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Gromada gwiazd NGC 1850 sfotografowana za pomocą Szerokokątnej Kamery Planetarnej 
WFPC2 Teleskopu Kosmicznego Hubble’a. Gromada znajduje się w Wielkim Obłoku Magellana 
w odległości 166 000 lat świetlnych od Słońca. Widać blisko 10 000 gwiazd powyżej 25 wielkości 
gwiazdowej. Zdjęcie stanowi sumę ekspozycji w trzech zakresach widma: nadfiolecie, świetle 
widzialnym i bliskiej podczerwieni. Żółte obrazy przedstawiają gwiazdy Ciągu Głównego 
o temperaturze powierzchniowej 6000 K, czerwone -  chłodne olbrzymy i nadolbrzymy (-3500K). 
Białe -  gorące, młode gwiazdy (temperatura powyżej 25 000 K), świecące głównie w nadfiolecie, 
należą do innej, dalszej o ok. 200 lat światła, gromady znajdującej się na tym samym kierunku 
widzenia (patrz „Rozmaitości ” str. 114).



Drodzy Czytelnicy
Mimo naszych usilnych starań, poprzedni zeszyt „Postępów Astronomii” znowu opóźnił się. 
Tym razem winne były głównie panewki maszyny drukującej i przedłużająca się ich naprawa 
serwisowa. Ale za to (?) „Postępy” przyniosły Państwu niewątpliwy dowód (!) na to, że w środ
ku Drogi Mlecznej jest czarna dziura (zdjęcie na str. 51) i poinformowały, że pierwszą plane
tą Układu Słonecznego jest MARKURYI Bardzo przepraszamy i niezmiennie obiecujemy 
poprawę. Na inne jeszcze błędy zwracamy uwagę w specjalnej notatce na str. 98. Ten 
zeszyt jest drukowany na lepszym papierze, więc ośmielamy się raz jeszcze zaprezentować 
niektóre zdjęcia.

Badania Galaktyki przy pomocy zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego (projekt 
OGLE) i poszukiwanie pozasłonecznych układów planetarnych to tematy uroczystych wy
kładów złożonych w hołdzie Profesor Wilhelminie Iwanowskiej z okazji 90-tej rocznicy Jej 
urodzin. Napisali je  i osobiście przedstawili na specjalnej Sesji Jubileuszowej w Toruniu naj
sławniejsi współcześni polscy astronomowie: Bohdan Paczyński i Aleksander Wolszczan, 
obaj pracujący obecnie w USA. O samym Jubileuszu i Jubilatce oraz o wyrazach uznania 
złożonych Jej przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne piszemy na pierwszych 
stronach tego zeszytu. Dalej bieżące „Postępy Astronomii” przynoszą ciekawy artykuł Piotra 
Życkiego o zjawiskach nadświetlnych w obrębie Galaktyki i bardziej techniczne omówienie 
soczewkowania grawitacyjnego pióra Andrzeja Krasińskiego.

Teleskop Kosmiczny Hubble’a śledzi pilnie m.in. zjawiska zachodzące w Układzie Sło
necznym. W obecnym zeszycie przedstawiamy odkrycia dokonane ostatnio przez HST na 
Saturnie i jego bezpośrednim sąsiedztwie. HST penetrował również odległe rubieże Wszech
świata: Andrzej Marecki pisze tu o obserwacjach kwazara 3C273 i zapowiada omówienie 
dalszych nowości w badaniach radiogalaktyk w następnym zeszycie „Postępów”. Wyniki 
badawcze innych astronomicznych stacji kosmicznych takich jak ASTRO-2 i ROSAT nie po
zostają przez nas niezauważane. Piszemy więc o odkryciach gwiazd superciężkiej i super- 
lekkiej, nowej gromady galaktyk i lepszym zrozumieniu znanej gromady w Obłokach 
Magellana dokonanych przy pomocy tych stacji kosmicznych. W innym miejscu piszemy 
o problemach ESO związanych z budową bardzo dużego teleskopu VLT w Chile.

Pani Halina Kazimierczak-Polońska, jedyny doktor astronomii Uniwersytetu Warsza
wskiego w okresie międzywojennym, była postacią niezwykłą i bardzo mało znaną w polskim 
środowisku astronomicznym. Przybliżamy Jej sylwetkę piórem Konrada Rudnickiego. Nie
stety musimy też mówić w czasie przeszłym o naszym Koledze Janie Smolińskim.

Na koniec przynosimy relację ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 
Poznaniu i podajemy skład nowego Zarządu Głównego PTA. A nasz felieton zwraca 
uwagę na szalbierstwa związane z wykorzystywaniem gwiaździstego nieba, mające swój 
wyraz nawet w profesorskim bełkocie.

Mam nadzieję, że uznacie Państwo ten zeszyt za interesujący. Zapewne zauważyliście, 
że nasze łamy są coraz obficiej wypełniane merytorycznymi treściami astronomicznymi. 
Byłoby nam miło, gdybyście Państwo zechcieli współdziałać przy tworzeniu tego pisma i po
dzielić się z nami swymi uwagami na ten temat.
Życzę wszystkim przyjemnej lektury
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Od Redakcji

Chochlik drukarski (?) sprawił, że pomimo naszych starań pojawiło się w poprzednim zeszycie „Postępów Astronomii” szereg 
błędów drukarskich, a nie najlepsza jakość papieru uczyniła nieczytelnymi niektóre zdjęcia. Bardzo przepraszamy, wskazujemy na 
niektóre błędy i prosimy o ich poprawienie:
str. 51 -  zdjęcie Drogi Mlecznej wykonane przez Pana J. Płeszkę nie jes t dowodem na istnienie CZARNEJ DZIURY. Widać to na 
ponownie wydrukowanym zdjęciu na 3 stronie okładki.
str. 53, Fot. 2 - Profesor Paczyński przedstawia swoje zdanie na temat rozbłysków gamma (a nie razbłysków). 
str. 53, koniec drugiego akapitu w drugiej kolumnie -  Pani D.Dobrzycka odsyłała zainteresowanych Debatą w sprawie pocho
dzenia rozbłysków gamma do sieci internetowej na WWW. Oto adres, którego zabrakło: http://antwrp. gsfc. nasa. gov/diamond- 
jubilee/debate.html.
str. 59, Tab. 1 . w  trzeciej kolumnie, na drugiej pozycji od dołu powinno być silne zamiast słabe, 
str. 60, w  trzeciej kolumnie, w  trzecim wierszu od góry chodzi o rząd wielkości 1040 a nie liczbę 1040.
N a kolorowej wkładce środkowej na dole, na str. 4 znajduje się obraz rozkładu chmur molekularnych CO w Galaktyce. Oczywiście
górna (a nie dolna) składowa tej ilustracji pokazuje rozkład prędkości radialnych (a nie radnialnych) tych chmur.
str. 81, podpis pod rys.l -  oczywiście chodzi o Titiusa (a nie Tytusa)
str. 85, Tab.2 -  chodzi o jedną regułę, a nie dwie
str. 87, rys. 3 - zamiast MARKURY, ma być MERKURY
str. 90, Fot. 9 „Kocie oko”. Zdjęcie mgławicy NGC 6543 tam prezentowane miało wyglądać jak  poniżej. Ostatnio uzyskaliśmy 
zdjęcie tego obiektu w całej okazałości jego barw. Prezentujemy je  na 4 stronie okładki. Przy okazji proponujemy porównać oba 
zdjęcia i zobaczyć jak  różnie wyglądają szczegóły struktury mgławicy na zdjęciu czarno-białym i w kolorze. Oba zdjęcia zostały 
uzyskane 18 września 1994r. przez panów J. H. Harringtona i K. J. Borkowskiego z Uniwersytetu Stanu Maryland w College Park 
i NASA przy pomocy Teleskopu Kosmicznego.
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W NUMERZE:
104 Budowa Galaktyki w oparciu o obserwacje OGLE.

Bohdan Paczyński
W ciągu ostatnich kilku lat, dość niespodzianie, budowa naszej Galaktyki stała się jednym  z  
najważniejszych tem atów prac  obserwacyjnych prowadzonych przez zespól pracowników  
O bserwatorium Astronom icznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zespól ten znany je s t  w 
całym św iecie astronom icznym  ja k o  OGLE, co je s t  skrótem  od: „ O ptical G ravitational 
Lensing Experiment

108 Poszukiwanie pozasłonecznych układów planetarnych
Aleksander Wolszczan
O dkrycie układów  p lanetarnych w okół innych gw iazd, podobnych do naszego Słońca  
pozostaje jednym  z najważniejszych zadań współczesnej astrofizyki obserwacyjnej. Znaczenie 
takiego odkrycia, a mamy nadzieję, że prędzej czy później do niego dojdzie, byłoby prawdziwie  
fundamentalne.

f i  /■''_/ ESO-Bardzo Duży Teleskop VLTpozostaje w Chile(112), 
i V " Ą H i t l l Superciężka gwiazda (114), Historia dwóch gromad 

gwiazd (114), Nowa gromada galaktyk (115)

117 Rekord prędkości naszej Galaktyki czyli o galaktycznych 
mikrokwazarach.
Piotr Życki
Ostatnio odkryto w naszej Galaktyce kilka żródel mających -  na podobieństwo kwazarów  -  

dżety. W  dwóch z nich stwierdzono, że  obserwowana prędkość dżetów je s t  większa od  pręd
kości światła. Nie ma tu sprzeczności z teorią względności, je s t  za to pew ny wniosek, że  
rzeczywiste prędkości tych dżetów są bliskie prędkości światła.

124 Jeszcze o soczewkach grawitacyjnych
Andrzej Krasiński
Odkrycie soczewek grawitacyjnych otworzyło przed  astronomią nowe możliwości badania 
Wszechświata, wywołują one więc duże zainteresowanie wśród astronomów. Astronomowie 
koncentrują się głównie na możliwościach wykorzystania tych obiektów do badania różnych 
p a ra m e tró w  rozkładu  m a terii we W szechśw iecie, sam e soczew ki są d la n ich  je d y n ie  
narzędziem. Niektóre własności fizyc zne  soczew ek graw itacyjnych są ciekaw e i można j e  
opisać całkiem prosto. Z  drugiej strony, teoretyczny opis soczewek grawitacyjnych opiera się  
na pewnych założeniach upraszczających, które nie we wszystkich sytuacjach astronom i
cznych są spełnione. Te właśnie aspekty soczew ek grawitacyjnych są tematem niniejszego  
artykułu.

t TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE'A

Pierścienie Saturna niewidoczne (130), Nowe księżyce Saturna (132), Bu
rza na Saturnie (134), Kwazar 3C273 -  (bliskie) spotkanie po latach (135)

98 Errata
100 Jubileusz prof. Wilhelminy Iwanowskiej 
102 Sylwetka Wilhelminy Iwanowskiej
138 In memoriam: Jan  S m o liń sk i
139 SYLWETKI: Helena Kazimierczak - Połońska
142 Esej, felieton: Rura Randiego albo sabat profesor w 
144 PTA: XXVII Zjazd PTA

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA...
na pierwszej stronie -  mapę radiową źródła GRS 1915+105, należącego do naszej Galaktyki, w którym nastąpił 
relatywistyczny wyrzut plazmy. W ciągu 22 dni, tj. od 18 III do 9 IV 1994r. obłok po lewej stronie oddalił się od cen
trum (oznaczonego plusem) o prawie 5 000 jednostek astronomicznych, co daje obserwowaną prędkość większą od 
prędkości światła. Materiał otrzymany od Dr Feliksa Mirabeła z Centre d'Etudes de Sacłay (Francja).

ZDJĘCIE NA TRZECIEJ STRONIE WKŁADKI PRZEDSTAWIA...
sekwencję map wykonanych techniką VLBA pokazujących zachowanie GRO J  1655-40. Z analizy tych map wynika, 
że w okresie czasu objętym obserwacjami, wyrzuty obłoków plazmy następowały przynajmniej czterokrotnie: ok. 10 
i 18 sierpnia, 1 i 8 września. Linie pomiędzy poszczególnymi mapami służą do identyfikacji ruchu wyrzuconych 
obłoków. Materiał otrzymany od Dr Roberta M. Hjellminga z National Radio Astronomical Observatory (USA).

(PL ISSN 0032-5414

są kw artalnikiem  pośw ięconym  populary
zacji astronom ii. Pismo je st oficjalnym or
ganem  Polsk iego  T ow arzystw a A strono
m icznego, założonego w roku 1923. PO 
S T Ę P Y  A S T R O N O M II u k a z u ją  s ię  od 
1953 roku, a od 1991 roku w  zm ienionej 
formie i nowej szacie graficznej. Warunki 
nabyw ania i w arunki prenum eraty -  w e
wnątrz numeru.

