońca przyjąć za 10 jednostek, to 
odległości Merkurego, Wenus, Marsa, 
Jowisza i Saturna od Słońca wyniosą

odpowiednio 4, 7, 15, 52 i 95”.
Będąc przekonanym, że odległości 

planet podlegają jakiejś regule, nie 
zauważył jednak w tych liczbach ukry
tego geometrycznego postępu. Wolf 
był nauczycielem Immanuela Kanta 
(1724—1804), który w 1755 r. w słyn
nym dziele Allgemeine Naturgeschich- 
te und Theorie des Himmels mówił o 
możliwości istnienia planety między 
Marsem a Jowiszem oraz poza Sa-
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w eldje rin ig e  »on i^ n e n u m  bicfelbige brftfyrciben, fm b 
fo fe^ r auS gebefjn t, b a g  fte fó ld)e, erfl hnd) e in er ia n . 
gen JXei^e »on ^ a fu -e n ,  ober roo^l g a r  in  toielen 
^ u n b e r te u , einm al b u rd ^ au fen .

ffileid)ergc(lalt w a r e t  ein  SBorrec^t ber neuern  @ fern» 
f e n n m ig ,  j u  jf ig e n , bog  biefe jfo m eten  »erm u(()(id) bie* 
jfiiigcn  ‘ID anbeljłerne ( i n b ,  rooburĄ  bie u n ja ^ l i^ e n  
G y firm e  fo Bieler © o n n en  jufam nton  {icingen, u n b  b i t  
ba«  e igcittlid)e93erbinbung«glieb in  b erg efam m ten .fte tt*  
b er © re rn g eb au be  cbgeben. © e n n  w o ju  w i r e  ber grog« 
SKaum n J t^ ig ,  ber »om  © a tu rn  b is  ju m  nac^flen 5 i >

jlern*

Rys. 1. Pierwszy zapis reguły Titusa Kopia 7 i 8 strony książki: Titius von Wittenberg J. D., Betrachtung uber die 
Natur, vom H erm  Karl Bonnet, Johann Friedrich Junius, Leipzig, 1766.
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tumem. Myślał o tym także Johann 
Lambert (1728-1777), gdy w 1761 r. 
w Cosmologische Briefe postawił 
pytanie: „któż wie, czy w obszernej 
przestrzeni pomiędzy Marsem a 
Jowiszem, nie ma brakujących planet, 
które będą kiedyś odkryte ?”.

Właściwa historia interesującej nas 
reguły, zaczęła się w 1764 r., gdy zna
ny szwajcarski filozof i przyrodnik 
Charles Bonnet (1720-1793) opu
blikował książkę Contemplation de la 
Nature. W 1766 r. Johann Titius (1729 
-  1796) przetłumaczył ją na język nie
miecki, dając tytuł Betrachtung iiber 
die Natur, vom Herm Karl Bonnet. Nie 
zaznaczając, iż jest to tekst, nie wys
tępujący we francuskim oryginale, tłu
macz dopisał następujący fragment 
(Rys. 1.): ,Jeżeli zwrócić uwagę na 
odległości pomiędzy orbitami sąsied
nich planet, to można zauważyć, że 
odległości te zwiększają się prawie pro
porcjonalnie do promieni samych orbit. 
Jeżeli odległość Saturna od Słońca 
przyjąć za 100 jednostek, to Merkury 
znajduje się od Słońca w odległości 4 
jednostek, Wenus w odległości 4 + 3 = 
7 jednostek, Ziemia 4 + 6 = 10 jednos
tek, Mars 4 + 12 = 16 jednostek. Ale 
przy przejściu od Marsa do Jowisza 
występuje odstępstwo od tego dokła
dnego postępu. Po Marsie takiemu

postępowi odpowiada odległość 4 + 24 
= 28 jednostek, lecz w tej odległości 
nie widzimy ani wielkiej planety, ani 
księżyca planety. Czyżby Stwórca po
zostawił tę przestrzeń pustą? W żad
nym przypadku! Idę o zakład, że 
miejsce to zajmują nie odkryte jeszcze 
księżyce Marsa; pozwólcie też dodać, 
że Jowisz, być może, także ma kilka 
satelitów, które nie były jeszcze obser
wowane. Dalej znajdujemy położenie 
Jowisza, odpowiadające 4 + 48 = 52 
jednostkom; natomiast Saturn znajduje 
się w odległości 4 + 96 = 100 jednos
tek. Jakaż zadziwiająca zależność!”.

Zauważmy, że Titius zwraca uwagę 
na fakt, iż liczby dodawane do czwórki, 
czyli

3, 6, 12, 24, 48 i 96, (1)
tworzą postęp geometryczny o pier
wszym wyrazie 3 oraz ilorazie 2. Wła
śnie to jest istotą reguły Titiusa.

W 1772 r. ukazało się drugie wyda
nie niemieckiego tłumaczenia książki 
Bonneta. Tym razem, regułę swą umie
ścił Titius jako przypis tłumacza. Wy
danie to czytał Johann Bode (1747- 
1826), przygotowujący właśnie do dru
ku drugie wydanie książki Anleitung 
zur Kenntniss des gestirnten Himmels. 
Zadziwiony precyzją, z jaką reguła Ti
tiusa oddaje rzeczywiste odległości pla
net od Słońca (tab. 1.), zamieścił ją w

swojej książce w formie przypisu. 
Przepisując tekst Titiusa, Bode nie zaz
naczył jednak, iż nie jest to jego własna 
reguła. Zrobił to dopiero w następnych 
wydaniach swojej książki. W szeroko 
znanym wydaniu dziewiątym z 1823 r., 
napisał na przykład zupełnie jednoz
nacznie: „O tym postępie mówiłem już 
w drugim wydaniu podręcznika, które 
wyszło w 1772 r., a także we wszyskich 
następnych wydaniach, po tym, jak po 
raz pierwszy zapoznałem się z tym po
stępem w przekładzie książki Bonneta, 
dokonanym przez profesora Titiusa z 
Wittenbergi”.

Teksty Titiusa i Bodego różniły się 
jednym, ale bardzo istotnym szczegó
łem. Komentując lukę w odległości 28 
jednostek, pierwszy mówił o księży
cach Marsa lub Jowisza, zaś drugi prze
powiadał istnienie pomiędzy Marsem a 
Jowiszem normalnej, nie odkrytej je
szcze planety. A w 1777 r. w trzecim 
wydaniu swojej książki Bode dodał, że 
z trzeciego prawa Keplera wynika, iż ta 
duża planeta obiega Słońce w ciągu 4.5 
roku.

Olśniewające sukcesy reguły 
Titiusa-Bodego

Prócz Bodego, który wspominał o niej 
przy każdej nadarzającej się okazji,

Niemiecki przyrodnik, historyk i 

publicysta. Urodził się 2 stycznia 

1729 r. w Konitz w Prusach 

Królewskich czyli w obecnych 

Chojnicach. Zm arł 16 grudnia 

1796 r. w W ittenberdze w 

Saksonii. Po przedwczesnej 

śmierci ojca, wychowywał się w 

Gdańsku w rodzinie brata matki, 

znanego profesora filozofii 

Michała Hanowa. Po ukończeniu 

gdańskiego gim nazjum  aka

demickiego, na uniwersytecie w 

Lipsku studiował nauki przyrod

nicze. W 1752 r. uzyskał magis

terium i objął stanowisko „pri- 

vat-docenta”. W 1756 r. prze-

Johann Daniel Titius 
(1729 -  1796)

niósł się na uniwersytet w 

Wittenberdze, gdzie został profe

sorem matematyki. W 1762 r. 

podjął także wykłady z fizyki, a 

w 1766 r. został „seniorem ” 

fakultetu filozoficznego. Był 

członkiem towarzystw nauko

wych w Lipsku, Berlinie i Gdań

sku. Po łacinie i niemiecku pisał 

prace naukowe i artykuły publi

cystyczne do czasopism wycho

dzących w Lipsku, Hanowerze 

i Hamburgu. Tłumaczył też roz

prawy naukowe z języka fran

cuskiego i angielskiego. Z aj

mował się także historią Choj

nic, Pomorza i Polski.
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regułą Titiusa nikt się nie interesował 
aż do 1781 r., kiedy to William Her- 
schel (1738-1822) zupełnie przypad
kowo odkrył siódmą planetę -  Urana. 
Okazało się, iż obiega ona Słońce za 
Saturnem, w odległości około 192 jed
nostek. Zaś reguła Titiusa -  po wstaw
ieniu kolejnego wyrazu postępu (1) -  
daje odległość 4 + 192 = 196 jednostek. 
Gdyby zatem, w ślad za młodym Kan
tem, podejrzewano istnienie siódmej 
planety, z reguły Titiusa na długo przed 
odkryciem można by było przewidzieć 
jej odległość od Słońca z błędem zaled
wie 2 procent, a z trzeciego prawa 
Keplera obliczyć okres obiegu.

Po odkryciu Urana, reguła stała się 
szeroko znana, a Bode nie miał już 
żadnych wątpliwości, iż pomiędzy 
Marsem a Jowiszem, w odległości 28 
jednostek od Słońca też musi krążyć 
planeta. Powstał międzynarodowy pro
gram jej poszukiwań, ale zanim 
przystąpiono do systematycznych ob
serwacji, w styczniu 1801 r. Giuseppe 
Piazzi (1746-1826) przypadkowo 
odkrył planetoidę Ceres. Okazało się, iż 
obiega ona Słońce raz na 4.6 roku po 
prawie kołowej orbicie o promieniu 
27.7 jednostek, ale nie jest to „duża” 
planeta. Co gorsze, wkrótce odkryto 
kilka następnych planetoid, mających 
średnio takie same parametry orbit.

Aby wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji, 
Heinrich Olbers (1758-1840) wysunął 
hipotezę, że są to odłamki normalnej, 
dużej planety (dano jej nawet nazwę 
„Faeton”), która z jakiegoś powodu 
rozpadła się. Dzisiaj wiadomo, iż po
między Marsem a Jowiszem nigdy pla
nety nie było, bo proces jej formowania 
został zakłócony przez grawitacyjne 
oddziaływanie Jowisza. Planetoidy nie 
są zatem odłamkami planety, ale re
sztkami materii protoplanetamej, która 
nie zdołała się do końca „skleić”. 
Znamy obecnie kilka tysięcy planetoid 
i większość z nich krąży pomiędzy 
Marsem a Jowiszem, tworząc tak zwa
ny pierścień planetoid. Za „średnią” 
planetoidę pierścienia może być przyj
mowana właśnie Ceres.