Redaktor naczelny:
Andrzej W oszczyk (IA UM K Toruń)

Kolegium Redakcyjne:
Roman Schreiber (CAM K Toruń)
Andrzej Sołtan (CAM K W arszawa)

Redakcja techniczna  
i opracow anie graficzne:
Jacek Drążkowski

Redakcja w Toruniu:
Instytut Astronomii UMK,
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń,
tel. 260-18 w. 51,
poczta elektroniczna
(E-mall address): aw@astri.uni.torun.pl

Redakcja w Warszawie:
C en tru m  A stro n o m ic z n e  im . M ik o ła ja  
Kopernika PAN, ul. Bartycka 18,
00-716 Warszawa

Projekt winiety:
Tadeusz Jodłowski

Korekta:
Małgorzata Śróbka-Kubiak

Skład kom puterow y, druk oraz dystry
bucja:
Firma Mizar, Sławomir Kruczkowski,
86-300 Grudziądz, ul. Kulcrskiego 11 
tel. (0-51) 335-49 w. 38

O  Oddano do składu 30 wrześnial995r. 
O  M ateriałów nie zamówionych Redak

cja nie zwraca 
O  Przedruk materiałów i zdjęć tylko za 

zgodą Redakcji 
O  Opinie i poglądy formułowane przez 

Redakcję i autorów nie reprezentują 
oficjalnego stanowiska Towarzystwa

O  Pismo Dofinansow ane przez Komitet 
Badań Naukow ych

© Postępy Astronomii 1995

Postępy Astronomii 3/1995 99

mailto:aw@astri.uni.torun.pl


Jubileusz 90-lecia
prof. dr hab. Wilhelminy IWANOWSKIEJ

W poniedziałek 25 września 1995 roku uroczyście obchodzono dziewięćdziesiąte urodziny Pani Profesor Iwanowskiej. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Akademia Nauk oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne zorganizowały 
specjalną sesję dla uczczenia dzieła naukowego i osoby Jubilatki. Najlepsze życzenia długich jeszcze lat życia, zdrowia 
i aktywności naukowej składali przedstawiciele wielu krajowych i zagranicznych instytucji naukowych oraz przybyli 
z całej Polski astronomowie. Sesję Jubileuszową prowadził Rektor U M K  profesor Andrzej Jamiołkowski, który w 
swym przemówieniu stwierdził m.in. że „życie Pani Profesor jest i będzie wspaniałym przykładem oddania i pracy dla 
nauki, wzorem dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”. Sylwetkę naukową Profesor Iwanowskiej przed
stawił Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UMK prof. Józef Stanisław Kwiatkowski. Prezes Polskiej Akademii Na
uk, prof. Leszek Kuźnicki w imieniu PAN złożył Jubilatce gratulacje i życzenia, a w imieniu Prezydenta Rzeczpospo
litej Polskiej udekorował Ją Krzyżem W ielkim Orderu Odrodzenia Polski. Następnie gratulacje składali: Prezes 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego prof. Jerzy Kreiner (wraz z poprzednim Prezesem PTA, prof. Robertem Głę
bockim wręczył Jubilatce dyplom Członka Honorowego PTA), Prezydent Miasta Torunia dr Jerzy Wieczorek, przybyły 
specjalnie na tę okazję Prezes Międzynarodowej Unii Astronomicznej prof. Lodewijk Woltjer i, w imieniu wychowan
ków Jubilatki, doc. Roman Ampel, Jej pierwszy doktorant. Nie popisało się Ministerstwo Edukacji Narodowej, które 
wprawdzie przysłało list gratulacyjny i nawet przyznało nagrodę, ale nie zdołało przysłać do Torunia choćby swego de
legata, aby w imieniu tego Resortu złożyć wyrazy uznania i uścisnąć Jubilatce dłoń (może nie warto dożywać takiego 
wieku w służbie Edukacji Narodowej ?).

Po tej serii gratulacji i życzeń wyraźnie wzruszona Jubilatka skierowała słowa podzięki do Władz Uniwersytetu 
i Akademii Nauk, do Władz Państwowych i wszystkich zebranych. Następnie jubileuszowe wykłady wygłosili profesor 
Bohdan Paczyński z Princeton i profesor Aleksander Wolszczan, Jej uczeń, z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii. 
Obaj przybyli z USA specjalnie na tę uroczystość. Oba wykłady w wersji pisanej dla „Postępów” zamieszczamy w bie
żącym zeszycie. Po wspólnym obiedzie z Jubilatką, w którym wzięło udział ok. 130 osób, uczestnicy uroczystości mieli 
okazję spotkać się z N ią osobiście, uścisnąć Jej dłoń i powspominać „dawne, dobre czasy” w miejscu szczególnie przez 
Nią ukochanym, w Obserwatorium UMK w Piwnicach. Tam też odczytano niektóre adresy gratulacyjne. Powinszowania 
dla Jubilatki, Toruńskiego Uniwersytetu i toruńskiej astronomii nadesłali między innymi: profesorowie G. Contopoulos 
z Aten, R. Wielebiński z Bonn, J-C. Pecker i S. Weniger z Paryża, Yoshihide Kozai z Tokio, O. Gingerich z Cambridge, 
R. Booth z Onsali, J-P. Swings z Liege, R.D. Davies z Manchesteru i wielu innych, w tym astronomowie ze wszystkich 
ośrodków astronomicznych i planetariów polskich, którzy zresztą byli licznie reprezentowani na samej uroczystości. 
Obok Prezydenta MUA prof. L.Woltjera, swą obecnością szczególną przyjemność Jubilatce zrobiła prof. Virginia 
Trimble, wiceprezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej i profesor astronomii na Uniwersytecie Kalifornijskim 
w Irvine i Uniwersytecie stanu Maryland w College Park (USA).
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Profesor Iwanowska odbiera gratulacje od swych wychowanków. Fot. Alicja Piotrowska.
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Dwie rzeczy napełniają serce 
coraz to nowym i coraz to wzmagającym się podziwem 

w miarę tego, im częściej, im ustawiczniej 
zajmuje się nimi rozmyślanie: 

niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.
Wielce szanowna Pani Profesor,
Szanowny Panie Rektorze,
Szanowni Państwo.

Myślę, że przytoczona przeze mnie sentencja, pochodząca 
z dzieł Immanuela Kanta najlepiej charakteryzuje sylwet
kę Dostojnej Jubilatki, której nie dające się przecenić za
sługi dla nauki, a w szczególności dla polskiej astronomii 
zechcieli przedstawić moi przedmówcy.

W moim wystąpieniu chciałbym nawiązać do kilku
dziesięcioletniej aktywnej działalności Jubilatki w Pol
skim Towarzystwie Astronomicznym. Po przerwie wojen
nej, Towarzystwo nasze zostało reaktywowane na Zjeź- 
dzie Organizacyjnym, który odbył się we Wrocławiu, w 
październiku 1948 roku. Profesor Iw anow ska w eszła 
w ów czas w skład p ierw szego Zarządu Tow arzystw a, 
przed którym stanęły szczególnie trudne prace organiza
cyjne i naukowe, związane z tworzeniem zrębów polskiej 
astronomii w pierwszych latach powojennych. W latach 
1963-1965 Pani Profesor była wiceprezesem Towarzystwa, 
przez następne dwie kadencje była wybierana na członka 
Zarządu. Dla pełnego wreszcie obrazu warto przypomnieć, 
że w latach 1971-1977 Dostojna Jubilatka była przewodni
czącą Sądu Koleżeńskiego.

Myślę jednak, że dla członków Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego Profesor W ilhelmina Iwanowska jest 
niedościgłym  wzorem  znakom itego organizatora i n ie
zwykle aktywnego uczestnika zdecydowanej większości 
Walnych Zjazdów Towarzystwa (odbywanych regularnie 
co dwa lata, już niemal od pół wieku), a także organizo
wanych dawniej astronom icznych konferencji nauko-

Profesor Iwanowska przemawia na swej uroczystości 
jubileuszowej.

HONOROWEqO CzłoNkA 
PolskiEqO TOWARZYSTWA AsTRONOIVlicZNEqO

dla

P R O F . D R . IIA B . W IL H E L M IN Y  IW A N O W S K IE J

w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju astronomii w Polsce 

oraz za wybitny i trwały wkład do nauki

P rezes
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

M,
rzy M. Kremet

wych. Warto przypomieć, że Profesor Wilhelmina Iwano
wska blisko dziesięciokrotnie była zapraszana do wygło
szenia wiodących wykładów przeglądowych z astrofizyki. 
Ich różnorodna tematyka daje pogląd na niezwykle sze
rokie zainteresowania naukowe Dostojnej Jubilatki.
Oto pare przykładów:

•Toruń, 1951: Występowanie pierwiastków chemicznych 
we Wszechświecie

• Wrocław, 1953: Ewolucja gwiazd  
•Kraków, 1957: Widma gwiazd długookresowych
• Toruń, 1963: Atlas widmowy nieba
•Olsztyn, 1965: Wykorzystanie teleskopów Schmidta 

(koreferat)
• Olsztyn, 1977: Chemiczna i dynamiczna ewolucja Gala

ktyki
•W arszawa, 1979: Gromady kuliste
Do tego niepełnego wykazu należy dodać kilkanaście wy
głoszonych referatów i komunikatów z prac własnych. 
Znakomicie przygotowane wykłady Pani Profesor, przed
stawione jasno, z głęboką znajomością omawianych zaga
dnień, cieszyły się zawsze olbrzymim zainteresowaniem 
wszystkich uczestników zjazdów.

Jest dla mnie niezwykle miłym obowiązkiem poinformo
wanie Państwa, że w uznaniu zasług Pani Profesor dla roz
woju astronomii w Polsce a także wybitnego wkładu do 
nauki, członkowie Polskiego Towarzystwa A stronom i
cznego, na swym Walnym Zebraniu w Poznaniu, w dniu 
14 września bieżącego roku, podjęli uchwałę o nadaniu 
Pani Profesor Wilhelminie Iwanowskiej godności Honoro
wego Członka Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. 
Mając nadzieję, że ta najwyższa godność honorowa, jaką 
Towrzystwo może przyznać, zostanie przez Panią Profesor 
przyjęta, pozwalam sobie w imieniu Polskiego Towarzy
stwa Astronom icznego przekazać niniejszym  stosowny 
dokument. Uprzejmie proszę Pana Profesora Głębockiego, 
dotychczasowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego, o wspólne wręczenie dyplomu.

(Przemówienie Prezesa PT A na sesji Jubileuszowej prof. Wilhelminy Iwanowskiej).
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Wilhelmina 
Iwanowska
— sylwetka naukowa

W ilhelm ina Iw anow ska u rodziła  się w W ilnie w dniu 
2 września 1905 roku. Do roku 1918 uczęszczała do różnych 
szkół w Wilnie i carskiej Rosji z rosyjskim językiem naucza
nia. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości chodziła do 
polskiego ju ż  G im nazjum  i L iceum  SS N azaretanek w 
W ilnie, gdzie uzyskała solidne klasyczne wykształcenie 
i maturę w 1923 roku. Mimo tego humanistycznego raczej 
przygotowania, zdecydowała się studiować matematykę na 
Uniwersytecie Stefana Batorego. Magisterium z matematyki 
zdobyła w roku 1929 pod opieką prof. Juliana Rudnickiego.

W czasie swych studiów matematycznych interesowała 
się również astronomią i była pilną słuchaczką na prowad- 
z o -n y ch  w W iln ie  w y k ład ach  p rof. W ład y sław a 
Dziewulskiego z astronomii. Była też bardzo czynna w stu
denckich kołach naukowych, którymi opiekował się właśnie 
profesor Dzie-wulski. To Profesor Dziewulski w roku 1926 
zwrócił się nieśmiało do młodej studentki z zapytaniem, czy 
„m im o te -g o , że n igdy  n ie  będz ie  astro n o m em , nie 
zechciałaby podjąć czasowej pracy w odbudowywanym 
właśnie przez niego Obserwatorium Astronomicznym”. Ten 
d z ień , o k re ś la  p ó ź-n ie j p ro fe so r Iw anow ska , jak o  
„najszczęśliwszy dzień w jej życiu”. I w ten sposób w 1927 
roku W ilhelmina Iwanowska zaczęła swe astronomiczne 
życie, życie badacza i organizatora badań naukowych, które 
trwa do dzisiaj i które Uniwer-sytet M ikołaja Kopernika 
dumnie i uroczyście świętował w dniu 25 września 1995 r.

Kariera naukowa profesor Iwanowskiej rozpoczynała się 
w okresie narodzin i pierw szych sukcesów  astrofizyki. 
Wcześniej astronomia zajmowała się głównie pomiarami 
kierunku przychodzącego do nas promieniowania ciał nie
bieskich. Stąd zainteresowanie wszystkim tym, co zmienia 
swoje położenie: ruchem Słońca, Księżyca i planet, zjawi
skami, które z tym ruchem są związane itp. Wszystko to le
gło u podstaw fundamentalnych odkryć Kopernika, Galile
usza i Newtona. Królowała mechanika nieba. Dziewiętnasty 
wiek przyniósł odkrycie falowej struktury światła i nowe 
metody badania fizycznej natury promieniowania elektro
magnetycznego. Narodziła się fotometria i spektroskopia, 
a nowa wówczas fotografia ten proces przyśpieszała i potę
gowała. I w tym procesie wprowadzania na grunt nauki pol
skiej nowych dziedzin i technik badawczych astrofizyki 
Wilhelmina Iwanowska uczestniczyła od samego początku 
swej kariery naukowej. Najpierw było to wykorzystanie fo
tografii do badań zmienności gwiazd. Jej praca doktorska

obroniona w 1933 roku na USB dotyczyła właśnie zmienno
ści jednej z gwiazd pulsujących (RX Aurigae), a opierała się 
na wykonanych w W ilnie obserwacjach fotograficznych. 
Prawie 15 lat później te metody badań i zainteresowanie tą  
klasą gwiazd wprowadza profesor Iwanowska w nowo two
rzonym Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika. Na stażu w Obserwatorium Sztokholm
skim w latach 1934/35 dr Wilhelmina Iwanowska zapoznaje 
się ze spektroskopią astronomiczną i w swej pracy habilita
cyjnej, przedstawionej na Uniwersytecie Stefana Batorego w 
roku 1937 charakteryzuje nadolbrzymy gwiazdowe w opar
ciu o analizę ich cech widmowych. Razem z profesorem 
Dziewulskim wyposaża Obserwatorium Wileńskie w tele
skop i spektrograf do widmowych obserwacji gwiazd i tuż 
przed wojną efektywnie rozpoczyna takie obserwacje. Jest 
Wilhelmina Iwanowska pionierem spektroskopii astronomi
cznej w Polsce i taki też kierunek badań wyznacza w Obser
watorium Astronomicznym UMK. Już w Toruniu dokonuje 
swych najw ażniejszych odkryć w tej dziedzinie badań: 
stwierdza różnice składu chemicznego pomiędzy gwiazdami 
należącymi do różnych populacji (1950) i dwudzielność po
pulacyjną uważanych za jednorodne, gwiazd zmiennych ty
pu RR Lyrae (1952). Pierwsze z tych odkryć, dokonane 
rów nocześnie z B arbarą i M artinem  Schwarzschildam i, 
wprowadzało nowy wymiar do koncepcji „populacji gwiaz
dowych” i miało duże znaczenie dla rozwoju teorii ewolucji 
gwiazd i teorii ewolucji materii we Wszechświecie. Drugie 
odkrycie, niezależnie od znanych powszechnie wyników 
Waltera Baadego, prowadziło do rewizji punktu zerowego 
tzw. krzywej Shapley’a, a w konsekwencji do rewizji skali 
odległości we Wszechświecie.

Lata pięćdziesiąte to okres pierwszych sukcesów obserwa
cji radiowych ciał niebieskich, w szczególności wielki triumf 
obserwacyjnego stwierdzenia prawdziwości teoretycznych 
koncepcji o spiralnej strukturze naszej Galaktyki na podsta
wie obserw acji linii wodorowej o długości fali 21 cm. 
Istnienie takiego promieniowania neutralnego wodoru prze
widział z inspiracji Jana Oorta w początku lat 40-tych Van 
der Hulst. I ta nowa technika nie tylko potwierdziła obecność 
takiej emisji, ale niejako namacalnie pokazała to, co było 
nieosiągalne dla oka i słuszność rozumowania prowadzą
cego do wniosku, że nasza Galaktyka jest galaktyką spiral
ną. Ponadto, na częstościach radiowych zaczęto też pozna
wać nowy rodzaj promieniowania ciał niebieskich - pro-
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mieniowania synchrotronowego. W dziedzinie optycznej, 
promieniowanie ciał niebieskich ma naturę termiczną i pod
lega znanym w fizyce prawom termodynamiki. W dziedzi
nie radiowej mieliśmy do czynienia nie tylko z nowym ok
nem, przez które mieliśmy nowe „spojrzenie” na otaczający 
nas świat, ale również z nową naturą promieniowania i, co 
też ważne, z promieniowaniem, które nie było czułe na ka
pryśne warunki pogody. To ostatnie wcale nie jest sprawą 
błahą, zwłaszcza w naszym klimacie, bo często wręcz unie
możliwia przeprowadzenie obserwacji. Czuła na bieżący 
rozwój nauk astronomicznych profesor Iwanowska dostrze
gła nowe wyzwanie i potrzebę zorganizowania tego rodzaju 
badań w Polsce. Była więc inicjatorką i orędowniczką roz
woju radioastronomii toruńskiej, której ukoronowaniem jest 
32-metrowy radioteleskop w Piwnicach. I ciągle jeszcze 
czuwa nad dalszym rozwojem tych badań.

Na Zjeździe Astronomów Polskich w Toruniu w 1923 ro
ku, obok utworzenia Polskiego Towarzystwa Astronomi
cznego, powołano Narodowy Instytut Astronomiczny. Miała 
to być „ponadośrodkowa” instytucja astronomiczna, która 
pozwoliłaby na uprawianie i rozwój astronomii polskiej na 
ówczesnym, światowym poziomie. Do II Wojny Światowej 
zabrakło czasu na wdrożenie tych koncepcji, a po wojnie sy
tuacja zmieniła się znacznie. Wraz z powstaniem Polskiej 
Akademi Nauk w 1953 roku, Wilhelmina Iwanowska, wów
czas już pierwszy w Polsce profesor astrofizyki, doprowa
dziła do wskrzeszenia idei ponadośrodkowej placówki astro
nomicznej i powołania PAN-owskiego Zespołu d/s Central
nego Obserwatorium Astronomicznego. W kilka lat później 
(w roku 1956) powstał Zakład Astronomii PAN z Pracownia
mi Astrofizyki I w Toruniu i Astrofizyki II w Warszawie. 
Miał to być zalążek przyszłego COA wyposażonego m.in. 
w 2-m etrowy teleskop paraboliczny i 60/90 cm kamerę 
Schmidta. Zdołano zakupić tylko mniejszy z tych instrumen
tów i oddać go w opiekę prof. Iwanowskiej ustawiając w 
Obserwatorium Toruńskim („do czasu zbudowania COA” - 
tak określała Uchwała Komitetu Astronomii PAN). Wobec 
zerwania w 1969 roku kontraktu z Zeissem na 2-metrowy 
teleskop, idea COA ewoluowała do postaci Centrum Astro
nomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Jest to dzisiaj 
ważny ośrodek na astronomicznej mapie Polski i świata. To
ruńską Pracownią Astrofizyki CAMK prof. Iwanowska kie
rowała od chwili jej powstania aż do swego przejścia na 
emeryturę.

Obok badań astrofizycznych przedmiotem szczególnego 
zainteresowania Profesor Iwanowskiej jest postać Mikołaja 
Kopernika. Kopernika obdarza Ona specjalnym kultem. 
Uważa m.in., że to imię Kopernika było największym mag
nesem, który ściągnął wypędzonych z Wilna pracowników 
Uniwersytetu Stefana Batorego do Torunia i doprowadził do 
powołania w tym mieście uniwersytetu nazwanego Jego 
imieniem. Spektakularnym osiągnięciem Wilhelminy Iwa
nowskiej w tym aspekcie było przekonanie władz Między
narodowej Unii Astronomicznej do odbycia w Polsce w 
roku 1973, M iędzynarodow ym  Roku K opernikow skim , 
Nadzwyczajnego (Kopernikowskiego) Kongresu tej Unii. 
Odbyło się wtedy w Polsce szereg sympozjów MUA w któ
rych wzięło udział prawie 2000 astronomów z całego świa
ta. Oczywiście imię Kopernika nadała też Profesor Iwano
wska toruńskiemu 32-metrowemu radioteleskopowi.

W ilhelm ina Iw anow ska przybyła do Torunia w raz z 
głównym przeszło 200-tu osobowym transportem przesied

lanych pracowników USB w dniu 14 lipca 1945 roku. Pos
tawa tych przybyszy ze Wschodu spowodowała powołanie 6 
tygodni później Uniwersytetu w Toruniu. Do Torunia przy
byli astronomowie wileńscy: profesor Władysław Dziewul
ski, docent Wilhelmina Iwanowska i adiunkt Stanisław Sze- 
ligowski. Obok pracy nad organizacją Uniwersytetu, as
tronomowie zaczęli się krzątać wokół organizacji ich, astro
nomicznego, warsztatu pracy. I w tych pracach, i w pracy 
nad własnym rozwojem naukowym, Wilhelmina Iwanowska 
ofiarnie uczestniczyła. Dla Niej została powołana Katedra 
Astrofizyki i Ona została w 1946 roku mianowana pier
wszym w Polsce profesorem astrofizyki. Sama się kształciła, 
uzupełniając wojenne braki i kształciła innych: swych stu
dentów i młodych współpracowników. Jej wykłady były 
zawsze bardzo dobrze przygotowane i przedstawione. Od 
końca 1952 roku przejęła od prof. Dziewulskiego odpo
wiedzialność za Toruńską Astronomię. Kierowała Zespołem 
Katedr Astronomicznych, a później Instytutem Astronomii 
UMK aż do przejścia na emeryturę w 1976 roku.

Oto kilka dat, charakteryzujących Jej karierę naukową:

1938 - członkostwo Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
1948 - tytuł profesora zwyczajnego
1956 - powołanie do grona członków Polskiej Akademii Na

uk (członek korespondent), członkiem rzeczywistym 
została w roku 1976. W PAN jest czynna w wielu 
Komitetach Naukowych i przede wszystkim jest or
ganizatorem Zakładu Astronomii (dzisiejszy CAMK)

1957 - powołanie do grona Królewskiego Towarzystwa As
tronomicznego w Londynie 

1973 - członkostwo honorowe Kanadyjskiego Królewskie
go Towarzystwa Astronomicznego 

1973 - 3 doktoraty honorowe: uniwersytetów w Winnipeg 
(Kanada), Leicester (Anglia) i Toruniu, członkostwo 
innych zagranicznych Towarzystw Astronomicznych 
i Naukowych (np. w Belgii, we W łoszech), honoro
we obywatelstwo miasta Winnipeg (Kanada) i hono
rowe członkostwo w Towarzystwie Naukowym w 
Toruniu

1973 - 1979 Wiceprzewodnicząca (Vice-President) Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej 

1976 - przejście na emeryturę
1989- honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Miło

śników Astronomii 
od 14.IX.95 honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego.

Generalnie, zainteresowania naukowe profesor Iwanowskiej 
koncentrują się w następujących dziedzinach astronomii: 
fotometria i spektroskopia gwiazdowa, budowa Galaktyki 
i problem populacji gwiazdowych, głównie w  aspekcie che
micznej struktury i ewolucji naszej Galaktyki. Zapropo
nowała stosowanie „statystycznych indeksów populacji” . 
Ostatnio pasjonują Ją  kwazary i kosmologia. Jej bibliografia 
naukow a liczy około 150 pozycji. C iągle je s t aktyw na 
naukowo.
Profesor Iwanowska wychowała liczne grono astrofizyków 
polskich: w czasie Jej pracy w Toruniu 80 osób uzyskało dy
plom magistra astronomii, promowała 19 doktorów i do
prowadziła 5 osób do stopnia doktora habilitowanego. Kil
kunastu jej uczniów jest profesorami lub docentami na pol
skich i zagranicznych uczelniach. (asw)
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Badanie budowy i historii naszej Galaktyki w oparciu o wiele różnych danych 
obserwacyjnych było i jest jednym z głównych tematów badawczych Profesor 
Wilhelminy Iwanowskiej. Pracę tę rozpoczęła Ona jeszcze w Wilnie, pod kie
runkiem Profesora Władysława Dziewulskiego, a następnie kontynuowała w 
stworzonym przez Siebie Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badanie struktury Galaktyki w oparciu o wy
brane pola stało się tematem prac magisterskich i doktorskich wielu uczniów 
Pani Profesor: m.in. Cecylii i Henryka Iwaniszewskich, Romana Ampeła, 
Stefanii Grudzińskiej, Andrzeja Lisickiego.

W ośrodku warszawskim pracę nad budową naszej Galaktyki prowadził 
przed laty Profesor Włodzimierz Zonn, kolega z Wilna Profesor Wilhelminy 
Iwanowskiej. Niestety, prace te nie były kontynuowane po Jego śmierci. Tylko 
nieliczne prace młodszego pokolenia warszawskich astronomów związane były 
z tą tematyką. Między innymi pare takich prac napisał autor niniejszego referatu.

Budowa Galaktyki
w oparciu o obserwacje OGLE

Bohdan Paczyński

Profesor Wilhelminie Iwanowskiej w 90. rocznicę urodzin

W ciągu ostatnich kilku lat, dość nie
spodzianie, budowa naszej Galaktyki 
stała się jednym z najważniejszych te
matów prac obserwacyjnych prowa
dzonych przez zespół pracowników 
Obserwatorium Astronomicznego Uni
wersytetu Warszawskiego. Zespół ten 
znany je s t w całym świecie astrono
micznym jako OGLE, co jest skrótem 
od: „Optical Gravitational Lensing 
Experiment” . Należą do niego Andrzej 
U dalski, M ichał Szymański, M arcin 
Kubiak i Janusz Kałużny. Już czwarty 
rok prow adzą oni obserwacje przy 
pomocy 1-metrowego teleskopu w Ob
serwatorium  Las Campanas w Chile. 
Obserwatorium należy do Carnegie In
stitution o f Washington. We wspólnych 
obserwacjach b iorą  też udział: W oj
ciech Krzem iński, pracownik Carne
gie, oraz Mario Mateo, pracownik Uni
wersytetu Michigan. Autor tego refe
ratu ma przyjemność współpracować z 
zespołem OGLE oraz używać wyniki 
obserwacji do badań budowy naszej 
Galaktyki, korzystając z pomocy Krzy
sztofa Stanka, który jest doktorantem 
Uniwersytetu w Princeton.

Przedsięwzięcie OGLE jest jednym 
z kilku podobnych programów obser

wacyjnych na świecie.Obserwacje po
dobnego typu prowadzi z Australii 
amerykańsko - australijski zespół MA
CHO, zaś dwa zespoły francuskie, 
EROS i DUO, prowadzą podobne ob
serwacje z Chile. W spólne dla wszy
stkich czterech programów jest wyko
nywanie masowej fotometrii milionów 
gwiazd w celu znalezienia niezmiernie 
rzadkich zjawisk mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego. Poszukiwania tego ty
pu zaproponował kilka lat temu autor 
tego referatu w celu ewentualnego 
wykrycia, czym jest ciem na materia. 
W szystkie zespoły wykonały zadanie, 
to znaczy ogłosiły wykrycie szeregu 
przypadków mikrosoczewkowania (o 
tym za chwilę), ale zarazem  zebrały 
ogromny materiał obserwacyjny, który 
stał się kopalnią danych dla najróżniej
szych badań. Najciekawsze wyniki 
i niespodzianki związane są  z budową 
naszej Galaktyki. Zanim zajmę się tymi 
wynikami przedstawię zarys proble
mów mikrosoczewkowania, typ apara
tury używanej przez zespół OGLE oraz 
szereg ciekawych wyników nie zwią
zanych z budow ą Galaktyki. Pod ko
niec zajmę się planami OGLE na naj
bliższą przyszłość.

Jednym z pierwszych testów obser
wacyjnych ogólnej teorii względności 
było stwierdzenie, że światło biegnie 
po nieco zakrzywionym torze w pobli
żu dużej masy jak ą  jest nasze Słońce. 
Innymi słowy: masa Słońca zakrzywia 
nieco przestrzeń w swoim otoczeniu. 
Z bardzo dobrym przybliżeniem można 
pow iedzieć, że kierunek prom ieni 
świetlnych zmienia się o kąt dwukrot
nie większy niż stosunek prom ienia 
grawitacyjnego Słońca (około 3 kilo
metry) do najmniejszej odległości mię
dzy torem fotonu i centrum Słońca. W 
oparciu o ten efekt przewidziano, że 
dalekie źródła światła, na przykład 
kwazary, mogą być widoczne w postaci 
dwu obrazów utworzonych przez gala
ktykę znajdującą się pomiędzy źródłem 
i obserwatorem . Pierwszy przypadek 
takiego zjawiska został odkryty szes
naście lat temu przez W alsha, Cars- 
w ella i W eymanna. W ciągu następ
nych lat odkryto kilkadziesiąt przypad
ków grawitacyjnego soczewkowania 
obrazów dalekich kwazarów i galaktyk 
przez galaktyki lub ich gromady znaj
dujące się na drodze promieni świetl
nych. O cenia się, że dzięki temu zja-
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wisku mniej więcej jeden kwazar na 
tysiąc widoczny jest w postaci podwój
nego lub poczwórnego obrazu.