Titius niestety nie doczekał tego 
drugiego już tryumfu swojej reguły, 
bowiem zmarł 4 lata przed odkryciem 
pierwszej planetoidy. A samą regułę 
wiązano wtedy wyłącznie z nazwi
skiem Bodego -  mówiono mianowicie 
o „prawie Bodego”, zupełnie zapomi
nając o właściwym autorze. Prócz 
wspomnianych już okoliczności opub
likowania reguły, główną tego przy
czyną była wybitna naukowa pozycja 
Bodego. Titius był skromnym człowie
kiem, szeregowym uniwersyteckim 
profesorem, a jedynym śladem astro

nomicznych zainteresowań jest tylko 
jego reguła. O wstawce (przypisie) Ti
tiusa wspomniał co prawda Bonnet w 
przedmowie do pełnego wydania 
swoich dzieł z 1781 r., ale gdyby Bode 
nie przepisał reguły do swojego podrę
cznika, zapewne nikt inny by nie zwró
cił na nią uwagi. Bode był bowiem nie 
tylko szeroko znanym uczonym, ale tak
że wybitnym astronomicznym „działa
czem”, zaś jego prace z uwagą czytane 
były przez astronomów całej Europy. I 
to właśnie Bode przez kilkadziesiąt lat 
uporczywie propagował regułę, odkry
tą przez Titiusa. Dlatego dzisiaj, zu
pełnie zasłużenie, nosi ona nazwę 
„reguły Titiusa-Bodego” -  w dalszym 
tekście używany będzie skrót RT-B.

Kłopoty z M erkurym

W 1787 r. Johann Wurm (1760-1833) 
po raz pierwszy zapisał RT-B w po
staci wzoru:

rn = 4 + 3 x 2", (2)
gdzie r to średnia odległość planety od 
Słońca, wyrażona w takich jednostkach 
jak u Titiusa (r = 100 dla Saturna i 10 
dla Ziemi), zaś n = -  oo dla Merkurego 
oraz n = 0, 1, 2, 3, ... dla następnych 
planet. Dzisiaj RT-B podaje się zwyk
le w postaci wzoru:

rn = 0.4 + 0.3 x 2", (3)

Światowej sławy astronom nie
miecki urodzony 19 stycznia 
1747 r. w Hamburgu, zmarły 23 
listopada 1826 r. w Berlinie. Od 
1772 r. pracownik, a w latach 
1786-1825 dyrektor obserwato
rium astronomicznego w Berli
nie. Członek licznych towarzystw 
naukowych oraz akademii nauk 
w Berlinie (od 1786 r.), Peters
burgu, Sztokholmie, Kopenha
dze i Getyndze. Brał udział w 
szeregu ważnych przedsięwzięć 
obserwacyjnych, był autorem  
licznych artykułów, podręczni
ków, tablic astronomicznych, ka
talogów gwiazd i atlasów nieba. 
W 1774 r. założył, a następnie 
przez ponad 50 lat opracowywał 
i wydawał niemiecki rocznik 
astronomiczny (Berliner Astro- 
nomisches Jahrbuch), który był

Johann Elert Bode 
(1747 -  1826)

wzorem dla innych zbiorów efe
meryd i pełnił także rolę czaso
pisma naukowego. Jego wielki 
atlas i katalog zawierał 17 240 
gwiazd i mgławic, z których oko
ło 5 000 nie było wcześniej kata
logowanych. W 1801 r. wydał 
atlas Vranographia, obejmujący 
wszystkie gwiazdy widoczne go
łym okiem, w którym po raz pierw
szy zaznaczył ściśle określone 
granice gwiazdozbiorów. Jego 
mapy nieba należą do najlep
szych, jakie istnieją. Zgodnie z 
jego propozycją, nową planetę 
odkrytą w 1781 r. przez Her- 
schela, nazwano Uranem. Jako 
pierwszy znalazł 2 obserwacje 
Urana wykonane przed odkry
ciem, co pozwoliło na bardzo szy
bkie wyznaczenie dokładnej or
bity nowej planety.
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gdzie n ma takie same wartości jak po
przednio. Jednostką odległości jest 
wtedy jednostka astronomiczna, czyli 
średnia odległość Słońce-Ziemia. W 
dalszym tekście używany będzie wzór 
(3), dający wartości:
0.4, 0.7, 1.0, 1.6, 2.8, 5.2, 10.0, 19.6,
38.8, 77.2, 154.0,... (4)
podane w tab. 1.

Wurm, a w 1802 r. także Karl Gauss 
(1777-1855), zwrócili uwagę na wyjąt
kową pozycję Merkurego. Logika na
kazuje bowiem, aby wykładniki, wys
tępujące we wzorze (3), były kolejnymi 
liczbami całkowitymi. Przed n = 0 
(Wenus), powinno zatem być n = -  1, 
co daje r = 0.55. W tej odległości nie 
ma jednak planety, a zmierzona średnia 
odległość Merkurego wynosi 0.39 
i bardzo dobrze zgadza się z wartością 
0.4, wynikającą z RT-B ale dla nielog
icznego n = -  oo. Po bezskutecznych 
poszukiwaniach „Wulkana” -  planety 
między Wenus a Merkurym lub między 
Merkurym a Słońcem -  w XX już wie
ku wysunięto hipotezę, że brakującą 
planetą jest Księżyc, krążący jakoby 
początkowo pomiędzy M erkurym i 
Wenus, a później przechwycony przez 
Ziemię. Abstrahując od jej prawdzi
wości, hipoteza ta nie likwiduje jednak

wyjątkowej pozycji Merkurego. Nie 
likwiduje też, postawionego przez 
Gaussa, problemu nieskończonej liczby 
orbit dla n = -  2, -  3, -  4 itd. Według 
innej hipotezy, Merkury był począt
kowo księżycem Wenus i na samo
dzielną okołosłoneczną orbitę, nie mu
szącą pasować do RT-B, wszedł wsku
tek działania sił pływowych. RT-B 
zaczynałaby się wtedy od Wenus czyli 
ocf n = 0 i żadnego problemu by nie 
było.

Problem y z Neptunem  i Plutonem

Wkrótce po odkryciu Urana, zauważo
no w jego ruchu pewne nieregulamości 
i podjęto próby znalezienia ósmej plan
ety, zakłócającej ruch siódmej. Więk
szość astronomów przyjmowała przy 
tym, że okrąża ona Słońce w odległości 
zgodnej z RT-B, to znaczy w odległo
ści około 39 jednostek astronomicz
nych. John Adams (1819-1892) oraz 
Urbain Leverrier (1811-1877), którzy 
niemal równocześnie a niezależnie od 
siebie obliczyli elementy jej orbity 
i wskazali miejsce na niebie, gdzie po
winna się znajdować, przyjmowali, że 
odległość hipotetycznej planety jest 
trochę tylko mniejsza i wynosi 37.25

oraz 36.15 jednostki astronomicznej. 
Niemal dokładnie w miejscu wskaza
nym przez Leverriera, nową planetę, 
nazwaną Neptunem, odkrył w 1846 r. 
Johann Galie (1812-1910). Ku wiel
kiemu zdziwieniu astronomów, oka
zało się, że zupełnie nie pasuje ona do 
RT-B, ponieważ obiega Słońce w odle
głości zaledwie 30 jednostek astronom
icznych.

Odkrycie Neptuna było poważnym 
ciosem w dotychczasowe przekonanie 
o słuszności RT-B i przestała ona być 
podstawą dla dalszych przepowiedni. 
Przejawiło się to między innymi pod
czas analiz, zmierzających do oblicze
nia orbity następnej dużej planety. Idea 
jej istnienia pojawiła się zaraz po 
odkryciu Neptuna, ale do szczegóło
wych obliczeń i poszukiwań przy
stąpiono dopiero na początku XX wie
ku. Próbując powtórzyć to, co pół 
wieku wcześniej zrobili Adams i Le
verrier, astronomowie nie sugerowali 
się już RT-B -  obliczano różne orbity, 
dla średnich odległości od Słońca w 
przedziale od zaledwie 30 do aż 100 
jednostek astronomicznych. Wielkie 
więc było zaskoczenie, gdy Clyde 
Tombaugh (ur. 1906) odkrył w 1930 r. 
Plutona, obiegającego Słońce w 
odległości doskonale zgodnej z RT-B. 
Jeżeli przyjąć, że Neptun nie pasuje do 
reguły, dla Plutona zwalnia się wartość
38.8, zaś jego rzeczywista średnia 
odległość od Słońca wynosi 39.5 jed
nostki astronomicznej. Niezgodność 
wynosi więc tylko 2 procent -  tyle 
samo co dla Urana, a mniej niż dla 
Marsa i Saturna.

Aby wyjaśnić, dlaczego Neptun nie 
pasuje, a Pluton pasuje do RT-B,' wy
myślano przeróżne hipotezy. Według 
jednej z bardziej egzotycznych, na 
początku istnienia Układu Słonecznego 
lub jeszcze podczas jego formowania 
się, Neptun krążył w odległości zgod
nej z RT-B. Na obecną orbitę zepchnię
ty został podczas bliskiego spotkania z 
hipotetyczną dziesiątą planetą, która z 
kolei odrzucona wtedy została na dużą 
odległość od Słońca. Ubocznym skut
kiem tego zdarzenia było oderwanie od 
Neptuna jednego z jego księżyców. 
Tym zbiegłym księżycem ma być 
Pluton, który pozostał na orbicie zbli
żonej do pierwotnej orbity swojej ma
cierzystej planety.

Zaraz po odkryciu Plutona, podjęto 
próby znalezienia następnej dużej,

Tab. 1. Reguła Titiusa-Bodego a rzeczywistość

n
r n

planeta rok
odkrycia

a a - r a - r 
r

-00 0.4 Merkury 0.39 -0.01 2

-1 0.55 „ Wulkan’ na pewno nie istnieje taka planeta

0 0.7 Wenus 0.72 +0.02 3

1 1.0 Ziemia 1.00 0.00 0

2 1.6 Mars 1.52 -0.08 5

3 2.8 Ceres 1801 2.77 -0.03 1

4 5.2 Jowisz 5.20 0.00 0

5 10.0 Saturn 9.54 -0.46 5

6 19.6 Uran 1781 19.19 -0.41 2

Neptun 1846 30.06

7 38.8 Pluton 1930 39.53 +0.73 2

8 77.2 X chyba nie istnieje taka planeta

9 154.0 ???

rn -  odległość planety od Słońca obliczona ze wzoru (3) 
a -  wielka półoś orbity planety (obserwowana) 
a, r, a-r podane są w jednostkach astronomicznych 
wartości (a-r)/r podane są w procentach
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Tab. 2. Modyfikacja reguły reguły Titiusa-Bodego przez Mary Blagg (opub
likowana przed odkryciem Plutona).