Podobne zjawisko powinno wystę
pować w naszej Galaktyce: obrazy da
lekich gwiazd powinny być soczew- 
kowane grawitacyjnie przez gwiazdy 
znajdujące się po drodze i obrazy te 
powinny być podwójne. Kłopot polega 
na tym, że prawdopodobieństwo tak 
precyzyjnego ustawienia się gwiazdy -  
soczewki na drodze między obserwa
torem a daleką gwiazdą -  źródłem jest 
bardzo małe. Średnio, obraz nie więcej 
niż jednej gwiazdy na milion, może być 
w istotny sposób zaburzony efektem 
soczewki grawitacyjnej. Dodatkowym 
kłopotem jest to, że typowa odległość 
między dwoma obrazami dalekiej 
gwiazdy jest rzędu milisekundy łuku, 
gdy tymczasem obrazy gwiazd są 
rozmyte przez atmosferę ziemską do 
rozmiarów rzędu sekundy łuku. Tak 
więc nie ma mowy, aby można było 
stwierdzić, czy obraz niektórych dale
kich gwiazd jest rozdwojony poprzez 
soczewkę grawitacyjną. Na szczęście, 
wszystkie gwiazdy w naszej Galaktyce 
są w ciągłym ruchu, typowe prędkości 
są rzędu 200 km/sek. Tymczasem jas
ność obu obrazów zależy od tego, jak 
blisko linii prostej ułożone są dwie 
gwiazdy (źródło światła i soczewka) 
oraz obserwator. Im te trzy obiekty są 
bliższe linii prostej -  tym większa jas
ność obu obrazów. Można więc oczeki
wać, że dzięki ruchowi gwiazd i zmia
nie geometrii względnego położenia 
źródła, soczewki i obserwatora, obser
wowana jasność źródła będzie się 
zmieniać.Typowa skala czasowa zmian 
jasności jest rzędu miesiąca. Amplituda 
zmian jest tym większa im mniejszy 
jest „parametr zderzenia”, czyli mini
malna odległość kątowa między źró
dłem i soczewką i może sięgać wielu 
wielkości gwiazdowych. Ponieważ tor 
promieni niebieskich i czerwonych jest 
taki sam, więc jaśniejąc gwiazda nie 
zmienia swej barwy -  jest to cecha wy
różniająca zjawisko soczewkowania 
grawitacyjnego od innych zjawisk 
związanych ze zmiennością jasności 
gwiazd.

Jedną z większych zagadek współ
czesnej astronomii jest natura tak 
zwanej ciemnej materii. Analiza dy

namiki gwiazd w naszej Galaktyce, 
w innych galaktykach i w gromadach 
galaktyk wykazała, że około 90% masy, 
która decyduje o polu grawitacyjnym 
nie świeci. Ponad sto lat temu podobna 
w gruncie rzeczy analiza ruchu planet 
doprowadziła do teoretycznego wnio
sku, że musi istnieć jeszcze jedna pla
neta, której masa zaburza bieg znanych 
wówczas planet. W miejscu przewi
dzianym przez obliczenia teoretyczne 
odkryta została nowa planeta, Neptun. 
Odkrycie to było jednym z najwięk
szych sukcesów nauki dziewiętnastego 
wieku. Niestety, wszelkie próby wy
krycia, czym jest ciemna materia w ga
laktykach dotąd nie powiodły się. Au
tor tego referatu zaproponował w roku 
1986, że jeżeli ciemna materia wys
tępuje w postaci zwartych obiektów, 
takich jak gwiazdy, brązowe karły, 
planety, czy czarne dziury, to jej obec
ność mogłaby być wykryta dzięki 
zjawisku mikrosoczewkowania grawi
tacyjnego. Ponieważ ciemna materia 
ma występować w tak zwanym halo 
galaktycznym, optymalnym kierun
kiem poszukiwań byłyby obserwacje 
milionów gwiazd w obłokach Magella
na. Większość astronomów była zda
nia, że taka analiza obserwacji prze
kracza współczesne możliwości tech
niczne i że nie da się wyłapać rzadkich 
zjawisk mikrosoczewkowania w morzu 
gwiazd zmiennych różnych typów. 
Dlatego celowe było wybranie innego 
kierunku obserwacji: możliwie blisko 
centrum naszej Galaktyki. Patrząc w 
tym kierunku mamy po drodze w dysku 
naszej Galaktyki ogromną ilość zwy
kłych gwiazd. Gwiazdy te muszą 
powodować zjawisko mikrosoczewko
wania i odpowiedniej zmienności 
gwiazd znajdujących się w pobliżu 
centrum Galaktyki. Wykrycie tych 
gwarantowanych zjawisk byłoby 
dowodem, że poprawna analiza ob
serwacji jest możliwa. Dlatego też 
zespół OGLE postanowił w pierwszej 
kolejności zbadać zmienność gwiazd w 
kierunku bliskim centrum Galaktyki, w 
tak zwanym „oknie Baadego”, w 
którym ekstynkcja wywołana pyłem 
między gwiazdowym jest stosunkowo 
niewielka.

Tak więc, aby wykryć zjawisko so
czewkowania obrazów dalekich gwiazd

należy mierzyć przez wiele miesięcy 
jasność kilku milionów gwiazd w ka
żdą pogodną noc. Jeszcze kilka lat te
mu taki program obserwacyjny wyda
wał się niemożliwy do realizacji. Obec
nie, dzięki istnieniu kamer CCD 
z ogromną ilością elementów światło
czułych (tak zwanych „pikseli”) można 
równocześnie mierzyć jasność kilkuset 
gwiazd podczas ekspozycji trwającej 
zaledwie kilka minut. Przy pomocy 
teleskopu o metrowej średnicy można 
sięgnąć do gwiazd 21 a nawet 22 
wielkości gwiazdowej. Wyniki pomia
rów są bezpośrednio przesyłane z ka
mery CCD do komputera, gdzie są ana
lizowane przy pomocy specjalnego 
programu. Zespół OGLE używał do 
swych obserwacji kamery CCD zawie
rającej ponad 4 miliony pikseli i wyko
nywał od 30 do 50 ekspozycji w każdą 
pogodną noc. W latach 1992-95, a więc 
przez 4 sezony obserwacyjne, OGLE 
uzyskiwało dostęp do 1- metrowego 
teleskopu w obserwatorium na Las 
Campanas w ciągu około 70 nocy, z 
których mniej więcej 50 było pogod
nych. Każdej pogodnej nocy mierzona 
była jasność ponad 2 milionów gwiazd. 
Ogółem zebrano blisko 100 gigabajtów 
danych. Dzięki znakomitemu oprogra
mowaniu wykonanemu przez Andrzeja 
Udalskiego i Michała Szymańskiego 
analiza obserwacji prowadzona jest 
w pełni automatycznie i najważniejsze 
wyniki komputer wysyła sam pocztą 
elektroniczną z Las Campanas w Chile 
do Obserwatorium Astronomicznego w 
Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie, 
gdzie dyżurny astronom dokonuje os
tatecznej analizy i podejmuje decyzję 
czy należy zmodyfikować program ob
serwacyjny na następną noc. Decyzja o 
ewentualnych zmianach jest przesy
łana pocztą elektroniczną do obserwa
tora w Chile.

Możliwość tak zautomatyzowanej 
i szybkiej analizy danych jest nie
zmiernie ważna. Obserwator, dyżuru
jący przy teleskopie przez wiele nocy 
z rzędu, może w dzień spać spokojnie. 
Komputer i dyżurny astronom w dale
kiej Warszawie czuwają nad prze
biegiem obserwacji. Jeżeli uchwycony 
zostanie początek nowego zjawiska 
soczewkowania grawitacyjnego którejś 
z 2 milionów gwiazd, to już następnej
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nocy można zwiększyć częstość 
obserwacji pola, w którym znajduje się 
owa gwiazda, oraz można zawiadomić 
innych obserwatorów o przebiegu zja
wiska. Tak zaawansowane oprogra
mowanie działa dla OGLE od początku 
wiosny 1994, a więc już przez dwa se
zony obserwacyjne.

Strona techniczna programu OGLE 
została opisana w licznych pracach. 
Główny cel programu -  wykrycie zja
wisk mikrosoczewkowania grawitacyj
nego został uwieńczony pełnym sukce
sem, dane dla pierwszych 12 zjawisk 
zostały już opublikowane w roku 1993, 
stając się jednym z większych wyda
rzeń astronomicznych ostatnich lat. 
Wstępna analiza wyników przeprowa
dzona w 1994 roku wykazała, że obser
wowane zjawiska są prawie napewno 
związane z mikrosoczewkowaniem 
grawitacyjnym. W granicach dokła
dności pomiarów barwy gwiazd nie 
zmieniały się, mimo że rekordowa zmia
na jasności była o czynnik 11. Gwia
zdy o charakterystycznej dla mikroso

czewkowania krzywej zmian blasku 
były rozrzucone po całym diagramie 
barwa -  jasność, czyli zmienność nie 
mogła być wywołana jakąś szczególną 
własnością tych gwiazd. Wreszcie, roz
kład amplitud był zgodny z rozkładem 
przewidywanym teoretycznie dla zja
wisk mikrosoczewkowania. To co było 
dużym zaskoczeniem, to ilość zjawisk 
-  było ich kilkakrotnie więcej niż prze
widywały pierwotne oceny teoretyczne.

Wyjaśnienie obserwowanego „nad
miaru” soczewek obserwowanych przez 
OGLE (i potwierdzonych następnie 
przez zespół MACHO) w kierunku bli
skim centrum Galaktyki nastąpiło w 
dwu etapach. Pierwotne oceny dotyczy
ły tylko ilości zjawisk wywołanych 
przez gwiazdy znajdujące się w dysku 
Galaktyki. Doktorant z Obserwatorium 
Warszawskiego, Marcin Kiraga, zwró
cił uwagę, że wkład gwiazd znajdują
cych się w tak zwanym „galactic 
bulge” powinien być większy -  szcze
gółowe obliczenia potwierdziły, że miał 
on rację. Następnie okazało się, że oce

na Kiragi była też zaniżona, ponieważ 
opierała się na upraszczającym założe
niu (dość powszechnym w literaturze) 
że „galactic bulge” jest osiowo syme
tryczny. Tymczasem, wśród badaczy 
naszej Galaktyki panuje obecnie zgoda, 
że nasza Galaktyka ma poprzeczkę i że 
„galactic bulge” jest to naprawdę 
„galactic bar”, którego długa oś tworzy 
kąt zaledwie 15 stopni z kierunkiem ku 
nam. Ciekawe, że pierwsze poprawne 
argumenty, że tak właśnie jest, podał 
ponad 30 lat temu G. de Vaucoulers, 
lecz dopiero mniej więcej 5 lat temu 
pogląd ten stał się powszechny wśród 
badaczy Galaktyki, ale nie dotarł on 
jeszcze do podręczników. Dlatego też 
pierwotne oceny częstości zjawisk 
mikrosoczewkowania nie uwzględniły 
tego stosunkowo nowego poglądu. 
Uwzględnienie istnienia poprzeczki 
pozwoliło na wstępne wyjaśnienie wy
ników OGLE. Wkrótce potem 
szczegółowe rachunki modelowe w 
pełni potwierdziły te przybliżone 
oceny.
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Rys.1. Diagramy barwa-jasność dla jednego z pól obserwowanych przez OGLE w oknie Baadego. Po lewej stronie jest diagram opar
ty o same obserwacje. Po prawej: poprawiony na różnicową ekstynkcję przez Przemysława Woźniaka i Krzysztofa Stanka. Zwraca 
uwagę zmniejszenie rozrzutu gwiazd „red clump” po poprawieniu na ekstynkcję. Są to gwiazdy o barwie V-l=2, oraz jasności V=17. 
Leżą w pobliżu Centrum Galaktyki i palą hel w jądrze. Są one odpowiednikiem gwiazd tak zwanej gałęzi horyzontalnej, lecz są skupio
ne w obszarze czerwonym ze względu na znaczną zawartość ciężkich pierwiastków. Gwiazdy te mają na tyle mały rozrzut jasności, że 
świetnie nadają się do badania rozmieszczenia przestrzennego.
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Rys.2. Rozkład ilości gwiazd tak zwanego „red clump” jako funkcja wskaźnika:
Vv.| = V-2.6 (V-I), będącego niezależną od ekstynkcji kombinacją jasności w pasmach 
V i I. Pola MM są położone w długości galaktycznej l~ 5 stopni, zaś pole BW (Baade's 
Window) w długości galaktycznej 1=0. Różnica w położeniu maksimum diagramów 
wywołana jest różnicą odległości: gwiazdy w polu MM7 są najbliżej nas, zaś w polu 
MM5 położone są najdalej, co wskazuje na brak osiowej symetrii w rozkładzie gwiazd 
w pobliżu Centrum Galaktyki. Jest to jeden z dowodów na istnienie poprzeczki, nachy
lonej do kierunku, w którym patrzymy.

W przyszłości, gdy ilość wykrytych 
zjawisk m ikrosoczewkowania w zro
śnie do kilkuset, a następnie do wielu 
tysięcy, analiza statystyczna wyników 
stanie się nowym narzędziem  do 
szczegółowego badania rozkładu ma
terii w naszej Galaktyce. To co uzy
skano dotąd dowodzi, że współczesna 
technika pozwala na wykrywanie tych 
niezmiernie rzadkich zjawisk. Główny 
cel, który postawiły sobie zespoły 
DUO, EROS, MACHO i OGLE, czyli 
wykrycie ciemnej m aterii, nie został 
jeszcze osiągnięty. Obserwacje pro
wadzone przez grupę MACHO w kie
runku na obłoki M agellana doprowa
dziły do wykrycia zaledwie 4 przypad
ków w ogromnym materiale obserwa
cyjnym. Należy jednak pamiętać, że 
wszystkie dotychczasowe obserwacje 
prowadzone są  w taki sposób, że poz
w alają na wykrywanie zjawisk o skali 
czasowej zawartej między mniej wię
cej 10 dni i 100 dni. Tymczasem me
todą optycznych poszukiwań mikro- 
soczewek m ożna w zasadzie wykryć 
zjawiska o skali czasowej pomiędzy 
1 godziną a 300 lat. Tak więc, zakres 
skal czasowych wykrywalnych dotąd 
stanowi zaledwie m ałą część tego, co 
można będzie wykryć już  w ciągu 
najbliższych lat, modyfikując sposób 
prow adzenia obserwacji. Dopiero po 
zwiększeniu zakresu wykrywalnych 
zjawisk mikrosoczewkowania i objęciu 
nim całego przedziału od 1 godziny do 
300 lat, będzie można powiedzieć coś 
definitywnego o tym, czym jest lub nie 
jest ciemna materia. Na razie 
najważniejszym wynikiem naukowym 
wynikającym z wykrycia dotychcza
sowych zjawisk jest nowe potwierdze
nie tego, że nasza Galaktyka ma 
poprzeczkę.