Planeta n r„ rnf a

Merkury _2 0.2824 0.387 0.387
Wenus -1 0.4878 0.723 0.723
Ziemia 0 0.8428 1.000 1.000
Mars 1 1.4559 1.524 1.524
Ceres 2 2.5151 2.67 2.767
Jowisz 3 4.3449 5.200 5.203
Saturn 4 7.5058 9.550 9.539
Uran 5 12.9663 19.23 19.191
Neptun 6 22.3993 30.13 30.061
(Pluton) 7 (38.6948) (41.8) (39.529)

rn -  odległość planety od Słońca obliczona z uproszczonej wersji wzoru (6) -  
bez funkcji f:
rn = 0.4162x 2.025 x (1.7275)” 

rnf -  odlegość planety od Słońca obliczona z pełnej wersji wzoru (6) -  
z funkcją f

a -  wielka półoś orbity planety (obserwowana) 
rn, rnf, a podane są w jednostkach astronomicznych

dziesiątej z kolei planety, roboczo naz
wanej Transplutonem. Na jej odległość 
od Słońca przyjmowano wartości od 48 
do 77.2 jednostki astronomicznej — os
tatnia wartość wynika z RT-B dla n = 8. 
Do dzisiaj, poszukiwania te nie dały 
pozytywnego rezultatu. Zamiast tego, 
począwszy od 1992 r. zaczęto odkry
wać^ planetoidy krążące poza 
Neptunem. Do końca 1994 r. odkryto 
ich 17 i są one prawdopodobnie pier
wszymi, najbliższymi obiektami zew
nętrznego pierścienia planetoid, a wła
ściwie kometamych jąder, którego ist
nienie już w 1950 r. przewidywał Ge
rard Kuiper (1905-1973). Pierścień ten 
ma się rozpościerać od orbity Neptuna 
aż do odległości około 500 jednostek 
astronomicznych. Neptun byłby wtedy 
ostatnią planetą, zaś Pluton i jego 
księżyc Charon to nadmiernie wyro
śnięte kometame jądra, należące do 
pierścienia Kuipera.

Modyfikacje i szukanie 
fizycznego sensu

Nie licząc Neptuna, różnice między 
rzeczywistymi średnimi odległościami 
planet od Słońca a odległościami obli
czonymi z RT-B, są niewielkie i nie 
przekraczają 5 procent (tab. 1.). Pomi
mo tego, już w 1787 r. Wurm podjął 
próbę takiej modyfikacji RT-B, aby 
uzyskać jeszcze lepszą zgodność reguły 
z rzeczywistością. Także Wurm jako 
pierwszy próbował sprawdzić, czy 
odległości księżyców od planet też po
dlegają regułom, analogicznym do RT- 
B. Proponowane przez różnych au
torów modyfikacje, sprowadzały się do 
nadania wzorowi (3) bardziej ogólnej 
postaci, a mianowicie: 
rn = a + b x 2" lub rn = a + b x cn , (5) 
gdzie liczby a, b i c były dobierane w 
taki sposób, aby uzyskać najlepszą zgo
dność i miały inne wartości dla układu 
planet, a inne dla poszczególnych 
układów satelitarnych.

Drugi rodzaj modyfikacji polegał na 
tym, że kolejne wyrazy geometrycz
nego postępu mnożone były przez 
odpowiednie wartości pewnej okreso
wej funkcji. Jedną z najbardziej zna
nych takich modyfikacji RT-B podała 
w 1913 r. Mary Blagg (1858-1944), 
według której:

rn = A(1.7275)n y =
h  A( 1.7275)n[B + f(a  + np)], (6) 

gdzie A i B to pewne stałe liczbowe

współczynniki, a i b to pewne stałe 
kąty, zaś n = -2, -1, 0, 1, 2 itd. 
Trygonometryczną funkcję f, przyj
mującą wartości od 0 do +1, wyznacza 
się empirycznie, metodą harmonicznej 
analizy różnic między rzeczywistymi 
(obserwowanymi) odległościami planet 
(lub księżyców) a wartościami obliczo
nymi z uproszczonej wersji wzoru (6) -  
wykres, obrazujący wielkość tych 
różnic, można zobaczyć w książce Pa
wła Artymowicza Astrofizyka układów 
planetarnych (PWN, Warszawa, 1995, 
str. 34). W swojej pełnej postaci, mo
dyfikacja ta daje zadziwiająco dobre 
wyniki nie tylko dla planet, łącznie z 
Neptunem i Plutonem, ale także dla 
księżyców Jowisza, Saturna i Urana. W 
tab. 2. podane są wartości rn i rnf, otrzy
mane ze wzoru (6) w jego uproszczonej 
i pełnej postaci, dla A = 0.4162 oraz B 
= 2.025. Natomiast wykres funkcji f 
podany jest na rys. 1. Rysunek oraz 
wartości r f wzięto z książki Michaela 
Nieto The Titius-Bode law o f planetary 
distances: its history and theory (Per- 
gamon Press, 1972). Niewątpliwym 
osiągnięciem Mary Blagg jest to, że po
stęp geometryczny o tym samym ilora
zie 1.7275 oraz ta sama funkcja f, opi
sują układ planet oraz układy satelitarne.

'•patrz „Postępy Astronomii nr 4/94 str. 178.

Zarówno trzecie prawo Keplera jak i 
reguła Titiusa-Bodego, sformułowane 
zostały podczas szukania arytmety
cznych zależności między liczbami, 
charakteryzującymi ruch planet. Em
piryczne prawa ruchu planet, podane 
przez Keplera na początku XVII wieku, 
bardzo szybko znalazły teoretyczne 
wyjaśnienie na gruncie newtonowskiej 
mechaniki i teorii grawitacji, jako 
szczególne rozwiązania równań ruchu 
planet. Natomiast empiryczna reguła 
Titiusa-Bodego, pomimo usilnych sta
rań, wyjaśnienia takiego nie otrzymała 
do dzisiaj. Uważa się zresztą, że czysto 
grawitacyjne lub pływowe oddziaływa
nia nie mogą wyjaśnić pochodzenia ge
ometrycznego postępu RT-B. Pojawił 
się on prawdopodobnie już na samym 
początku formowania się układu plane
tarnego i odzwierciedla jakieś hydrody
namiczne i (lub) elektromagnetyczne 
procesy zachodzące w protoplanetar- 
nym dysku okołosłonecznym. Jak do
tąd, nie dysponujemy jednak spójną ca
łościową teorią powstania Układu Sło
necznego, zaś próby wyprowadzenia 
RT-B z dotychczasowych teorii, nie da
ły pozytywnego rezultatu.

Brak teoretycznego uzasadnienia 
RT-B, skłaniał niektórych astronomów 
do poglądu, że w ogóle nie warto go 
szukać, bo jest dziełem przypadku, iż
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odległości planet są zbliżone do liczb, 
wynikających ze wzoru (3). Historię 
RT-B można zatem zakończyć słowa
mi Eugeniusza Rybki (1898-1988) z 
podręcznika Astronomia ogólna (wyd. 
5, PWN, Warszawa, 1975, str. 171): 
„Dla reguły Titiusa-Bodego nie znale
ziono teoretycznego wyjaśnienia i nie 
wiemy, czy jest ona wynikiem jakiejś 
prawidłowości kosmogonicznej, czy 
też przypadkową regułką liczbową”.

Jeszcze całkiem niedawno, tak wła
śnie należałoby zakończyć artykuł o hi
storii RT-B. Obecnie, to znaczy w po
łowie maja 1995 r., dopisać należy je 
szcze jeden rozdział.

zasłonecznego układu planetarnego, 
podane są w tab. 3. Planety nie posia
dają jeszcze nazw lecz oznaczone są li
terami A, B i C. „Bezpośrednio” z 
obserwacji wyznaczone są tylko okresy 
obiegu, natomiast masy planet (nie po
dane w tabeli) i wielkie półosie ich 
orbit obliczone zostały z trzeciego pra
wa Keplera, przy dobrze umotywowa
nym założeniu, że masa pulsara wynosi 
1.4 masy Słońca.
Odkrycie pierwszych planet poza Ukła
dem Słonecznym, już samo w sobie jest 
największą astronomiczną sensację os
tatnich lat. Jakby tego było mało, w 
1995 r. Tsevi Mazeh i Itzhak Goldman

dokonali porównania układu planetar
nego pulsara z wewnętrzną częścią 
Układu Słonecznego (Publications o f  
the Astronomical Society o f the Pacific 
, 107 /709/, 1995 March, str. 250). Aby 
porównać odległości, dokonali ich nor
malizacji, to znaczy odległości planet 
Wolszczana pomnożyli przez 2.13 -  
tak, aby dla trzeciej planety otrzymać 
dokładnie jedynkę. Po tym zabiegu 
okazało się (tab. 3., rys. 2.), że wzglę
dne odległości planet Wolszczana i 
trzech pierwszych planet Układu Sło
necznego są praktycznie takie same z 
dokładnością około 5 procent. Układy 
planetarne pulsara i Słońca są zatem

Reguła T itiusa-B odego 
a planety W olszczana

W 1992 r. Aleksander 
Wolszczan doniósł (Na
ture, 355, 9 JAN 1992, 
str. 145-147) o plane
tach, krążących wokół 
pulsara PSR B 1257+12. 
W 1994 r. potwierdził 
istnienie dwóch planet i 
doniósł o odkryciu trze
ciej (Science , 264, 22 
APR 1994, str. 538-542). 
Interesujące nas parame
try tego pierwszego, po-

Tab. 3. Układ planetarny pulsara PSR B 1257+12.

Planety Wolszczana A B C Porównanie z ciałami 
Układu Słonecznego

rok odkrycia 1994 1992 1992

okres obiegu (dni) 25.34 66.54 98.22 Merkury 87.97

odległość od pulsara (j.a.) 0.19 0.36 0.47 Merkury 0.39
znormalizowana 
odległość od pulsara 0.40 0.77 1.00

Merk. Wenus Ziemia 
0.39 0.72 1.00

RT-B wg. wzoru (3) 
dla n = -oo, 0, 1 0.4 0.7 1.0
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Rys. 3. Odlegości planet w układzie planetarnym PSR B 1257+12 oraz w Układzie Słonecznym 1 -  układ planetarny pulsara, 2 -  
Układ Słoneczny,.3 -  odlegości planet od pulsara po normalizacji. Jednostką odlegości jest jednostka astronomiczna.

zbudowane według tego samego planu. 
Mazeh i Goldman tego nie piszą, ale 
widać, że planem tym jest reguła 
Titiusa-Bodego, wyrażona wzorem 
(3), gdzie jednostką odległości jest 
wielka półoś orbity trzeciej planety. 
Chodzą pogłoski, jakoby Andrew Lyne 
był na tropie trzech planet, krążących 
wokół innego pulsara. Na razie (po
łowa maja 1995 r.) nie ukazała się ża
dna publikacja, ale z ustnych przecie
ków wiadomo, iż planety te także speł
niają RT-B.

I co dalej?

Po odkryciu pozasłonecznych planet, 
których odległości od pulsara też po
dlegają RT-B, nie można już po
wiedzieć, że jest ona przypadkową re- 
gułką liczbową. Jeżeli planety, za
równo te wokół Słońca jak i te wokół 
pulsara, nie krążą w dowolnych, lecz w 
ściśle określonych odległościach od 
ciała centralnego, to reguła, która 
określa (chciałoby się powiedzieć 
„kwantuje”) te odległości, musi mieć 
głęboki sens kosmogoniczny. Musi 
odzwierciedlać procesy fizyczne, w 
wyniku których dochodzi do pow
stawania planet zarówno w okołosło- 
necznym dysku protoplanetarnym, jak i 
w dysku akrecyjnym wokół pulsara.