Ogromny m ateriał obserwacyjny 
zebrany przez OGLE pozwala na 
prowadzenie bardzo wielu różnych 
prac astronomicznych. W szczególnoś
ci, dotychczasowe katalogi gwiazd 
zmiennych zaw ierają ponad tysiąc 
zmiennych periodycznych, głównie 
gwiazd zaćmieniowych, pulsujących, 
oraz gwiazd z plamami. Ocenia się, że 
ogólna ilość gwiazd zmiennych w 
całym dotąd zebranym materiale 
przekracza 4 tysiące. Diagramy barwa 
-  jasność otrzymane przez OGLE dla 
kilkuset tysięcy gwiazd pozwoliły na 
niezależne potwierdzenie istnienia ga

laktycznej poprzeczki i na wykrycie 
ogromnej dziury w wewnętrznym dy
sku Galaktyki. Wreszcie niedawno od
kryta galaktyka w gwiazdozbiorze 
Strzelca, tak zwana „Saggitarius 
dw arf’, znacznie bliższa nam niż Ob
łoki M agellana, została zaobserwo
w ana niejako na marginesie prac 
OGLE. Dzięki tym obserwacjom udało 
się dokładniej ocenić odległość, wiek 
i skład chemiczny tej najbliższej nam 
galaktyki.
Jednym z najważniejszych odkryć 
OGLE jest odkrycie dwu gwiazd zać
mieniowych rozdzielonych w groma
dzie kulistej Omega Centauri. Są to 
pierwsze obiekty tego typu odkryte w 
gromadzie kulistej. Dzięki temu będzie 
możliwe wyznaczenie, po raz pierwszy 
w historii astronomii, mas normalnych 
gwiazd w gromadzie. Znajomość mas 
jest niezbędna dla poprawnej oceny 
wieku gromad kulistych, najstarszych 
znanych nam obiektów w Galaktyce.

W najbliższych latach można spo
dziewać się dalszych sukcesów obser
wacyjnych zespołu OGLE. W tej chwi

li budowany jest w obserwatorium Las 
Campanas w Chile polski teleskop o 
średnicy 1.3 metra i polu w idzenia o 
średnicy 1.5 stopnia. Teleskop ten, 
finansowany przez Komitet Badań Na
ukowych, będzie w pełni zautomatyzo
wany. Andrzej Udalski buduje obecnie 
pierw szą kamerę CCD dla tego te le
skopu. Spodziewamy się, że teleskop 
wraz z kam erą umożliwi prowadzenie 
obserwacji już w roku 1996. W dalszej 
perspektywie Andrzej Udalski zbuduje 
znacznie w iększą kamerę CCD, co 
sprawi, że będzie to najlepszy w tej ka
tegorii instrument na świecie, pozwala
jący na prowadzenie bardzo różnych 
programów obserwacyjnych w oparciu
0 m asow ą fotometrię gwiazd. M ożna 
się spodziewać wielu ciekawych wy
ników z bardzo wielu dziedzin astro
nomii, a w szczególności w zakresie 
badania budowy naszej Galaktyki
1 różnych populacji gwiazdowych.

Sylwetką Bohdana Paczyńskiego, profesora 
Wydziału Nauk Astrofizycznych Uniwersytetu 
w Princeton (USA) przybliżyliśmy w PA 1/92.
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Poszukiwania
pozasłonecznych
układów planetarnych

Aleksander Wolszczan

Profesor Wilhelminie Iwanowskiej w 90. rocznicę urodzin

Wstęp

Odkrycie układów planetarnych wokół 
innych gwiazd, podobnych do naszego 
S łońca pozosta je  jed n y m  z n a jw a
żniejszych zadań współczesnej astro
fizyki obserwacyjnej. Znaczenie takie
go odkrycia, a mamy nadzieję, że prę
dzej czy później do niego dojdzie, było
by prawdziwie fundamentalne. Przede 
wszystkim  oznaczałoby ono kolejną 
detronizację rodzaju  ludzkiego: nie 
tylko, jak to już doskonale wiemy, byli
byśmy mieszkańcami jednej z niezli
czonych galaktyk naszego W szech
świata, ale też nasz Układ Słoneczny 
przestałby być jedynym znanym nam 
system em  tego rodzaju. Następnym  
log iczn y m  k rok iem  w e k sp lo rac ji 
W szechśw iata  będzie , rzecz ja sn a , 
poszukiwanie życia na nowo odkrytych 
planetach! Łatwo jest zrozumieć, jaką 
rew olucję św iatopoglądow ą, w naj
szerszym tego słowa znaczeniu, spowo
dowałyby takie odkrycia. M ożna też 
przewidywać, że znalezienie niezbite
go dowodu na to, iż układy planetarne 
są rzadkością, a być może nawet, że 
U kład Słoneczny je s t unikalny, do
prowadziłoby do równie drastycznych 
przeobrażeń w naszym sposobie my
ślenia o miejscu rodzaju ludzkiego we 
Wszechświecie.

P ierw sze p lanety  krążące w okół 
obiektu innego niż Słońce odkryte zo
stały w 1992 roku (Wolszczan 1994a), 
62 lata po znalezieniu Plutona -  ostat
niej, dziewiątej planety naszej rodzi
mej gwiazdy. Centralnym ciałem tego

systemu trzech, a być może większej 
liczby planet nie jest jednak zwyczajna 
gwiazda. Jest nim stara, szybko ratu
jąca gwiazda neutronowa zwana mili
sekundowym pulsarem -  pozostałość 
po w ybuchu supernow ej, m ająca za 
sobą około miliarda lat skomplikowa
nej ewolucji, najprawdopodobniej w 
podwójnym układzie gwiazd.

Interpretacja tego odkrycia nie jest 
oczywista. Może ono oznaczać, że sko
ro możliwe są planety wokół pulsa - 
rów, to nie ma żadnych przeszkód, aby 
tworzyły się one z łatwością jako natu
ralny produkt procesu pow staw ania 
zwykłych gwiazd. Powszechność dys
ków akrecyjnych otaczających młode, 
tworzące się gwiazdy i dysków pyło
wych wokół gwiazd starszych (Sargent 
i Beckwith 1993) zdaje się potwierdzać 
tę optym istyczną hipotezę. Z drugiej 
strony, wobec niedostatecznego zrozu
m ienia procesów  prow adzących do 
powstawania planet, nie można jeszcze 
wykluczyć możliwości, że tworzą się 
one łatwiej w trakcie ewolucji gwiazd 
neutronowych, aniżeli w wyniku naro
dzin zwykłych gwiazd i że Układ Sło
neczny je s t faktycznie kosm icznym  
wyjątkiem.

Tego rodzaju fundamentalne wątpli
wości mogą zostać rozstrzygnięte tyl
ko na drodze obserwacji. Odkrycia dys
ków m aterii w okółgw iazdow ej, a w 
szczególności, odkrycie planet krążą
cych wokół pulsara, dostarczają mo
tywacji dla dalszych badań w tym kie
runku. Celem tej pracy jest omówienie 
podstawowych metod poszukiwań pla
net wokół innych gwiazd i ich dotych

czasowych wyników.Ponieważ wydaje 
się, że w najbliższej przyszłości powo
dzenie poszukiw ań innych układów 
planetarnych będzie zależało od roz
woju metod pośrednich, praca ta ogra
nicza się do przedstawienia tych wła
śnie metod. Ponieważ jasność gwiazd 
centralnych przewyższa jasność planet
0 conajmniej kilka rzędów wielkości, 
zależnie od typu gwiazdy, rozmiarów 
planet i długości fali obserwacji, meto
da detekcji bezpośredniej, aczkolwiek 
bardzo atrakcyjna, nie jest uważana za 
na jpew n ie jszy  sposób na odkrycie  
planet poza Układem Słonecznym.

Astrometria,
spektroskopia dopplerowska
1 fotometria

Najbardziej oczywiste, tradycyjne me
tody poszukiwań planet poza naszym 
Układem Słonecznym to astrom etria 
i spektroskopia. Polegają one na wy
kryw aniu ruchu gw iazdy centralnej 
wokół środka masy systemu, wynika
jącego z obecności jednej lub większej 
ilości planet. W wypadku astrometrii 
mierzy się przesunięcie obrazu gwia
zdy powstałe w wyniku jej ruchu or
bitalnego. W pomiarach spektroskopo
wych, wykrywa się przesunięcie Dop
plera linii widma gwiazdy spowodo
wane zmianami składowej radialnej jej 
prędkości orbitalnej. W obu w ypad
kach dokonuje się pośredniej obser
wacji planet, poprzez detekcję ich od
działywań grawitacyjnych z gwiazdą 
centralną.
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Jeżeli wokół gwiazdy o masie M*, 
po orbicie o wielkiej pólosi a, krąży 
planeta o masie M_, w płaszczyźnie 
n ieba gw iazda ta  zakreśla  e lipsę  o 
wielkiej półosi x:

x  = a M p M .'r ', (1)
gdzie r je s t od leg łośc ią  gw iazdy w 
parsekach, a jest wyrażone w jednos
tkach astronomicznych, a x  w sekun
dach łuku. Z tego samego powodu, dłu
gości fal linii w widmie gwiazdy ule
gają okresowym przesunięciom Dop
plera o amplitudzie AA/A = (V/c)sin /', 
gdzie X jest długością fali, c jest pręd
kością światła, / jest nachyleniem pła
szczyzny orbity do płaszczyzny nieba, 
a prędkość radialna V dana je st w y
rażeniem:

V = G’r3Mp(M* - a)'m, (2) 
gdzie G jest stałą grawitacji. Z pomia
ru ok resu  P p rze su n ięć  kątow ych  
gwiazdy, czy też przesunięć linii w jej 
widmie, określając masę gwiazdy z jej 
typu widmowego i dzielności promie
niowania, otrzym ujem y natychm iast 
wielką półoś orbity planety:

a=(M *+ M p )l3P y3, (3)
gdzie P wyrażone jest w latach, a w 
jednostkach astronomicznych, a masy 
w jednostkach masy Słońca, A/®.

Aby zorientować się w rzeczyw i
stych możliwościach tych metod, zau
ważm y, że planeta o m asie Jowisza 
krążąca wokół gwiazdy o masie 0.3 
Mq , po orbicie o wielkiej półosi 5 AU 
w odległości 10 ps, powoduje maksy
malne przesunięcie tej gwiazdy na nie
bie o 1.7 milisekund łuku i amplitudę 
zmian prędkości radialnej 24 m/s. W 
wypadku planety o masie Urana poru
szającej się po orbicie o wielkiej półosi 
1 AU, wartości te wynoszą odpowied
nio 15 m ik ro sek u n d  łuku i 2 m/s! 
W spółczesne instrum enty (np. te le 
skop Kecka) pozwalają osiągać kąto
wą zdolność rozdzielczą rzędu 0 .1 mi
lisekundy i precyzję pomiaru prędko
ści radialnej około 10 m/s, co umożli
wia wykrycie planet „Jowiszowych” 
wokół gwiazd o małych masach, ale 
jest marginalnie wystarczające w wy
padku gwiazd o masach rzędu masy 
Słońca. Oczywiście, detekcja planet ta
kich jak Uran czy Neptun, nie mówiąc 
już  o planetach o masach charaktery
stycznych dla w ew nętrznych planet 
Układu Słonecznego wymaga nieporó
wnanie większej precyzji pomiaru.

Fotometria

W zasadzie, powinno być również mo
żliwe wykrywanie planet poprzez sys
tematyczne obserwacje fotometryczne 
gwiazd i rejestrację ich częściowych 
zaćm ień p rzez  p lanety . A m plituda 
zmniejszenia się jasności gwiazdy by
łaby rzędu Rp2M * '6 a czas zaćmienia 
proporcjonalny do M*‘ua '/2, gdzie Rp 
jest promieniem planety. W wypadku 
Jow isza i pozostałych  param etrów  
tak ich  sam ych, ja k  w pow yższych  
przykładach, możliwe byłoby zaobser
wowanie 7 -  procentowego spadku jas
ności gwiazdy o maksymalnym okre
sie trwania około 20 godzin. Ze wzglę
du na rzadkość takich zaćmień i ich 
krótkotrwałość, efektywność metody 
fotometrycznej jest bardzo problema
tyczna.

Innym zjawiskiem, którego obser
wacje umożliwia fotometria jest mi- 
krosoczewkowanie grawitacyjne (por. 
Mao i Paczyński 1991). Zjawisko to 
zachodzi, gdy światło odległej gwia
zdy w drodze do obserw atora prze
chodzi dostatecznie blisko innej, mniej 
odległej masy punktowej (gwiazdy, a 
także obiektu o masie planetarnej), aby 
ulec grawitacyjnemu ogniskowaniu. W 
praktyce re jestru je  się po jaśn ien ie  
soczew kow anej g w iazd y , k tó rego  
skala czasowa zależy od masy gwia
zdy odpowiedzialnej za to zjawisko 
(oko ło  m iesiąca  w w ypadku m asy 
rzędu masy Słońca). Obecność planet 
w okół soczew kującej gw iazdy ob
jaw iłab y  się w postac i defo rm acji 
krzywej blasku gwiazdy soczew ko
wanej, lub jako  dodatkowe, krótko
trwałe maksima. Aczkolwiek ta meto
da wykrywania planet ma podstawową 
wadę polegającą na tym, że daje ona 
tylko jednorazową możliwość detekcji, 
jej atrakcyjność jest zupełnie oczywi
sta. Mianowicie, pozwoli ona dokonać 
wiarygodnej, statystycznej oceny czę
stości występowania planet i układów 
planetarnych, co na obecnym etapie 
poszukiw ań takich układów  będzie 
stanow ić inform ację o krytycznym  
znaczeniu.