Tak więc, koniecznym elementem 
przyszłej, kompleksowej teorii kos- 
mogonicznej powinna być RT-B. Nie 
sposób oczywiście przewidzieć, kiedy 
teoria taka zostanie opracowana i jak 
dalej potoczy się zadziwiająca historia 
reguły Titiusa-Bodego.

Kazimierz Schilling jest astronomem pra
cującym w olsztyńskim Planetarium i Obser
watorium Astronomicznym. Od wielu lat or
ganizuje Ogólnopolskie Młodzieżowe Semi
naria Astronomiczne.

Uwaga konkurs!
Redakcja Postępów Astronomii oraz Olsztyńskie Planeta
rium i Obserwatorium Astronomiczne ogłaszają konkurs 
na błędne prezentacje reguły Titiusa -  Bodego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie 3 mie
sięcy od ukazania się niniejszego numeru Postępów, nade
słać na adres:

dr Kazimierz Schilling 
Olsztyńskie Planetarium 

al. Piłsudskiego 38 
10-450 Olsztyn 

kserokopię tekstu z błędną prezentacją reguły. Trzeba 
oczywiście podać nazwisko autora książki, jej tytuł i rok 
wydania, zaś w przypadku artykułu -  nazwisko autora, ty
tuł artykułu, nazwę czasopisma, rocznik i numer.

Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną na
grody książkowe.

Uwaga! -  z konkursu wyłączona jest książka:
Willy Ley, W niebo wpatrzeni, PIW, Warszawa, 1984.
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Rozmiar 
Układu Słonecznego

HH30

TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE’A obserwuje

- PROTOGWIAZDA
DYSK AKRECYJNY-

Rys. 1. Schemat struktury obiektu HH-30 przedstawionego  

na Fot. 4 i 7.

Narodziny i śmierć gwiazd

rotacji tworząc tzw. dżety. O ile proces formowania się gwia
zdy trwa około 10 milionów lat, to zjawisko dżetów trwa tylko 
okoto 100 tysięcy lat. Jednym z obiektów astronomicznych 
stowarzyszonych z młodymi gwiazdami są obiekty Herbiga- 
Haro. Znamy ich około 300 i wiemy, że są ściśle powiązane 
z procesem rodzenia się gwiazd. Dzięki Teleskopowi Kos
micznemu możemy obecnie „bliżej" się im przyjrzeć. Na ko-

I Fot. 1

Fot. 4

Narodziny i śmierć są dla człowieka bardzo ważnymi, dramatycznymi i intym nym i zarazem  mom entam i, klamrą  
spinającą jego  życie. M om enty te otoczone są ciągle pew nym  woalem tajemnicy. M ów im y o „tajem nicy  
narodzin” i „tajem nicy śmierci". Podobnie jes t i w przypadku gwiazd. Mam y generalne pojęcie o uwa
runkowaniach procesu narodzin i ich wpływu na dalsze losy gw iazd oraz m am y też ogólne rozeznanie  
procesów  zachodzących w czasie um ierania gwiazd. Ale brakuje nam znajom ości wielu szczegółów  zja 
wisk i procesów  zachodzących w tych fazach ew olucji m aterii we Wszechświecie. Dlatego astronom owie  
ochoczo podglądają gw iazdy w tych m om entach i starają się zrozum ieć obserwowane fakty. Szczególną  
rolę w tych badaniach odgrywa „napraw iony” Teleskop Kosm iczny H ubble ’a i jego  „n o w a” szerokokąt
na kam era planetarna WFPC2, dająca obrazy obiektów  rozciągłych z  bardzo dużą rozdzielczością. 
W bieżącym  num erze „Postępy A stronom ii ”  prezentują swym czytelnikom  szereg najświeższych, rewela
cyjnych zdjęć pokazujących te „in tym ne” zjawiska dziejące się w czasie narodzin gw iazd oraz obrazy  
zjaw isk towarzyszących ich umieraniu.

Jak rodzą się gwiazdy?
Wiemy naogół, że gwiazdy rodzą się w procesie kolapsu gra
witacyjnego obszernej chmury wodorowej i to najczęściej w 
wielu miejscach w łonie większego kompleksu chmury pyło- 
wo-molekularnej. Młode obiekty tworzą w ten sposób aso
cjacje gwiazdowe. Zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, 
potwierdzonymi obrazami otrzymanymi m.in. Teleskopem 
Kosmicznym Hubble'a, wokół młodych, naogół szybko ratują
cych gwiazd, tworzą się pyłowe dyski akrecyjne. Część ota
czającego gwiazdę materiału spada na nią, ale pewna, pod
grzana przez nią część może być wyrzucona wzdłuż osi jej

HH34

HH47

IfFot. 3

J l _ _ _ _
Fot. 5
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lejnych zdjęciach przedstawiamy (fot. 1. do fot. 6. patrz 
również kolorowa wkładka):

Fot. 1. Dżety z młodych gwiazd HH1/HH2: widok ogólny 
całej struktury rozciągającej się na przestrzeni ponad 1 roku 
światła Gwiazda, sprawczyni całego zjawiska, leży w środ
ku. pomiędzy oboma dżetami i jest schowana za ciemną 
chmurą pyłu.

Fot. 2. HH1/HH2 -  zbliżenie obszaru w pobliżu gwiazdy 
pokazuje sznur świecących „bąbli” gazowych, wyrzuconych z 
gwiazdy jak z karabinu maszynowego.

Fot.3. HH1/HH2 -  zbliżenie jednego z dżetów. Wyraźnie 
ograniczone i pojaśnione krawędzie wskazują na zderzenie 
się szybko poruszającego się materiału wyrzuconego z gwia
zdy z otaczającą ten obiekt materią międzygwiazdową. 
Obiekt HH1/HH2 znajduje się w odległości 1500 lat światła 
od Słońca w gwiazdozbiorze Oriona.

Fot 4. Obraz dżetów HH30. Jest to spojrzenie „z profilu” na 
rodzącą się gwiazdę pokazujące pyłowy dysk wokół nowo
powstałej gwiazdy. Światło gwiazdy oświetla górną i dolną 
część dysku czyniąc go widocznym, ale sama gwiazda jest 
niewidoczna, bo zakryta najgęstszymi częściami dysku. Z 
centrum dysku (z gwiazdy?) wychodzi z ogromną prędkością 
strumień dżetu. Mimo, że sięga bardzo daleko od gwiazdy 
(kreska na dole ma długość 1000 jednostek astronomicz
nych) jest na całej swej długości bardzo wąski, (zobacz fot. 7. 
i rys. 1.) Obiekt HH30 leży w odległości 450 lat światła od 
Słońca w gwiazdozbiorze Byka.

Fot. 5. Obiekt HH34. Widzimy jego bardzo długi dżet o 
strukturze „paciorkowej". Kiedyś myślano, że ta struktura jest 
efektem hydrodynamicznym, podobnym do tego jaki ma

miejsce w ziemskiej atmosferze w czasie pracy silników 
odrzutowych lecących samolotów. Obecnie uważa się jed
nak, że jest to rezultat wyrzutu z gwiazdy, z prędkością 
przeszło 800 tysięcy km/godz., „bąbli” gęstego gazu. Obiekt 
HH34 znajduje się w odległości 1500 lat światła od Słońca w 
pobliżu Wielkiej Mgławicy w gwiazdozbiorze Oriona.

Fot. 6.i 8. Obiekt HH47. Bardzo rozległa struktura (ok. 0.5 
roku światła długości) jednostronnego dżetu. Gwiazda ukryta 
jest za chmurą pyłu na lewym skraju obrazu. Na Fot. 8 widać 
powiększone fragmenty tej struktury. Szerokość dżetu suge
ruje możliwość „kiwania się” gwiazdy i „wiercenia się” dżetu 
powodowanego obecnością gwiazdy towarzyszącej. Stru
ktura dżetu jest wynikiem zderzania się szybko poruszającej 
się materii dżetu z materią około - i międzygwiazdową 
i tworzących się frontów fal uderzeniowych. HH47 leży w 
odległości ok. 1500 lat światła od nas w gwiazdozbiorze 
Żagla, a młoda gwiazda powstaje w gęstej chmurze gazowej 
na skraju mgławicy zwanej Dziąsło (Gum Nebula).

Fot. 7. Obserwowane zmiany w HH30. Zdjęcia wykonane 
w odstępie roku pokazują ruch „bąbli" gazowych w dżecie 
(zaznaczone strzałkami). Po raz pierwszy widzimy tu z tak 
wielką jasnością strukturę fazy embrionalnej gwiazdy. 
Materia jest wyrzucana z tworzącej się gwiazdy z szybkościa
mi ponad 800 tys. km/godz. w kierunku osi jej obrotu. Dysk 
akrecyjny tego obiektu jest porównywalny z wielkością na
szego Systemu Słonecznego. Być może mamy tu obraz 
wstępnej fazy rodzenia się naszego Systemu i dowód na słu
szność przekonania, że planety wokół Słońca rodziły się w 
takim dysku: leżą w tej samej płaszczyźnie i obracają sie w 
tym samym kierunku (zobacz fot. 4 i rys. 1.).

(aw)
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Jak umierają gwiazdy?
„Kocie Oko"
Położona w odległości ok. 3000 lat świetlnych, w gwiaz
dozbiorze Smoka, mgławica NGC 6543 -  „Kocie Oko" (Fot.9) 
- je s t  jedną z najbardziej efektownych mgławic planetarnych. 
Pod wieloma względami jej struktura -  w szczególności 
wyraźna symetria osiowa obiektu, przypomina tzw. biopo- 
larne mgławice planetarne stanowiące ponad 10% wszyst
kich znanych mgławic planetarnych (patrz artykuł J. 
Mikołajewskiej i H. Schwarza w PA 4/94, str. 156)

NGC 6543 jest pozostałością końcowych -  bardzo drama
tycznych, sądząc po skomplikowanej strukturze mgławicy -  
etapów życia prawdopodobnie oddziałującego układu pod
wójnego gwiazd. Wiek mgławicy ocenia się na ok. 1000 lat. 
Proponowane, m.in. przez M. Morrisa, modele tłumaczą pow
stawanie takich obiektów (patrz jak wyżej), oddziaływaniem 
szybkiego wiatru gwiazdowego z gęstym, skoncentrowanym 
głównie w płaszczyźnie układu, gazem wyrzuconym wcześ
niej w fazie asymptotycznego olbrzyma. Wypływ odbywa się 
głównie wzdłuż osi układu, prowadząc do wydłużonej struk
tury mgławicy. Drugi składnik układu może być dodatkowo 
źródłem powstawania pary szybkich dżetów, wyrzucanych 
prostopadle do płaszczyzny orbity układu. Precesja takich 
dżetów, a także ich okazjonalne zanikanie, może prowadzić 
do powstawania złożonych, spiralnych struktur widocznych 
na zdjęciach mgławicy.
Pętla Łabędzia
Zdjęcie (Fot.10 oraz okładka), przedstawia niewielki fragment 
Pętli Łabędzia, znanej również pod nazwą Mgławica Cirru- 
sowa, pozostałości po supernowej, której wybuch miał miej
sce najprawdopodobniej 15,000 lat temu. Szerzej na temat 
tej mgławicy pisaliśmy w PA 2/93, str. 72, prezentując 
również zdjęcia tego obiektu.

Prezentowane zdjęcie (patrz 1 str. okładki) jest wynikiem 
złożenia obrazów uzyskanych w trzech różnych barwach -  
filtrach przy pomocy kamery WFPC2 Teleskopu Kosmi

cznego. Kolor 
niebieski odpo
w iada em isji 
dw ukro tn ie  zjo- 
nizowanych a to 
mów tlenu, pro
dukowanych za 
frontem fali ude
rzeniowej; poje
dynczo zjonizo- 
wanych atomów 
siarki, dlatego za 
frontem fali ude
rzeniowej; kolor 
zielony -  emisji 
atomów wodoru, 
p o c h o d z ą c e j  
głównie z bardzo cienkiej warstwy (o grubości zaledwie kilku 
jednostek astronomicznych) bezpośrednio za frontem fali ude
rzeniowej.
Pozostałość z supernowej 
w Wielkim Obłoku Magellana
Efektownie postrzępiona mgławica N132D (Fot. 11, oraz 
okładka) jest pozostałością po supernowej, która wybuchła 
ok. 3000 lat temu w Wielkim Obłoku Magellana. Supernowa 
powinna była pojawić się na południowym niebie około roku 
1000 p. n. e. Niestety, żadna z istniejących kronik nie wspo
mina o pojawieniu się w tym czasie „nowej gwiazdy”.

Obraz wewnętrznych części N132D, o rozmiarach ok. 50 
lat świetlnych, uzyskany przy pomocy kamery W FPC2 T e le 
skopu Kosmicznego, pozwala śledzić z dużą precyzją złożo
ne procesy zde
rzeniowe, w ob
szarach, w któ
rych poruszają
ca się z dużymi -  
ok. 2000 km/s -  
prędkościami ma
teria wyrzucona w 
czasie wybuchu 
supernowej ude
rza w chłodne i 
gęste obłoki mię- 
d z yg w ia zd o w e , 
k re u ją c  ja sn o  
świecące obsza
ry (patrz 1 str. 
okładki). N iebie
sko -  zielone 
włókna to bogaty 
w tlen gaz wyrzu
cony z wnętrza rozerwanej wybuchem gwiazdy, który świeci, 
przechodząc przez liczne fronty fal uderzeniowych, odbitych 
od gęstych obłoków międzygwiazdowych w otoczeniu super
nowej. Zresztą same obłoki, ogrzewane przez fale uderze
niowe również świecą -  widać je na zdjęciu w postaci czer
wonych struktur. Dotychczas tak szczegółową strukturę po
zostałości po supernowych, można było zarejestrować jedy
nie dla bliskich, galaktycznych obiektów. Teleskop Kosmi
czny pozwala badać szczegóły takich pozostałości również w 
najbliższych galaktykach. Joanna Mikołajewska
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W dniu 2 kwietnia 1995 roku zmarł w Sztokholmie Hannes ALFVEN, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1970. Uważany był przez jednych za 
współtwórcę fizyki plazmy i fizyki kosmicznej, przez innych za kogoś w rodzaju 
heretyka. O tej ambiwalencji świadczy późne niejednokrotnie uznanie dla jego 
idei i pomysłów.

Hannes Alfven
(1908 -  1995)

Hannes Olof Gosta Alfven urodził się 
30 maja 1908 roku w Norrkorping w 
Szwecji. Stopień doktora otrzymał w 
roku 1937 na uniwersytecie w Uppsali 
za pracę p.t. „Badanie ultrakrótkich fal 
elektromagnetycznych”. W tym samym 
roku został mianowany docentem fizy
ki na uniwersytecie w Uppsali i w No- 
blowskim Instytucie Fizyki w Sztok
holmie. W roku 1940 został profesorem 
teorii elektromagnetyzmu i pomiarów 
elektrycznych w Królewskim Insty
tucie Technologicznym w Sztokhol
mie. Natomiast w roku 1945 został wy
brany (w tym samym instytucie) na 
nowo powołaną Katedrę Elektroniki 
zamienioną w roku 1963 na Katedrę 
Fizyki Plazmy. W roku 1967 Alfven 
opuścił Szwecję protestując przeciwko 
niedostatecznej, jego zdaniem, uwadze 
udzielanej w szwedzkim programie 
badań nuklearnych projektom poświę
conym pokojowemu wykorzystaniu 
energii jądrowej. Po dwóch miesiącach 
spędzonych w ZSRR gdzie, podobnie 
jak w USA, zaoferowano mu z miejsca 
katedrę, przeniósł się do USA. Tam 
ostatecznie zatrzymał się na Uniwersy
tecie Kalifornijskim San Diego w La 
Jolla. Krótko po wyjeździe Alfven po
godził się z rządem szwedzkim i resztę 
życia spędził wędrując między USA a 
Szwecją.

Był członkiem wielu zagranicznych 
towarzystw naukowych i akademii; do 
swoich członków zaliczały go między 
innymi Institute of Electrical and Elec
tronics Engineers, European Physical 
Society, Royal Swedish Academy, 
Swedish Academy of Engineering 
Sciences, American Academy of Arts 
and Sciences. Był też członkiem zagra

nicznym Akademii Nauk ZSRR. Stam
tąd otrzymał w roku 1971 medal Ło
monosowa. W tym samym roku otrzy
mał również Złoty Medal Instytutu 
Franklina. W 1967 roku otrzymał Złoty 
Medal Royal Astronomical Society, w 
roku 1970 wspomnianą już Nagrodę 
Nobla w dziedzinie fizyki. Z okazji 80 
urodzin otrzymał w roku 1988 najbar
dziej prestiżową nagrodę Amerykań
skiego Towarzystwa Geofizycznego 
-  medal Bowie’go.

Alfven żył w czasach, gdy rodziła 
się fizyka plazmy, zarówno teoretyczna 
jak i doświadczalna. I co może naj
ważniejsze -  dzięki pojawieniu się mo
żliwości wyniesienia przyrządów po
miarowych poza atmosferę Ziemi stało 
się możliwe badanie zjawisk o skali 
nieporównywalnej ze skalą ziemskich 
laboratoriów. Szereg pomysłów Alf
ven a powstał wcześniej od możliwości 
ich eksperymentalnej weryfikacji. W i
doczna jest tu często specyfika jego po
dejścia trudna nieraz do przyjęcia dla 
jego adwersarzy, a rzucająca niejedno
krotnie nowe światło na pozornie dob
rze zrozumiane zjawisko. Alfven' po
sługując się intuicją często umieszczał 
dane zjawisko w kontekście znacznie 
bardziej obszernym, niż było to po
trzebne do jego objaśnienia.

Przykładem może być promienio
wanie kosmiczne, które w latach 
30-tych naszego stulecia było uważane 
za promieniowanie gamma wypełniają
ce Wszechświat. Gdy okazało się, że są 
to energetyczne cząstki naładowane, 
Alfven zasugerował w roku 1937 obec
ność wielkoskalowych pól magnety
cznych w Galaktyce utrzymujących 
cząstki promieni kosmicznych na spi

ralnych orbitach. Aby plazma była 
obecna w całej Galaktyce, pola magne
tyczne też winny obejmować podobny 
obszar. Byłby to jednocześnie ośrodek 
pozwalający na przepływ prądów 
tworzących własne pola magnetyczne 
(kreujących pola galaktyczne). W tym 
czasie była to sugestia trudna do przy
jęcia -  wyobrażano sobie przestrzeń 
międzyplanetarną, a tym bardziej mię
dzygwiezdną, jako praktyczną próżnię. 
Skąd miałyby się tam brać prądy i 
wiązki cząstek?

Innym przykładem wpływu wyobra
żeń o „pustej” przestrzeni kosmicznej 
jest kontrowersja Chapman-Alfven na 
tle tzw. prądów Birkelanda. Na począt
ku naszego stulecia uczony norweski 
Kristian Birkeland (1867-1917) zapro
ponował wyjaśnienie zórz polarnych 
jako efekt odchylania strumienia nała
dowanych cząstek pochodzących ze 
Słońca przez ziemskie pole magnetycz
ne do obszarów polarnych . Dziś ten 
strumień cząstek nazywamy wiatrem 
słonecznym. Birkeland przyjął orygi
nalną metodę argumentacji. Opierał się 
na pomiarach magnetometrycznych na 
powierzchni Ziemi sugerujących nakła
danie się na ziemskie pole magnety
czne pól pochodzących od prądów 
płynących ponad obszarami zorzowy
mi. Drugim, bardzo oryginalnym jak na 
owe czasy, argumentem doświadczal
nym były słynne eksperymenty labora
toryjne z „terrelą” -  namagnesowaną 
kulą umieszczoną w strumieniu plaz
my. Okazywało się, że plazma miała 
łatwy dostęp do obszarów „podbiegu
nowych” powodując tam świecenie. 
Alfven był zwolennikiem prądów 
Birkelanda -  układu prądów płynących
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wzdłuż linii sił pola magnetycznego jak 
i w kierunku horyzontalnym w obsza
rach zorzowych. W roku 1939 opra
cował teorię ich generacji przez wiatr 
słoneczny (odkryty, jak wiadomo, do
piero w drugiej połowie naszego stule
cia). Ponieważ na podstawie pomiarów 
naziemnych nie jest możliwe jedno
znaczne rozróżnienie układów prądów 
Birkelanda od innych układów całko
wicie zamkniętych w obrębie jonosfe- 
ry, uznanie zyskał model zapropono
wany przez S. Chapmana. Ograniczał 
się on jedynie do jonosfery, był ele
gancki matematycznie i w pełni zdawał 
sprawę ze zmian pola magnetycznego 
obserwowanych na powierzchni Ziemi 
w czasie burz magnetycznych. Dopiero 
po śmierci Chapmana okazało się, że 
rację mieli Birkeland i Alfven -  prze
prowadzone na przełomie lat 60-tych 
i 70-tych z pokładu satelitów pomiary 
potwierdziły istnienie prądów Birke
landa. Historia powyższa nie ma jedy
nie „lokalnego” znaczenia. Prądy pły
nące wzdłuż linii sił pola mogą być sie
dliskiem zjawisk falowych, niestabil
ności, prowadzić do fragmentacji 
ośrodka. Alfven spodziewał się rów
nież struktur prądowych w większej 
skali. W roku 1981 zaproponował prą
dy heliosferyczne wypływające w oko
licach biegunów słonecznych, które 
zamykały się następnie w dużej 
odległości, być może w okolicach 
heliopauzy. Prądy powrotne płynęłyby 
poprzez cienką pofałdowaną warstwę 
w pobliżu płaszczyzny równikowej 
rozdzielając się blisko Słońca i kończąc 
swoją drogę na jego powierzchni w 
wysokich szerokościach heliograficz- 
nych. Z pomiarów ULYSSESa wiado
mo, że polarny wiatr słoneczny (przy
najmniej w okolicach południowego 
bieguna Słońca) wydaje się być jedno
rodny, prąd Alfvena miałby zatem ra
czej strukturę dyfuzyjną a nie włókni
stą. Podobne struktury można wyobra
zić sobie w skali międzygwiezdnej, gala
ktycznej czy nawet międzygalakty- 
cznej.