Chronometraż pulsarów

Odkrycie planet krążących wokół pul- 
sara, obok jego zaskakujących aspek

tów astrofizycznych, stanowi również 
dramatyczny przykład precyzji wykry
wania obiektów  o m asach p lanetar
nych, a nawet asteroidalnych, przy po
mocy chronom etrażu tych zadziw ia
jąco dokładnych „kosmicznych zega
rów” . Chociaż zagadka mechanizmu 
promieniowania pulsarów ciągle jesz
cze oczekuje rozwiązania, wiadomo, 
że globalna energetyka tych obiektów 
jest określona przez ich rotację i że 
proces zamiany energii rotacji na ener
gię zawartą w emitowanych cząstkach 
i promieniowaniu elektrom agnetycz
nym daje się opisać w sposób deter
ministyczny. Wynikający stąd chrono- 
metrażowy model pulsara, po uwzglę
dnieniu  k lasycznych  i re la ty w is ty 
cznych efektów wynikających z dyna
miki Układu Słonecznego stanowi nie
słychanie czuły instrument diagnozu
jący zarówno własności samego pulsa
ra, jak i jego otoczenia. W szczególno
ści, precyzyjny chronom etraż pulsa
rów um ożliw ia w ykrycie obecności 
ich gwiazdowych i planetarnych to
w arzyszy, a także dokładne badania 
subtelnych własności dynamicznych, 
tak ich  ja k  p e r tu rb a c je  p la n e ta rn e  
(Peale 1993; W olszczan 1994a), czy 
relatywistyczne efekty grawitacyjne w 
podwójnych gwiazdach neutronowych 
(Taylor i W eisberg 1989; W olszczan 
1994b).

Pomiar dopplerowskich zmian ob
serwowanego okresu pojaw iania się 
impulsów pulsara wywołanych przez 
ruch orbitalny stanowi niemal dokład
ny odpow iednik spektroskopii dop- 
plerowskiej gwiazd. Znacznie w ięk
szej precyzji dostarcza jednak pomiar 
momentów pojawienia się impulsów, 
czyli chronometraż. Amplituda zmian 
tych momentów w wyniku ruchu orbi
ta ln e g o  p la n e ta rn e g o  to w a rz y sz a  
wynosi:

A t  = c'aM pM *', (4)
gdzie c jest prędkością światła. Choć 
m etoda ta je s t w sposób oczyw isty 
związana z astrometrią (por. równanie 
(1)), jest ona znacznie bardziej dokła
dna, ponieważ w chronometrażu doko
nuje się kumulacyjnego pomiaru fazy 
impulsów poprzez ich dokładne z li
czanie. W procesie  analizy  danych 
chronometrażowych, liczba impulsów 
Nj zarejestrowanych w przedziale cza
su ti=tB-t0 pom iędzy momentem po-
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czątkowym ta a momentem przybycia 
danego impulsu do barycentrum Ukła
du Słonecznego lB jest kumulacyjną 
miarą fazy, która daje się modelować 
przy pomocy ciągłej zmiennej:

•b
4  = Jv(t)dt, (5)

*O

gdzie v(t) = l/Protft) jest częstością ro
tacji pulsara w momencie t. Poprzez 
porównanie faz mierzonych obserwa
cyjnie z fazami przewidywanymi 
przez modele chronometrażowe moż
liwe jest wykrycie efektów tak ma
łych, że dopiero po dłuższej kumulacji 
błędu fazy wynikającego z ich zanied
bania (np. przez kilka miesięcy, a na
wet lat) osiągają one poziom wystar
czająco wyższy od błędu pomiaru.

Możliwości detekcji planet przy po
mocy chronometrażu porównane są ze 
spektroskopią dopplerowską na rys. 1 
w wypadku „zwykłych” pulsarów, dla 
których typowa dokładność chronome
trażu wynosi ~ I ins, oraz dla pul
sarów milisekundowych, które po
zwalają na osiągnięcie precyzji rzędu 
mikrosekund. Rysunek ten pokazuje w 
sposób dramatyczny, że podczas gdy 
współczesna spektroskopia (a także 
astrometria) pozwala na wykrycie pla
net o masach rzędu masy Jowisza

i większych, chronometraż zwykłych 
pulsarów umożliwia detekcję planet
o masach podobnych do masy Ziemi, 
a w wypadku pulsarów milisekundo
wych możliwe jest w zasadzie wykry
wanie masywnych planetoid!

W ynik i poszukiwań  
innych u k ładów  p lanetarnych

A stroni etryczne i spektroskopowe po
szukiwania planet wokół innych 
gwiazd prowadzone są od wielu lat. 
Dobrze znane, choć już historyczne są 
wyniki wieloletnich badań astrome- 
trycznych gwiazdy Barnarda przez van 
de Kampa. Jego powtarzające się su
gestie, że ta pobliska gwiazda ma jed
nego lub więcej masywnych towa
rzyszy planetarnych okazały się być 
rezultatem niestabilności instrumental
nych. Bardziej współczesne i dokład
niejsze obserwacje astrometryczne 
pobliskich gwiazd (Gatewood 1987) 
nie doprowadziły do pozytywnych wy
ników.

Pomiary prędkości radialnych pro
wadzone w różnych ośrodkach (np. 
Cochran i Hatzes 1993) nie dopro
wadziły do żadnych odkryć, pomimo 
iż osiągnięta została dokładność około 
10 m/s, wystarczają do wykrycia pla
net o masie Jowisza. Wyniki te zdają 
się dowodzić, że tego rodzaju planety

są rzadkością. Do podobnej konkluzji 
skłaniają wyniki obserwacji spektro
skopowych dysków gazowych wokół 
młodych gwiazd (Zuckerman i in. 
1995), które wskazują, że czas życia 
tych dysków jest zbyt krótki na to, aby 
utworzyć gazowe olbrzymy typu 
Jowisza. Oczywiście, wyniki te nie za
wierają żadnych informacji o plane
tach o masach typu ziemskiego, po
nieważ czułości zastosowanych metod 
są do tego celu zupełnie niewystarcza
jące (rys. 1).

Konfrontacja tych negatywnych 
wyników z obfitością dowodów 
obserwacyjnych na istnienie dysków 
wokół gwiazd w rozmaitych fazach 
ewolucji (por. Sargent i Beckwith 
1993), z najbardziej spektakularnym 
przykładem takiego dysku otaczają
cego gwiazdę p  Pictoris1’ (Smith i Ter- 
rile 1984), prowadzi do niejasnego
i trudnego do zinterpretowania obrazu 
- dowody na to , że nasz Układ Plane
tarny powstał z dysku wokółsłone- 
cznego wydają się być zupełnie wys
tarczające (np. Levy 1993), dyski, z 
których mogłyby powstać planety są 
obserwowane, a jednak bezpośrednie 
usiłowania wykrycia planet wokół 
innych gwiazd podobnych do Słońca 
pozostająjak dotychczas bez rezultatu.

Trzy planety krążące wokół 6.2 - 
milisekundowego pulsara PSR  
B 1257+12 (Wolszczan 1994a) są w 
chwili obecnej jedynym przykładem 
systemu planetarnego innego niż 
Układ Słoneczny. W  myśl interpretacji 
tego odkrycia, która najlepiej przystaje 
do optymistycznego obrazu wytworzo
nego na podstawie obserwacji dysków 
okołogwiazdowych, świadczy ono o 
powszechności planet we Wszech- 
świecie i o uniwersalności procesów 
prowadzących do ich powstawania. O 
tym, jak atrakcyjny jest taki obraz 
świadczy na przykład zainteresowanie 
dynamicznym podobieństwem układu 
planetarnego pulsara do wewnętrznego 
Układu Słonecznego (Mazeh i Gold
man 1995). Oczywiście, to zadziwia
jące podobieństwo (rys. 2) nie jest 
żadnym dowodem na to, że prawo Ti- 
tiusa-Bodego jest uniwersalne i obo
wiązuje we wszelkich możliwych reali
zacjach układów planetarnych. Jeżeli 
jednak rozmaite układy planetarne są

"Por. PA 4/91 sir. 172 i PA 3-4/92 sir. 177
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logarytm promienia orbitalnego (a/1j.a.)
Rys. 1. Porównanie możliwości detekcji planet przy pomocy technik spektroskopii 
gwiazdowej i chronometrażu pulsarów. Założone masy gwiazdy centralnej i pulsara 
wynoszą odpowiednio 1 M0i 1.4 M0 . Kółka i trójkąty oznaczają odpowiednie pozyc
je planet Układu Słonecznego i planet pulsara P S R  B1257+12 w przyjętym układzie 
współrzędnych. Pionowa linia przerywana oznacza dolną granicę rozmiarów orbity 
planetarnej określaną przez promień Słońca.
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Rys. 2. Porównanie względnych odległości wewnętrznych planet Układu Słonecznego 
i planet pulsara PSR B1257+12 od ich odpowiednich ciał centralnych z przewidywania
mi prawa Titiusa-Bodego. Znormalizowane przewidywane odległości oznaczone są 
pionowymi liniami przerywanymi. Rozmiary symboli planet są proporcjonalne do ich 
mas, zakładając, że posiadają one identyczne gęstości.

rzeczywiście dynamicznie podobne, na 
przykład w wyniku podobieństwa pro
cesów fizycznych odpowiedzialnych 
za ich powstawanie, dalsze odkrycia 
planet wokół pulsarów mogą odegrać 
bardzo istotną rolę w globalnym pro
gramie poszukiwań planetarnych. 
Mianowicie, ze względu na wyjątkową 
p recy z ję  chronom etrażu  pu lsarów , 
dynam ika ich układów planetarnych 
może być badana w szczegółach zu
pełn ie  n iedostępnych  innym  m eto 
dom, a wyniki tych badań mogą dopo
móc w zrozumieniu mechanizmu two
rzenia się planet nie tylko wokół pul
sarów , ale także w okół zw ykłych 
gwiazd.

Perspektywy

D otychczasow e w yniki poszukiw ań 
układów  p lane ta rnych  św iadczą  w 
sposób oczywisty, że dalsze badania 
gwiazd podobnych do Słońca m uszą 
być prowadzone ze znacznie większą 
precyzją niż do tej pory, a także, że 
planet należy również oczekiwać wo
kół bardziej egzotycznych obiektów, 
czego p rzyk ładem  są  pu lsary . Tak 
więc, dalsze poszukiwania planet po
winny być prowadzone udoskonalony

mi i bardziej precyzyjnymi metodami 
klasycznymi, a także przy wykorzysta
niu nowych, nie stosow anych doty
chczas w praktyce pomysłów.
Budowa nowej generacji wielkich tele
skopów optycznych, takich jak  tele
skopy Kecka, rozwój interferom etrii 
optycznej, a także plany budowy ko
lejnych instrum entów  w przestrzeni 
p o z w a la ją  m ieć n a d z ie ję , że w 
niedalek iej p rzyszłośc i otrzym am y 
wiarygodną odpowiedź na pytanie, czy 
w okół innych  gw iazd  także k rążą  
planety.

Jak  w sp o m n ian o  w y że j, da lsze  
odkrycia planet wokół pulsarów mogą 
mieć istotne znaczenie dla zrozumie
nia procesu pow staw ania i ewolucji 
uk ładów  p la n e ta rn y c h . Je s t w ięc 
ważne, aby programy chronometrażu 
pu lsarów  uw zg lędn ia ły  m ożliw ość 
w ykrycia planet w toku analizy da
nych. Istniejące programy koncentrują 
się jednak  na obserw acjach najbar
dziej interesujących pulsarów o mili
sekundow ych okresach ro tacji. Tak 
zwanym „zwykłym”, znacznie wolniej 
wirującym pulsarom, których znamy 
obecnie ponad 700, poświęca się zna
cznie mniej uwagi.

Program obserwacyjny, którego ce

lem jest wypełnienie tej luki, będzie 
realizowany przy pom ocy niedawno 
zbudowanego, 32-metrowego radiote
le sk o p u  w P iw n icach  k /T o ru n ia . 
Instrument ten stanowi ukoronowanie 
czterdziesto le tn ie j h isto rii rad ioas
tronom ii na Uniwersytecie M ikołaja 
K opernika w T oruniu, zapoczątko
wanej z inicjatywy prof. W ilhelminy 
Iwanowskiej (Iwanowska 1956).
Aby umożliwić obserwacje pulsarów 
toruńskim  instrum entem , budowany 
je s t  od p o w ied n i 6 4 -k an a ło w y  o d 
biornik, przy pomocy którego będzie 
m ożna p ro w ad z ić  sy s tem a ty czn y  
chronom etraż ponad dw ustu na js il
niejszych pulsarów. Urządzenie to jest 
konstruowane na Uniwersytecie Sta
now ym  Pensylw anii w USA z fun
duszy Kom itetu Badań Naukowych. 
Jednym  z n a jw a ż n ie jsz y ch  zadań  
naukowych tego długofalowego pro
gramu będzie poszukiwanie planet wo
kół pulsarów.
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ESO - Bardzo Duży Teleskop 
VLT pozostaje w Chile "

W niedzielę 3 lipca 1995 roku zda
rzyło się w okolicach Antofagasta w 
Chile trzęsienie ziemi o sile 7.8 sto
pni w skali Richtera. Trzęsieniem 
tym było dotknięte również budują
ce się obserw atorium  ESO na M t 
Paranal. Mimo znaczącej siły, wstrzą
sy nie wyrządziły żadnych szkód na 
wznoszonych konstrukcjach Bardzo 
Dużego Teleskopu VLT.