Pojęcie prądu pełni w pracach 
Alfvena bardzo ważną rolę. W swojej 
wydanej w roku 1981 u Reidela książce 
p.t. „Cosmic Plasma” Alfven porównu
je opisy w języku pól magnetycznych 
i prądów elektrycznych:
-  pola magnetyczne dają się stosun
kowo łatwo mierzyć, są ważne dla ro
zumienia anizotropowych własności

plazmy włączając w to ruch cząstek o 
wysokich energiach. Dają też dobry 
opis niektórych fal rozchodzących się 
w plazmie. Znajdują zastosowanie do 
opisu pasywnych obszarów plazmo
wych.
-  prądy elektryczne znacznie trudniej 
mierzyć bezpośrednio, są jednak ważne 
dla zrozumienia takich zjawisk jak 
warstwy podwójne, warstwy prądowe, 
powstawanie struktur komórkowych, 
transfer energii z jednego obszaru do 
drugiego czy zjawisk w rodzaju sub- 
burz magnetycznych oraz rozbłysków 
słonecznych.

Zdaje on sobie sprawę, że opis zja
wisk w języku prądów wymaga wpro
wadzenia formalizmu matematycznego 
biorącego pod uwagę obwody elektry
czne przez które płyną prądy.

W roku 1958 Alfven zaproponował 
istnienie w warunkach kosmicznych 
tzw. warstw podwójnych obserwowa
nych już wcześniej przez I. Langmuira 
w jego eksperymentach plazmowych w 
latach 20-tych naszego stulecia. Warst
wa podwójna składa się z dwóch cien
kich i bliskich obszarów zawierających 
nadmiary ładunków o przeciwnych 
znakach. Rezultatem jest skok poten
cjału, a co za tym idzie, pojawienie się 
pola elektrycznego w poprzek warstwy. 
Wiemy o ich istnieniu w ziemskich 
obszarach zorzowych, postuluje się ich 
obecność w strukturach magnetycz
nych odpowiedzialnych za wyzwalanie 
dużych ilości energii na Słońcu w 
ramach rozbłysków słonecznych.

Alfven wraz z N. Herlofsonem w 
roku 1950 zwrócił uwagę astronomów 
na nowy mechanizm generacji promie
niowania elektromagnetycznego przez 
relatywistyczne cząstki naładowane 
poruszające się w plazmie przenikniętej 
polem magnetycznym. Promieniowa
nie takie zaobserwowano w roku 1948 
w synchrotronie przyspieszającym 
elektrony. Pomysł przeniesienia tego 
mechanizmu do przestrzeni kosmicznej 
okazał się niezwykle udany. Właściwie 
większość nietermicznego promienio
wania elektromagnetycznego o widmie 
ciągłym przychodzącego spoza Ziemi 
jest promieniowaniem synchrotrono
wym. Dotyczy to m.in. radiowego pro
mieniowania nietermicznego emitowa
nego przez wiele galaktyk (z tzw. tłem 
galaktycznym naszej Galaktyki włącz
nie), emisji radiowych pozostałości po

supernowych, galaktyk podwójnych 
czy kwazarów. Szukając bliżej znajdu
jemy promieniowanie synchrotronowe 
pochodzące z niektórych sporadycz
nych emisji radiowych Słońca czy 
Jowisza. Znajomość widma promienio
wania synchrotronowego pozwala na 
ocenę gęstości i widma relatywistycz
nych elektronów je wywołujących. 
Propozycja Alfvena i Herlofsona stano
wiła przełom w czasie, gdy plazmę 
i pola magnetyczne uważano za czynni
ki mało istotne w kosmosie wypełnio
nym „wszechświatami” wyspowymi -  
galaktykami.

Na zakończenie tego wyliczania 
trzeba wspomnieć o najczęściej może 
pojawiającym się pojęciu tzw. fal 
Alfvena -  niskoczęstotliwościowych 
fal magnetohydrodynamicznych roz
chodzących się w plazmie przenikniętej 
polem magnetycznym. Alfven prze
widział ich istnienie w roku 1942, gdy 
wydawało się, że teoria Maxwella nie 
pozwala na istnienie fal w ośrodku 
przewodzącym. Wiadomo było, że fale 
elektromagnetyczne mogą wejść w 
głąb przewodnika jedynie na niewielką 
głębokość -  zjawisko znane jako tzw. 
„efekt naskórkowy”. Dla przewodnika 
doskonałego nawet i to zjawisko nie 
miało miejsca. Na uznanie wspomnia
nej pracy trzeba było czekać 6 lat. 
Obecnie fale Alfvena obserwuje się 
m.in. w magnetosferach planet i w 
wietrze słonecznym. Mają one ścisły 
związek z niejednorodnościami pola 
magnetycznego (można je traktować 
jako odkształcenie linii sił pola magne
tycznego traktowanej jako struna) w 
wiatrach emitowanych przez różne 
obiekty astrofizyczne czy w okolicach 
fal uderzeniowych. Wykorzystuje się je 
w teorii przyspieszania promieni kos
micznych.

Kilka przykładów podanych powy
żej ilustruje wkład Alfvena we współ
czesną fizykę kosmiczną. Są to sprawy 
nie budzące już dziś wątpliwości. Ale 
pozostawił on po sobie i inne, już nie 
tak utrwalone czy akceptowane pomy
sły. W szczególności nie uznawał teorii 
Wielkiego Wybuchu. Przedstawienie 
jego poglądów (i argumentów) wyma
gałoby pewnie nowego artykułu -  spo
ro szczegółów można znaleźć we 
wspomnianej już pozycji „Cosmic 
Plasma”.

Roman Schreiber
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In memoriam --------------------------------------------------------------------

Przemysław Rybka (1923-1995)
W dniu 5 kwietnia 1995 roku, po długiej chorobie, zmarł 
we Wrocławiu dr Przemysław Rybka. Był astronomem 
wrocławskim i synem znanego astronoma profesora Euge
niusza Rybki. Przemysław Rybka urodził się w Warszawie 
25 lipca 1923 roku. Młodość spędził we Lwowie. Tam też 
uzyskał świadectwa swej edukacji podstawowej (1935)
i średniej (1941). W latach 1941-44 pracował w Instytucie 
Tyfusu Plamistego i prawie równolegle (1942—44) w 
Obserwatorium Astronomicznym we Lwowie jako “pomoc
nik obserwacyjny”. Po powojennym przesiedleniu, odbywa 
studia we Wrocławiu uzyskując magi
sterium z astronomii w roku 1950.
We Wrocławiu podejmuje już w cza
sie studiów pracę zawodową: od 1946 
do 1947 roku jest zastępcą asystenta 
w katedrze Fizyki Doświadczalnej 
Uniwersytetu i Politechniki W ro
cławskiej, a od 1948 zastępcą asys
tenta w Obserwatorium Astronomicz
nym. W Obserwatorium Astrono
micznym Przemysław Rybka pracuje 
do 1961 roku na kolejnych stanowi
skach naukowo-dydaktycznych asys
tenta, starszego asystenta i adiunkta.
W 1960 roku przechodzi na stanowi
sko adiunkta do Zakładu Astronomii 
PAN, gdzie pozostaje do emerytury w 
roku 1985. W Obserwatorium Astro
nomicznym Przemysław Rybka zaj
mował się głównie opracowywaniem Fundamentalnego 
Katalogu Słabych Gwiazd w systemie FK3 i badaniem 
instrumentów służących obserwacjom w tym celu prowadzo
nym. Idea tego rodzaju badań we Wrocławiu wywodziła 
się po pierwsze z faktu posiadania przez tamtejsze Obser
watorium instrumentu przejściowego i koła wysokoś
ciowego Repsolda doskonale nadających się do tego celu, 
a z drugiej strony, z uzgodnień z astronomami radzieckimi. 
Jak wiemy, w tamtym okresie, taka współpraca była bar
dzo dobrze widziana przez Władze, a przez to dawała

nadzieję włączenia astronomii wrocławskiej do szerszej 
współpracy międzynarodowej. Tego zagadnienia dotyczyła 
też Jego praca doktorska Rektascensje 555 gwiazd  
Fundamentalnego Katalogu Słabych Gwiazd w systemie 
FK3 broniona w 1959 roku na Uniwersytecie Poznańskim. 
O Katalogach gwiazdowych pisał dr Przemysław Rybka 
również w Postępach Astronomii w roku 1974 (T.XXII, z.
2 i 3). Jego serce badacza było chyba gdzie indziej -  po 
odejściu z pracy w Obserwatorium poświęcił się głównie 
historii astronomii i w tej dziedzinie ma największy doro

bek badawczy i popularyzatorski. Ra
zem z Ojcem, prof. Eugeniuszem Ryb
ką opracował historię astronomii pol
skiej w latach zaborów (1773 -  1918) 
i szczegółową analizę różnych aspek
tów polskiego życia astronomicznego 
w XVIII i XIX wieku. Wydał mono
grafie dotyczące instrumentarium He
weliusza (1987) i jego katalogu gwia
zdowego (1984) oraz katalogów gwia
zdowych dyrektora Obserwatorium 
Krakowskiego, Maksymiliana Weissa 
(1980). W kilku wydawnictwach książ
kowych popularyzował postacie i dzie
ło Kopernika i Heweliusza. Napisał 
kilkadziesiąt (doliczyłem się 57) bio
gramów astronomów polskich żyją
cych w okresie od XVII do XX wieku 
i innych osób dla astronomi polskiej 

bardzo zasłużonych. Przez 23 lata, od 1955 do 1978, czytel
nikom „Wiedzy i Życia” przybliżał niebo, opisując zjawiska na 
nim zachodzące. Posiadał złotą odznakę honorową Towa
rzystwa Wiedzy Powszechnej,.Zasłużony Popularyzator Wie
dzy” i niewątpliwie była to odznaka wielce zasłużona. Polskie 
Towarzystwo Miłośników Astronomii też Go uhonorowało swo
ją  złotą odznaką, a Ministerstwo Edukacji Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Za prace naukowe z zakresu historii 
astronomii w Polsce Polska Akademia Nauk wyróżniła Go 
nagrodą Sekretarza Naukowego w 1985 roku. (aw)

XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO
Zjazd PTA odbędzie się w dniach od 12 -  15 września br. w Poznaniu. 
Pod patronatem Rektora UAM Prof, dr hab. Jerzego Fedorowskiego 
gospodarzeni Zjazdu będzie Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Lokalnym Komitetem Organizacyjnym zawia
duje Prof, dr hab. Edwin Wnuk. Wszelkie uwagi, życzenia, wątpliwości, 
zmiany związane ze Zjazdem, prosimy kierować na adres e mail: 
wnuk@phys.amu.edu.pl lub tel. (0-61) 67-96-70; fax: (0-61) 53-65-36. 
Szczegółowe informacje o Zjeździe można znaleźć w: World-Wide-Web: 
http://astro.amu.edu.pl:8080.

Obrady XXII Zjazdu PTA będą się odbywały w auli Collegium H isto
ria m i , ul. Święty Marcin 78; zakwaterowanie w akademiku „ Jowita” , ul. 
Zwierzyniecka, (znak rozpoznawczy reklama na dachu: AKUM ULATO
RY). Dojazd do akademika; z Dworca Głównego -  piechotą ok. 5 min lub 
jeden przystanek tramwajowy.

Członkowie LKO dyżurować będą w akademiku „Jowita”, w ponie
działek 11 września w godz. 18-21, i we wtorek 12 września w godz. 10-12.

Otwarcia Zjazdu dokona 12 września w samo południe, prezes PTA 
Prof, dr hab. Robert Głębocki. W czasie otwarcia wręczy też Nagrodę -  
Medal im. Wł. Zonna „ Za popularyzację Wiedzy o W szechświecie”.

Uczestnicy Zjazdu -  wpłynęło dotychczas 85 zgłoszeń -  wysłuchają 9 
referatów przeglądowych (referaty wygłoszą: Marek Abramowicz. Miro
sław Giersz, Andrzej Kus, Tadeusz Michałowski, Konrad Rudnicki, Gra
żyna Stasińska, Kazimierz Stępień. Andrzej Sołtan, Jarosław Włodarczyk) 
oraz czekać na nich będzie 35 referatów zgłoszonych do prezentacji na 
dwóch sesjach plakatowych. Ponadto odbędzie się Sesja Dydaktyczna z 
kilkoma referatami poświęconymi sprawie nauczania astronomii. Sesji 
przewodniczyć będzie Dr Cecylia Iwaniszewska. Organizatorzy proponu
ją dla uczesmików Zjazdu dwa oficjalne Spotkania Towarzyskie i wyciecz
kę na trasie: Kom ik -  Borowiec -  Rogalin.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które odbę
dzie się w czwartek 14 września po południu, wybierze nowe Władze To
warzystwa na lata 1995-1997. Do miłego zobaczenia w Poznaniu!

Sekretarz PTA -  Adam Michalec
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------------------------------------------------------ podstępy astronomii----------

CK MACIERZE, TORUNIANY CZY JAKOŚ TAK
Z  wyjątkiem bankietów na konferencjach uprawianie nauki to ciężki kawałek chleba. Nawet ci najwięksi nie 
mają lekko. Często zostają dziwakami, nie są łubiani... . Historia daje wiele przykładów, a i chwila obecna 
ich nie skąpi. Jednakże tylko historia może dać przykłady tego jak bardzo wielcy potrafili się mylić w ocenie 
tego co sami robili. Chodzi mi oczywiście o to co robili w nauce, a nie, powiedzmy na niwie towarzyskiej. 
Opowiem o dwóch przypadkach.

Sir William Rowan Hamilton urodził się jako cudowne dziecko w 1805 roku. Od pierwszego do czter
nastego roku życia znał więcej języków niż miał lat. W wieku lat 18 napisał pracę zatytułowaną Kaustyki. 
Dr John Brinkley -  pierwszy astronom Irlandii -  prezentował tę pracę Akademii Nauk Królestwa Irlandii. 
Stwierdził on: O tym młodym człowieku nie powiem, że będzie, ale że jest jednym z największych ma
tematyków tego wieku. No i oczywiście miał rację: w wieku 22 lat Hamilton zostaje profesorem uniwersy
tetu w Dublinie, a w wieku 32 lat staje na czele Royal Academy. Dziś jego nazwisko to połowa mechaniki 
klasycznej i nie tylko. Czyż można sobie wyobrazić piękniejszy życiorys dla naukowca? A jednak-Hamilton 
skończył jako pijak w wieku lat 60. Znaleziono go w pokoju, gdzie oprócz pustych butelek po whisky (nie
stety nie wiem jakiej) walało się mnóstwo kartek zapisanych wzorami matematycznymi. Cóż to były za 
wzory? No właśnie o tym jest ta cała historia. Gdy Hamilton miał około 30 lat wpadł na pomysł znalezienia 
liczb pozwalających opisywać obroty w przestrzeni. Liczby opisujące obroty na płaszczyźnie już znano -  
były to liczby zespolone. Pomimo swych rozlicznych talentów Hamilton potrzebował około 10 lat aby 
znaleźć takie liczby. Dziś w miejscu gdzie wpadł na genialny pomysł konstrukcji takich liczb jest 
pamiątkowa tablica. Te liczby Hamiltona to kwaterniony. Nie miejsce tu pisać co to za cuda -  jedno jest 
ważne -  Hamilton odkrywając kwaterniony dokonał istotnego odkrycia matematycznego. Sam tak się tym 
przejął, że wszystko inne zaczął traktować po macoszemu poświęcając wszystko kwaternionom. Widać nie 
zadawalały go one w pełni gdyż zrobił jeszcze parę rzeczy, za które dziś jest najbardziej ceniony. Zaczął 
pić i jak skończył, wiemy. Dzisiaj niektórzy mówią, że gdyby nie te (tu stosowny przymiotnik) kwaterniony, to 
rozwój geometrycznych metod mechaniki nastąpiłby o wiele prędzej. Czemuż zatem Hamilton 
przywiązywał do nich wagę? Nie wiadomo. Bardzo smutna to historia. W Encyklopedii Powszechnej nie ma 
zdjęcia Sir Hamiltona, ale jest za to zdjęcie A. Hanuszkiewicza -  ładne.

O drugim przypadku nie napisałbym ani słowa gdyż nie zasługuje on na to. Jednakże kiedyś były 
redaktor Postępów, podstępem sprzedał mi wszystkie ich poprzednie numery wraz z prenumeratą na rok 
przyszły. No i w numerze 3-4 z roku 1992 przeczytałem dwa artykuły o krakowianach -  czyli o najwięk
szym odkryciu profesora T. Banachiewicza -  tak przynajmniej twierdzą autorzy -  przypuszczać należy, że 
uczniowie profesora. Co to są krakowiany? No właśnie! Należałoby milczeć i nic nie pisać, zostawiając 
wszystko nienawistnemu czasowi, jak mówi Horacy. No, ale skoro sprawa trafia na łamy pisma popu
laryzującego wiedzę, to trzeba mówić i to całą prawdę. Szczególnie, że nie daj Bóg, jakiś młody człowiek 
zapała nagłą chęcią zgłębienia tajników rachunku krakowianowego myśląc, że dzięki nim dokona wielkiego 
odkrycia i poświęci na to rok aby stwierdzić na koniec, że zmarnował czas.

Sprawa przedstawia się w sposób następujący. Profesor Banachiewicz zauważył, robiąc ręcznie 
bardzo długie obliczenie, że wygodnie oblicza się sumę iloczynów dwu ciągów liczb, gdy ciągi te mamy za-
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pisane obok siebie jako słupki, a nie gdy jeden z 
ciągów jest słupkiem a drugi linijką. Uwaga bardzo 
słuszna, należałoby ją  tylko stosować w praktyce 
i koniec. Czemu tak się nie stało -  nie wiadomo.
Trzeba wiedzieć, że w tradycyjnym rachunku ma
cierzowym obliczenia wykonuje się mnożąc właśnie 
linijki przez słupki, ale to ma swoje głębokie uzasad
nienie. Odkryciu, o ile można nazwać tak prostą ob
serwację, profesor Banachiewicz nadał rangę wyją
tkową. Stąd właśnie wziął się ów byt sztuczny, nad
miarowy, do niczego nie potrzebny czyli owe krako
wiany. Krakowiany to zwykłe macierze tylko, że mno
żyć je  trzeba właśnie w taki cesarsko-królewski spo
sób: słupek razy słupek, a nie wiersz razy słupek.
Dokładnie wszystko co da się policzyć i zapisać 
za pomocą krakowianów da się zapisać i zrobić 
za pomocą macierzy. Po co więc krakowiany? Nie 
wiadomo. Ze stosowania krakowianów nie ma żad
nego, powtarzam żadnego zysku ani w ilości, ani w 
prostocie obliczeń. Zacytujmy człowieka, który jest 
specjalistą (jednym z najlepszych na świecie) od 
metod numerycznych: Kuriosum w historii przed
miotu była przejściowa moda na krakowiany od
kryte przez Banachiewicza11. Długo można by wy
mieniać powody, dla których nie należy krakowianów 
używać jednak nie warto tego robić, szkoda czasu, 
są inne o wiele ciekawsze rzeczy do zrobienia. Poza 
tym nikt poważnie traktujący naukę ich nie stosuje.
Wydaje się nawet, że samemu twórcy krakowiany przyniosły więcej szkody niż pożytku.

Bulwersująca jest cała otoczka związana z krakowianami. Już sama nazwa jest wysoce pretensjonal
na -  czyż nie pretenduje do równej roli z kwaternionami sir Hamiltona? No, a jeszcze dochodzi do tego cała 
egzaltacja różnych autorów. Z  jednej strony czytamy, że krakowiany to praktyka i abstrakcyjni matematycy 
nie rozumieli roli, znaczenia, itp, itd. Z  drugiej strony mamy takie oto piękne cytaty: Rachunek krakowianów 
zajął więcej niż równorzędne miejsce wśród innych rachunków operujących geometrycznymi wiel
kościami -  rachunkiem Ricciego, rachunkiem diadycznym Gibbsa, algebrą macierzową......2> Więc są
jednak pretensje, i to nie małe, do uniwersalizmu matematycznego! Jedno jednak jest pewne -  ten kto wie co 
to jest rachunek Ricciego, nigdy, nawet po pijanemu (nawet irlandzką whisky) nie porówna go z rachunkiem 
krakowianowym.

Sam ojciec krakowianów ma dostatecznie dużo prawdziwych3) osiągnięć naukowych, że nie wspomi
nanie o tym jednym, powiedzmy sobie delikatnie, niezbyt udanym dziecku ani ujmy mu nie przyniesie, ani nie 
narazi na szwank jego pamięci. Szczególnie, że obowiązkiem uczniów jest przerastać własnych mistrzów. 
Wielce smutna, ale pouczająca to historia. W Encyklopedi Powszechnej jest zdjęcie profesora T. Banachie
wicza, obok jest zdjęcie S. Banacha.

Oczywiście nie możemy tak zakończyć tego felietonu. Poprzedni redaktor, oprócz bezliku innych, miał 
wybitny talent popularyzatorski. Pewnego razu jechał autobusem z moją małoletnia córką i uczył ją tabliczki 
mnożenia. Uczył ją w sposób następujący. Ile to jest 3 razy 4? Odpowiedź 34. A ile 5 razy 8? Odpowiedź 58. 
Już po dwóch przystankach nawet obecna przy tym doktor socjologii zrozumiała urzekająca prostotę takiej 
tabliczki mnożenia i czasami odpowiadała szybciej niż moja córka. Czyż liczb z takim działaniem nie 
należałoby jakoś nazwać. Mikołajany? Maciejewszczany? Nie, ładniej będzie toruniany.