Po wielu miesiącach trudnych negocja
cji sprawa statusu prawnego Europej
skiego Obserwatorium Południowego 
i jego „Bardzo Dużego Teleskopu” VLT 
w Chile znalazła szczęśliwe rozwiąza
nie. W kwietniu 1995 roku wstępnie 
uzgodniono, a w lecie 95 ratyfikowano 
umowę uzupełniającą („Interpretative, 
Supplementary and Amending Agree
m en t” ) do K onw encji p o d p isan e j 
w 1963 roku m iędzy rządem  ch ilij
skim a Europejskim  O bserwatorium  
Południowym. Nowy dokument uści
ślający podstawy formalno-prawne ist
nienia ESO w Chile zapewnia chilij
skim astronomom dostęp do wszyst
kich instalacji naukowych ESO aż do 
10% czasu obserwacyjnego i ich ucze
stnictwo w rozwoju nowych technik 
obserwacyjnych, w komitetach nauko
w ych i te ch n iczn y ch  ESO oraz 
w ochronie lokalnego środowiska ob
serwacyjnego. Ponadto, niektóre zasa
dy chilijskiego praw a pracy zostały 
włączone do wewnętrznych zasad po
stępowania ESO i będą obowiązywały 
w stosunku do chilijskich pracow ni

0 O kłopotach związanych z sytuacją prawną 
ESO w Chile pisaliśmy w „Postępach Astrono
mii” nr 1/95 str. 36

ków tej międzynarodowej instytucji.
Rząd chilijski w yraził publicznie 

ubolewanie z powodu zgwałcenia im
munitetu ESO i wtargnięcia w dniu 30 
marca 95r. policji wraz z przedstawicie
lami sądu na teren budowy VLT w ce
lu wymuszenia przerwania prowadzo
nych tam robót. Zapewnił ponadto, że 
zrobi wszystko, aby podobny incydent 
nie powtórzył się. Pretensje rodziny 
Latorre do własności części terytorium 
przyznanego ESO przez rząd chilijski 
są  wyjaśniane w bezpośrednich kon
tak tach  m iędzy rządem  ch ilijsk im , 
a przedstawicielami rodziny i nie będą 
rzutow ały na sprawy ESO. Rozw ią
zane zostały również kłopotliwe prob
lemy celne i nie ma już być przetrzy
mywania aparatury i sprzętu naukowe
go w  komorach celnych i wymuszania 
opłat celnych, jak dla towarów handlo
wych. Prace na szczycie Paranal postę
pują obecnie z pełną, technicznie mo
żliwą, szybkością. Osiągnięcie oma
wianego porozumienia było możliwe 
dzięki zdecydowanemu i cierpliwemu 
zaangażowaniu ambasadorów i M ini
sterstw Spraw Zagranicznych zaintere
sowanych państw członków ESO, oraz 
wielu dyplomatów, naukowców i urzę
dników wysokiego szczebla zarówno

państw europejskich jak  i Chile. Już 
samo zaangażowanie tak wielu instytu
cji i osobistości wysokiej rangi świad
czy o pow adze zaistn iałe j sytuacji. 
Wszyscy astronomowie, a zwłaszcza 
ci, którzy dla rozwiązania swych prob
lemów badawczych liczyli na wyko
rzystanie VLT mogą teraz z ulgą ode
tchnąć i realistycznie spodziewać się, 
że teleskop ten zostanie uruchomiony 
niemal w planowanym terminie.

Stan zaawansowania robót na Cerro 
Paranal w kwietniu 1995r. pokazuje fo
tografia 2. D la zw rócenia uwagi na 
skalę tego zdjęcia i wielkość przedsta
w ionych tam prac budow lanych po
wiem tylko, że te małe „wałeczki” w 
prawym dolnym  rogu to samochody 
osobowe na parkingu. Zwierciadło nr 1 
(średnica 8.2 m) jest już wypolerowane 
i prawie gotowe do transportu do Chile 
(fot. 3). Zwierciadło nr 2 zostało odla-

Fot. 1. Makieta - wizja Bardzo Dużego Teleskopu VLT na Cerro Paranal w/g reali
zowanego projektu.
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Fot 2. Cerro Paranal w kwietniu 1995r. - widać znaczne zaawansowanie robót.

ne nieomal równocześnie z pierwszym 
w Z akładach Schotta w N iem czech 
i jest obecnie szlifowane w zakładach 
REOSC we Francji. Zwierciadła nr 3 
i 4 będą odlewane w końcu lata -  po
czątku jesieni 95r. Główna struktura 
mechaniczna dla teleskopu nr 1 jest w 
końcowej fazie budowy i w grudniu 
95r. zostanie przekazana przez Zakłady 
M echaniczne w M ediolanie inwesto
rowi. Struktury dla pozostałych tele
skopów są ju ż  znacznie zaawansowane 
i ich budowa postępuje zgodnie z pier
w otnym i planam i. Fundam enty  dla

wszystkich czterech teleskopów są ju ż  
gotowe. Roboty budowlane dla te le
skopu nr 1 (Fot. 4) zostały zakończone 
w maju 95r. i natychmiast przystąpiono 
do m o n to w an ia  na n im  „ k o p u ły ” . 
Teleskopy VLT nie będą miały klasy
cznych kopuł -  będzie to raczej ru
choma, zwarta konstrukcja (jak na tele
skopie NTT na La Silla) osłaniająca te
leskop głównie od wiatru i kurzu, bo 
deszcz jest tam bardzo rzadkim zjawi
skiem (Fot.l). Podobne zaawansowa
nie prac jest dla innych elementów kon
strukcyjnych tego w ielkiego instru 

mentu oraz dla wielu różnorakich urzą
dzeń mających odbierać i analizować 
zebrane przez tego niezwykłego kolosa 
p ro m ien io w an ie  c ia ł n ieb ie sk ich . 
Równolegle z pracami budowlanymi 
i konstrukcyjnym i p o stęp u ją  prace 
naukowe mające na celu wypracowa
nie głównych celów i priorytetów ba
dawczych dla tego teleskopu. Co roku 
odbywa się kilka konferencji i sympo
zjów, na których rodzą się nowe idee 
badawcze i żarliw ie dyskutuje się te 
problem y.

(aw)

Fot 3. Zwierciadło nr 1 w końcowym stadium polerowania. Fot 4. Budynek teleskopu nr 1 VLT. Stan w sierpniu 1995r. Fun
damenty i nieruchome części konstrukcji stalowej są na swym 
miejscu.
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Superciężka 
gwiazda

Tempo życia gwiazdy zależy silnie od 
jej masy. Gwiazdy o masach porówny
walnych do masy Słońca po „ usado
wieniu się” na ciągu głównym spędzają 
tam miliardy lat. W centralnych obsza
rach tych obiektów zachodzą reakcje 
term ojądrowe, które zm ieniają skład 
chem iczny, co z kolei prow adzi do 
zmian w strukturze gwiazdy. Dzieje 
się to jednak niezmiernie powoli. Co 
więcej, przeobrażenia dotyczą prakty
cznie jedynie wewnętrznych obszarów 
gwiazdy i odległy obserwator nie do
strzeże na je j pow ierzchni żadnych 
efektów starzenia. W przypadku Słoń
ca ten etap ew olucji zabierze mniej 
więcej 10 miliardów lat. Zupełnie ina
czej zachowuje się gwiazda kilkadzie
siąt razy cięższa od Słońca. Jej tempo 
ewolucji jest wielokrotnie szybsze niż 
gwiazd małom asywnych, a zjawiska 
określające przyszłe koleje losu takiej 
gwiazdy zachodzą nie tylko głęboko 
pod powierzchnią, ale również w war
stwach zewnętrznych.

Z jaw iska specyficzne dla gwiazd 
m asyw nych od daw na p rzyc iąga ły  
uwagę astronomów. Zrozumiałe jest, 
że im gwiazda jest cięższa, tym wię
kszym  cieszy się zainteresow aniem  
obserwatorów. Przyjrzyjmy się zatem 
gwieździe -  rekordzistce pod wzglę
dem wagi. Obecnie pierwsze miejsce 
zajmuje gwiazda HDE 269810 w Du
żym Obłoku Magellana. Szacuje się, 
że jej masa sięga 190 mas Słońca, ale 
trzeba pam iętać, że w tak skrajnych 
przypadkach jak ten, ocena masy jest 
bardzo niepew na. N ie ulega jednak  
wątpliwości, że mamy w tym przypad
ku do czynienia z „w agą supercięż
ką”.

Czas, w którym  gw iazda zużywa 
swoje paliwo jądrow e zależy oczy
wiście od dwu czynników: od ilości

dostępnego paliwa, czyli po prostu od 
masy gwiazdy oraz od szybkości zuży
wania tego paliwa w reakcjach jądro
wych, w których produkowana energia 
je s t następnie w yśw iecana z pow ie
rzchni gwiazdy. Obserwacje gwiazd o 
różnych masach wsparte teorią budo
wy i ewolucji gwiazd w skazują je d 
noznacznie, że długość życia gwiazdy 
je s t określona głów nie p rzez drugi 
czynnik -  tempo reakcji jądrow ych. 
Wynika to z bardzo silnej zależności 
jasności L  gw iazdy od je j m asy M. 
Jeżeli przybliżyć ten związek prawem 
potęgowym, L~M“,to wykładnik potę
gi a  przyjmuje wartości od około 1 dla 
gwiazd najbardziej masywnych, przez 
3-4 dla gwiazd o masach kilku, kilku
n astu  m as S ło ń ca  do b lisk o  5 d la  
gwiazd mniejszych od Słońca. Natu
ralnie, zapas paliw a jak im  gw iazda 
dysponuje jest proporcjonalny do jej 
masy ściśle w pierwszej potędze. Na 
przykład, gwiazda 10 razy cięższa od 
Słońca świeci blisko 10 000 razy jaś
niej, czyli jej czas życia będzie kilkaset 
do tysiąca razy krótszy od czasu życia 
naszego Słońca. Trudno dokładnie po
w iedzieć , ile czasu  ma p rzed  sobą  
HDE 269810. Z pewnością jednak nie 
więcej niż pare m ilionów  lat, a być 
może nawet poniżej jednego miliona. 
Tym bardziej, że masywne gwiazdy 
dodatkowo pomniejszają własne zaso
by paliwowe wyrzucając swoje zew 
nętrzne warstwy w postaci wiatru gwia
zdowego. Tempo tej utraty masy za
leży bardzo silnie od jasności, masy, 
oraz składu chem icznego gw iazdy. 
Wypływ wiatru z powierzchni gwia
zdy spowodowany jest ciśnieniem pro
mieniowania, które oczywiście odgry
wa tym większą rolę im gwiazda jest 
jaśniejsza. Dla HDE 269810, szybkość 
wydmuchiwanej materii ocenia się na 
3700 km s"1. W przypadku obiektów 
najbardziej masywnych, sumaryczna 
masa wydmuchana jako wiatr w czasie 
życia gwiazdy staje się porównywalna 
z jej całkowitą masą. Jasną jest rzeczą, 
że efekt ten ma istotne znaczenie dla 
drogi ewolucyjnej gwiazdy.

W czasie misji ASTRO-2 w marcu 
1995r. na gwiazdę HDE 269810 skie
rowano teleskop ultrafioletowy, które
go zakres czułości obejmuje fale krót
sze od rejestrowanych przez Teleskop 
Kosmiczny Hubble'a. Oba instrumenty 
pokrywają łącznie szerokie pasmo wid
ma elektromagnetycznego, co pozwoli 
dokładnie określić parametry fizyczne 
na powierzchni HDE 269810. Można 
zatem oczekiwać, że szczegółowa ana
liza obserwacji dostarczy wielu intere
sujących danych na temat tej gwiazdy. 
Obecnie wiemy, że w jej warstwach 
powierzchniowych panują ekstremalnie 
wysokie temperatury. Świadczy o tym 
obecność w atm osferze gw iazdy aż 
p ięciokro tn ie  zjonizow anego tlenu. 
Linie widmowe tego jonu zostały wy
kryte w widmie HDE 269810 właśnie 
za pomocą teleskopu ultrafioletowego 
na pokładzie promu kosmicznego.

(as)

Historia 
dwóch gromad 
gwiazd

Na jednym ze zdjęć W ielkiego Obło
ku Magellana wykonanych przez Kos
miczny Teleskop Hubble'a (HST) wi
dać dobrze znaną astronomom groma
dę otwartą gwiazd NGC 1850 (patrz 2 
strona okładki). Wysoka kątowa zdol
ność rozdzielcza HST pozwoliła lepiej 
przyjrzeć się szczegółom budowy gro
mady. Na zdjęciu można doliczyć się 
około 10000 gwiazd, natomiast foto
grafie wykonane z powierzchni Ziemi 
ukazują nie więcej niż 1000 obrazów 
poszczególnych gwiazd, gdyż cała resz
ta zlew a się w jed n ą  ja sn ą  rozm ytą 
poświatę. Mniej więcej 6000 gwiazd 
wchodzi w skład stosunkowo zwartej 
gromady, której wiek ocenia się na 50 
milionów lat. W astronomicznej skali 
czasu to n iew iele. M am y zatem  do 
czynienia z młodą gromadą. Z wymie
nionych wyżej 10000 gwiazd, około
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2000 gwiazd, tworzy „tło” dla groma
dy -  są to gwiazdy z Obłoku Magel
lana nie zw iązane z gromadą. Po
zostałe 2000 obiektów sprawiło as
tronomom największą niespodziankę. 
Okazało się bowiem, że jest to luźne 
zgrupowanie m asywnych i bardzo 
młodych gwiazd, liczących sobie za
ledwie 4 miliony lat. Wyraźna sepa
racja wieku obu grup oznacza, że w 
przypadku NGC 1850 mamy do czy
nienia nie z jedną, a z dwiema gro
madami położonymi jedna za drugą. 
Młodsza gromada, zawiera prakty
cznie gwiezdne „noworodki” zanurzo
ne w gazowo-pyłowej mgławicy. Znaj
duje się ona jakieś 200 lat świetlnych 
poza właściwą NGC 1850. Prawdopo
dobnie, gdyby młodsza gromada zna
lazła się bliżej na linii widzenia, to du
ża ilość pyłu występująca w tej gro
madzie zasłoniłaby starszą.

Co spraw iło , że dwie grom ady 
gwiazd znalazły się tak blisko siebie ? 
Raczej nie jest to zwykły przypadek. 
Bardziej prawdopodobne jest przypu
szczenie, że starsza gromada wpłynęła 
w jakiś sposób na powstanie młodszej. 
Nasuwa się następujący scenariusz. 
Zaraz po swoich narodzinach gromada 
NGC 1850 zawierała ponad 1000 bar
dzo masywnych gwiazd, czyli więcej 
niż dotychczas przypuszczano. Były to 
zatem gwiazdy podobne do tych, jakie 
obecnie widzimy w młodszej groma
dzie. Gwiazdy masywne szybko ewo
luują i większość z nich w ciągu paru 
milionów lat zakończyła swoje życie 
wybuchając jako supernowe. Łączna 
siła niemal jednoczesnych eksplozji 
tak dużej liczby supernowych wyrzu
ciła w przestrzeń znaczne ilości gazu. 
Gaz ten utworzył obłok rozszerzający 
się dzięki początkowej prędkości wy
buchu. Gdy po około 45 milionach lat 
ekspandująca materia napotkała na 
swej drodze obłok pyłu i gazu doszło 
do zderzenia, które spowodowało po
wstanie fali uderzeniowej w chłod
nym dotychczas ośrodku i gwałtowną 
fragmentację obłoku. W krótkim cza
sie doprowadziło to do powstania paru

tysięcy gwiazd, które utworzyły wi
doczną dziś młodszą gromadę.