Andrzej J. Maciejewski

’ > A.S. Householder, The Theory of Matrices in Numerical Analysis, Dover Pub.Inc., New York 1975, p. 142.
2) Zainteresowanym odkryciami naukowymi profesora Banachiewicza polecam pracę A. Schwarzenberg-Czerny, 1995, A&A Supp., 
110(2), p.405.
31J. Witkowski, S. Piotrowski i K. Kordylewski we wstępie do T. Banachiewicza „Rachunek krakowianowy”, PWN, W-wa 1959r.
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Zamiast recenzji

Wojciech Stankowski

FIZYCZNA Z GEOLOGIA
Podręcznik 

dla szkoły średniej

Rys. 19. C

Zadania

1. C o jest przyczyną i jak  się układa zmiana 
wyaokoóci Słońca nad horyzontem równika, zwrot- 
aikow, kół podbiegunowych i biegunów w ciągu roku?

2. Co to jest czas uniwersalny i jakie jest jego 
praktyczne znaczenie?

3. Zapoznaj się z m apą stref czasu w atlasie. 
Zwróć uwagę na układ linii zmiany dały. Dlaczego 
jest to linia łamana? Dlaczego prosto przebiega wy
łącznie na oceanach? r* .

4. Zakładając, że 1 godzinie i(dp<)wiada 15 ką
towych (odpowiednio 1 minucie —yłT^tątowe), korzy
stając z atlasu oblicz dla południków D akki, Vkr< _ 
i M anaus czas “‘" - m w  '* *"l" ł

„Humor” w dydaktyce 
astronomii

Pismo „Przekrój” publikuje na ostatniej stronie rubrykę pt. „Humor zeszytów”, którą pew
nie wszyscy znamy i lubimy („W tej fraszce Kochanowski ukazuje mocne przywiązanie 
siebie do drzewa”, itp.). Ale okazuje się, że również autorów podręczników szkolnych stać 
czasem na błysk dowcipu i aż żal, że „Przekrój” nie prowadzi rubryki „Humor podręczni
ków”. Szczególnie godny zacytowania jest humor słowny i rysunkowy z podręcznika geo
grafii dla pierwszej i drugiej klasy liceum („Geografia fizyczna z geologią”, autorstwa 
W. Stankowskiego, WSiP) Podręcznik został zatwierdzony do użytku szkolnego przez 
Ministra Oświaty i Wychowania. Poprzednie wydanie tej książki było już „reklamowane” 
na łamach Postępów Astronomii (nr 1/1992, str. 30-31) przez Andrzeja Sołtana. Ale po
nieważ podobno śmiech to zdrowie -  namawiam do sięgnięcia po kolejne wydanie tej 
książki, czyli szóste, zmienione. Ot, chociażby spójrzmy na rysunek 19 ze strony 30, gdzie 
na serio potraktowany element dydaktyczny -  przedstawienie uczniowi pojęcia czasu uniw
ersalnego -  został doskonale spleciony z elementem humorystycznym w postaci fan
tazyjnych torów promieni słonecznych i wyszukanych łuków cienia Ziemi. Tak pomyślana 
ilustracja na pewno ułatwi uczniom przyswojenie sobie takich treści astronomicznych jak 
zaćmienia, cień i półcień, a nawet niektórych pojęć z zakresu Ogólnej Teorii Względności 
(soczewkowanie grawitacyjne).

Koncepcyjnie nie mniej zaskakujący jest też rysunek 16 ze strony 25, dotyczący orbity 
Ziemi. Pojawiają się na nim terminy „aphelium” i „peryhelium”, co prawda nigdzie nie 
wprowadzone w tekście, lecz jednak sam rysunek nie pozostawia żadnych wątpliwości co 
mogą te pojęcia oznaczać: Słońce leży dokładnie w połowie drogi między punktami aphe
lium i peryhelium...

Zresztą takich nigdzie nie objaśnionych terminów jest więcej, np. często padające w 
tekście „koło wielkie” (str. 22 i następne), czy „koto godzinne” (str. 29).

Inne zaś pojęcia autor woli powtarzać za pomocą okrężnych określeń, np. „ślad 
płaszczyzny równikowej sfery niebieskiej” zamiast „równik niebieski” (str. 24), „bryła sfe
ryczna” zamiast „kula” (str. 33) itp.

Dziwnymi, choć często pojawiającymi się skrótami myślowymi są wyrażenia typu 
„horyzont równika” (str. 32-33), „sfera niebieska bieguna” (str. 28), czy „większy czas” (str. 
30).

Błędy i łamańce słowne są też w zadaniach (np. zadania 1,4 ze str. 30, czy 2 ze str. 31). 
Młodzież musi dociekać „Co poeta miał na myśli?”, również na lekcjach geografii ... Dla 
przykładu, oto wybór co bardziej zagadkowych konstatacji...
-  na str. 25:
„(Początek astronomicznej wiosny) to równocześnie istotny moment dla pomiaru czasu, 
a także podstawa zdefiniowania pojęcia długości geograficznej”.
-  na str. 26:
„Wiązka równoległych promieni osiąga Ziemię każdego dnia, z tym, że wysokość Słońca 
nad horyzontem 90 stopni przesuwa się na globie ziemskim wzdłuż spirali o skoku około 18 
km w ciągu doby.(„.) Istotą zmian jest przebiegająca w cyklu rocznym wędrówka maksy
malna pozycji Słońca nad horyzontem między zwrotnikami...”
-  na str. 28:
„(...) najwyższe pozycje gwiazd względem płaszczyzny równika niebieskiego (układającego 
się w tej samej płaszczyźnie co równik ziemski) określa się mianem deklinacji”.
-  na str. 29:
„Na równiku horyzont jest jednocześnie kołem godzinnym. Oznacza to, że nad dowolnym 
punktem na równiku Słońce w swym widomym średnim ruchu dobowym co 24h osiąga 
skrajną wysokość (górowanie)”.

Nie wspominam już o błędach drukarskich, choć bywa że i one są zabawne (na przykład 
wyrażanie kąta w stopniach ... Celsjusza, na str. 33). Wszystkie powyższe przykłady po
chodzą z krótkiego, szesnastostronicowego rozdziału IV książki, pt. .Ziemia jako planeta 
Układu Słonecznego”. Jeśli w innych rozdziałach jest podobnie, to należy chyba „pogratu
lować” wydawcy, czyli mocno dzierżącym w dłoni kaganek oświaty -  Wydawnictwom 
Szkolnym i Pedagogicznym. Co najmniej sześć wydań, a każde po sto kilkadziesiąt tysięcy 
sztuk nakładu, więc pewnie „podręcznik” ten trafił już do miliona polskich uczniów!
Czy aby nie szkoda papieru i pieniędzy rodziców na kolejny milion egzemplarzy?

Ewa Kuczawska
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Księżyc -  częsty, przeważnie najjaśniejszy element nocnego nieba -  
jest z reguły pierwszym tematem samodzielnych obserwacji teleskopo
wych, a już z pewnością częstym i wdzięcznym obiektem zainteresowa
nia fotoamatorów-astronomów. Za pierwsze zdjęcie naszego naturalne
go satelity uważany jest dagerotyp z 1839 roku (autor nieznany, orygi
nał nie zachował się do naszych czasów). Do wykonania udanego zdję
cia Księżyca z widocznymi szczegółami jego powierzchni wystarcza już 
mała lunetka i aparat fotograficzny typu „lustrzanka”, choć nie konie
cznie. Metodą eksperymentów można uzyskać zadowalające rezultaty 
prostrzymi typami aparatów. Dzięki dużej jasności obiektu i wysokiej 
czułości współczesnych materiałów światłoczułych otrzymujemy wyraź
ne zdjęcia bez potrzeby użycia montażu paralaktycznego z prowadzeniem.

Dla przykładu proponujemy porównać zdjęcie wykonane aparatem zamocowanym do teleskopu Meniscas 15/1500 z pro
wadzeniem elektrycznym (po lewej) i zdjęcie wykonane tym samym aparatem zamocowanym do popularnego w naszym kraju 
teleobiektywu MTO 10/1000 (po prawej). W pierwszym przypadku użyta byta błona FUJI G-400, w drugim: AGFA XRG 200. 
Czas obu ekspozycji był dobrany automatycznie przez aparat Pentax MV1 i w przypadku drugiego zdjęcia był ok. 2 razy 
dłuższy, stąd zauważalne lekkie rozmycie krawędzi w kierunku pozornego ruchu Księżyca. Przy okazji proponujemy 
następującą zabawę: należy uważnie przyjżeć się obu zdjęciom i znaleźć istotną różnicę natury nie technicznej, ale -  po
wiedzmy -  astronomicznej, oraz wyjaśnić jej przyczynę.

Różne opinie krążą na temat teleskopów produkowanych przez 
firmę p. Uniwersała w Żywcu. Ponieważ zdjęcia wykonane tym 
sprzętem mogą coś powiedzieć na temat jego jakości, chętnie 
zamieścimy zdjęcia wykonane przy jego pomocy. Zamiesz
czone obok zdjęcia wykonał Jerzy Strzeja z miejscowości Pa- 
niowy aparatem Zenit TTL sprzężonym z teleskopem firmy 
„Uniwersał” o średnicy lustra 150mm i ogniskowej 900 mm 
_____________________________ z użyciem soczewek Bar-

lowa. Czasy naświetlania 
wynosiły odpowiednio: s 
(zdj. lewe) i 2 s (zdj. pra- 
we). Warto zauważyć, iż
zwiększenie skali odwzoro- ------------------------------------------- ----------------------------
wania uzyskane wydłużeniem ogniskowej teleskopu pozwoliło uzyskać szczegóły, których 
nie dałoby zwykłe powiększenie z negatywu pierwszego zdjęcia, (film AGFA XRG 200)

Autorem zamieszczonych obok dwóch efe
ktownych zdjęć Srebrnego Globu jest Ja
nusz Płeszka z Krakowa. Obydwa zostały 
wykonane przy pomocy teleskopu Maksu- 
tow-Cassegrain <j> 350 mm, f/10 (ognisko 
główne) na filmie pozytywowym AGFA 
200 RS. W celu uzyskania obrazu powierz
chni Księżyca w świetle popielatym po
trzebny był czas ekspozycji ok. 15 sekund 
(przy zastosowaniu telekompresora zmie
niającego efektywną światłosiłę na f/6). W 
tym przypadku prowadzenie teleskopu 
było już niezbędne. Zdjęcia wykonano zimą, 
gdy drgania powietrza są najmniejsze, (jd)



Uproszczony schemat Centrum Galaktyki

Centralny obszar naszej Galaktyki jest skupi: 
olbrzymiej ilości gwiazd i materii międzyg 
dowej. Znaleziono tu duże ilości źródeł pr 
niowania rentgenowskiego i pozostałość 
wybuchach supernowych. Sam środek jes' 
czony pierścieniem chmur molekularnych 
mad kulistych. Najbliżej geometrycznego ś 
Galaktyki znajduje się radioźródło Sagittarii 
zatopione w małej mgławicy. Wielkość oc 
ływania grawitacyjnego środka Galaktyki na 
myśl o obecności w nim czarnej dziury.