Opisana ewolucja gromady NGC 
1850, a właściwie dwu gromad, mieści 
się w schemacie współczesnych teorii 
ewolucji materii we Wszechświecie z 
jednym zastrzeżeniem. Jak wspomie- 
liśmy wyżej, młodsza gromada składa 
się głównie z gwiazd masywnych. Po
dobnie, starsza gromada -  zaraz po 
swych narodzinach -  również zawiera 
nadwyżkę takich gwiazd. Obłoki Ma
gellana są stosunkowo mało obfite w 
pierwiastki cięższe niż hel -  ich skład 
chemiczny jest zbliżony do materii pier
wotnej. Pierwsze pokolenie gwiazd, 
które powstawały miliardy lat temu w 
galaktykach zbudowanych również z 
materii pierwotnej musiały być zatem 
podobne do gwiazd w NGC 1850. Oz
nacza to, że początkowo cały Wszech
świat został zasiedlony gwiazdami ma
sywnym i, k tóre w krótkim  czasie 
doprowadziły do wzbogacenia materii 
w pierwiastki ciężkie. Wygląda na to, 
że chemiczna ewolucja m aterii we 
W szechświecie przebiegała bardzo 
szybko w ciągu pierwszych kilku mi
liardów lat, a później proces zamiany 
wodoru w hel i cięższe pierwiastki 
został spowolniony. Obecnie bowiem 
powstaje stosunkowo więcej gwiazd 
małomasywnych, które ewoluują w 
znacznie dłuższych skalach czasowych 
i mniej efektywnie wzbogacają mate
rię międzygwiazdową w pierwiastki 
ciężkie.

(as)

Nowa
gromada
galaktyk

Gromady galaktyk można odkrywać 
na dwa sposoby. Pierwszy, tradycyjny, 
polega na szukaniu na zdjęciach nieba 
zagęszczeń w rozkładzie galaktyk. Je
żeli w jakimś miejscu na niebie za
uważymy wyraźnie więcej galaktyk

niż wynika to z rozmieszczenia przypad
kowego, to mamy w oczywisty sposób 
do czynienia z nową gromadą. Drugi 
sposób odkrywania gromad wykorzys
tuje ich świecenie w rentgenowskim 
zakresie widma. Gromady galaktyk są 
bowiem z reguły silnymi źródłami te
go promieniowania. Często zdarza się, 
że najpierw badania wskazują na ist
nienie w danym miejscu obiektu rent
genowskiego, a następnie głębokie zdję
cie ujawnia, iż dokładnie w tym sa
mym miejscu znajduje się dotychczas 
nieznana gromada.

Choć światło widzialne i promie
niowanie rentgenowskie są produko
wane przez całkiem  różne „części 
składowe” gromad, to w obu przypad
kach mamy do czynienia z prom ie
niowaniem cieplnym, a różne dwa za
kresy widma wynikają z dużej różnicy 
temperatur świecącej materii.

Świecenie optyczne galaktyk jest 
oczywiście sumą świecenia miliardów 
gwiazd, z których te galaktyki są zbu
dowane. Rozkład widmowy promie
niowania widzialnego stanowi zatem 
średnią rozkładów widmowych ogro
mnej liczby gwiazd. Temperatury po- 
wierzchniowowe gwiazd różnią się 
znacznie między sobą: najgorętsze się
gają niemal 200 000 K, a najchłod
niejsze mogą nie przekraczać 2000 K. 
Dlatego widma galaktyk i całych gro
mad galaktyk nie dają się opisać jedną 
temperaturą.

Świecenie rentgenowskie gromad 
galaktyk -  jak powiedzieliśmy wyżej -  
ma charakter termiczny, w ogromnej 
jednak większości nie jest wytwarzane 
przez gwiazdy, ani nawet przez indy
widualne galaktyki, a produkowane 
jest przez rozrzedzony gaz wypełnia
jący przestrzeń między galaktykami. 
Mimo, że gęstość plazmy (możemy 
tak powiedzieć, gdyż gaz ten jest cał
kowicie zjonizowany) zmienia się istot
nie wewnątrz gromady, to jej tempera
tura nie wykazuje na ogół dużych 
wahań. W bogatych gromadach tem
peratura plazmy sięga typowo 60 mi
lionów K. Oczywiście nie wszystkie
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gromady mają taką właśnie tempera
turę. Do rzadkości jednak należą gro
mady różniące się o czynnik 3 od po
danej wyżej wartości średniej. Bardzo 
wysoka temperatura plazmy powodu
je, że emisja termiczna wypada w za
kresie rentgenowskim, z reguły poni
żej 10 keV. Pamiętając o wielkiej róż
norodności obiektów występujących 
we W szechśw iecie, m ożna pow ie
dzieć, że gromady galaktyk stanowią 
stosunkowo jednorodną klasę źródeł 
rentgenowskich.

Niedawno teleskop rentgenowski 
umieszczony na pokładzie satelity RO- 
SAT zarejestrował w gwiazdozbiorze 
Panny źródło, które otrzymało numer 
RXJ 1347.5-1145. Obiekt ten został 
wkrótce zidentyfikowany z nową gro
madą galaktyk, co -  w świetle uwag 
powyżej -  nie powinno wzbudzać 
szczególnego zainteresowania. Pod 
pewnymi względami jest on jednak 
bardzo nietypowy i warto mu się przyj
rzeć bliżej. Czym zatem ta nowa gro
mada tak się wyróżnia ? Przede wszys
tkim  ren tgenow ską m ocą prom ie
niowania. W zakresie miękkich pro
mieni X, między 0.1 a 2.4 keV groma
da świeci z mocą 6 x 10 43 erg s '1, co 
oznacza, że jest ona 10 razy jaśniejsza 
od najjaśniejszych gromad znanych do 
tej pory. Co więcej, gromada RXJ
1347.5-1145 znajduje się w znacznej 
odległości: przesunięcie jej widma ku 
czerwieni z = 0.45. Pomiary jasności 
rentgenowskiej gromad wskazują wy
raźnie, że gromady galaktyk podlegają 
tzw. ewolucji jasności i że w prze
szłości gromady były średnio słabsze 
niż obecnie. Ponieważ -  co wynika z 
przesunięcia ku czerwieni -  naszą gro
madę „rekordzistkę” oglądamy, gdy 
była młodsza o mniej więcej 5 miliar
dów lat niż bliskie gromady, można 
było oczekiwać, że jej jasność będzie 
znacznie mniejsza od rejestrowanych 
jasności gromad. Mamy zatem do czy
nienia rzeczywiście z zaskakującą sy
tuacją.

Autor niniejszej notki nie wyklucza, 
że doszło do przecenienia jasności gro

mady wskutek nałożenia na siebie dwu 
źródeł rentgenowskich. Mimo, że a prio
ri wydaje się to mało prawdopodobne, 
być może obserwowany strumień pro
dukowany jest nie tylko przez gorący 
gaz w gromadzie, ale również przez 
inny obiekt np. AGN, czyli aktywne 
jądro galaktyki znajdującej się w gro
madzie lub poza nią. Ponieważ jasność 
absolutna AGN-a na poziomie 1045'46 
erg s '1 nie jest niczym niezwykłym, to 
problem nadzwyczajnej jasności gro
mady zostałby rozwiązany. Jednak w 
tej chwili jest to przypuszczenie nie 
poparte przez obserwacje i należy je 
traktować jedynie jako spekulacje.

Powróćmy do gromady RXJ1347.5- 
1145, gdyż jej oryginalność nie ogra
nicza się do jasności rentgenowskiej. 
W numerze 2/95 PA pisaliśmy o gigan
tycznej soczewce grawitacyjnej utwo
rzonej przez gromadę galaktyk Abell 
2218. Przypomnijmy, że soczewką gra
w itacyjną nazywamy obiekt, który 
dzięki wytworzonemu przez siebie po
lu grawitacyjnemu ugina bieg pro
mieni świetlnych. Gdy zakrzywienie 
promieni prowadzi do zauważalnych 
zm ian w położeniu i jasności ciał 
niebieskich znajdujących się w tle, 
uzyskujemy informacje o masie so
czewki. Szczególnie istotny jest fakt, 
że efekt soczewkowania grawitacyj
nego jest proporcjonalny do całkowitej 
masy. Pozwala to wyznaczyć tzw. ma
sę ciemną, to jest taką, która nie jest 
skupiona w gwiazdach. Podobnie do 
zwykłej, szklanej soczewki oraz obie
ktu obserwowanego przez soczewkę 
grawitacyjną jest często silnie zdefor
mowany. Rodzaj uzyskanego obrazu 
zależy od wzajemnego położenia przed
miotu, soczewki i obserwatora. Obraz 
odległej galaktyki przyjmuje najczę
ściej formę świecącego łuku będącego 
fragmentem okręgu o środku pokry
wającym się w przybliżeniu z położe
niem soczewki. I właśnie na tle RXJ
1347.5-1145 są wyraźnie widoczne 
dwa św iecące łuki o długości 5-6 
sekund, rozmieszczone symetrycznie 
po obu stronach gromady w odległości

około 35 sekund od jej centrum. Świe
cące łuki były już wielokrotnie obser
wowane wokół innych gromad galak
tyk, jednakże te dwa należą do naj
jaśniejszych. Zostały zarejestrowane 
za pomocą teleskopu o średnicy 2.2m 
na zdjęciu o czasie naświetlania zaled
wie 3 minut.

Jest prawdopodobne, że oba łuki wi
doczne w RXJ 1347.5-1145 są obraza
mi jednej galaktyki leżącej w dużej od
ległości dokładnie za gromadą. Jeżeli 
tak jest w istocie i uda się wyznaczyć 
odległość tej galaktyki, będzie można 
stosunkowo łatwo i precyzyjnie zmie
rzyć masę soczewkującej gromady. 
Dotychczas obserwowane świecące łu
ki są zwykle bardzo słabe. Dlatego 
niezmiernie trudno jest otrzymać ich 
widmo. W omawianym przypadku, ze 
względu na dużą jasność obu obrazów, 
nie powinno być z tym większego kło
potu. Zatem nadzieja na wyznaczenie 
odległości poprzez pomiar przesunię
cia ku czerwieni jest w pełni uzasad
niona. Niezależnie od tej metody, ma
sa gromady zostanie oceniona na pod
stawie obserwacji rentgenowskich. Je
żeli założymy -  co nie budzi więk
szych zastrzeżeń -  że gorący, świe
cący rentgenowsko gaz jest związany 
w gromadzie przez jej pole grawita
cyjne, to z pomiarów jasności i tempe
ratury tego gazu natychmiast daje się 
określić natężenie pola grawitacyjne
go i całkowitą masę generującą to po
le. Oczywiście oba wyznaczenia masy 
gromady powinny być jednakowe, a 
ewentualne różnice wskazywać będą, 
iż w rachunkach zostały poczynione 
błędne założenia dotyczące np. roz
kładu masy wewnątrz gromady.

Nasze zainteresowanie RXJ 1347.5- 
1145 można podsumować następują
co: z tego co wiemy w tej chwili, wy
daje się, że jak na gromadę galaktyk 
jest to obiekt o wyjątkowo dużej masie. 
Już to samo stanowi gwarancję, że za
pewne jeszcze nie raz o gromadzie tej 
usłyszymy w doniesieniach nauko
wych.

(as)
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Ostatnio odkryto w naszej Galaktyce kilka źródeł mających  -  na podobieństwo kwazarów  -  diety. W dwóch z nich 
stwierdzono, że obserwowana prędkość dżetów je s t większa od prędkości światła. Nie ma tu sprzeczności z teorią względ
ności, je s t za to pewny wniosek, że rzeczywiste prędkości tych dżetów są bliskie prędkości światła.

Rekord prędkości naszej Galaktyki, 
czyli o galaktycznych mikrokwazarach

Piotr Życki

Na coroczne sympozjum w Instytucie 
Teleskopu Kosmicznego (Space Tele
scope Science Institute) w Baltimore 
(USA) w roku 1992, a pośw ięcone 
dżetom w astrofizyce, Dr Felix Mira
bel z Saclay (Francja) przygotował je 
dynie plakat na temat odkrycia dżetów 
radiowych w galaktycznym  źródle o 
nazwie 1E1740.7-2942. Organizatorzy 
zaproponow ali mu jednak  przedsta
wienie wyników w formie krótkiego 
w ystąp ien ia  w ram ach sesji. W ten 
sposób doceniono wagę tego odkrycia. 
Nie był to, co prawda, pierwszy odkry
ty w naszej Galaktyce obiekt z dżeta
m i, tym  n iem n ie j do ta jem n ic  
1 E l 740.7-2942 dodany został nowy 
element. Wszystko razem, a więc zmien
ność w zakresie rentgenowskim, podej
rzenie o emitowanie promieniowania z 
a n ih ila c ji  p a r e le k tro n -p o z y tro n  
i wreszcie dżety radiowe, uzasadnia 
nazwę „m ikro-kwazar” , którą zapro
ponow ano dla tego obiektu. Dalsze 
obserwacje różnych źródeł, szczegól
n ie  w k ie ru n k u  na cen trum  naszej 
Galaktyki, pokazały, że znajduje się tam 
wiele źródeł przejściowych (ang. tran
sient ), a więc świecących (w zakresie 
ren tgenow skim ) ty lko  od czasu  do 
czasu. Przykład 1 E l740.7-2942 wska
zywał, że mogą to być obiekty, którym 
warto przyglądać się dokładnie.

Jednym  z takich źródeł je s t GRS 
1915+105 (Gamma-Ray Source). Znaj
duje się ono w gwiazdozbiorze Orła 
i zostało odkryte 15 sierpnia 1992 roku 
przez detektor WATCH na pokładzie 
rosyjsko-francuskiego satelity GRA

NAT. Eksperym ent W ATCH został 
zapro jek tow any  w łaśn ie  z m yślą  o 
źródłach przejściowych, emitujących 
w zakresie rentgenowskim. Za pomocą 
innego te leskopu  ren tgenow skiego  
znajdującego się na tym samym sate
licie, SIGMA, określono wkrótce po
zycję tego obiektu na niebie z dokła
dnością do kilku minut łuku. Jedno
cześnie obserwacje SIGMY pozwoliły 
stwierdzić, że obiekt ten emituje „twar- 
d e”prom ien iow anie  ren tgenow sk ie  
(E>150 keV) a jego całkowita jasność 
w zakresie rentgenowskim przekracza 
jasność  k ry tyczną (Eddingtona) dla 
gwiazdy neutronowej. Takie cechy są 
charakterystyczne dla układów zawie
rających czarną dziurę. Od początku 
było więc jasne, że mamy do czynie
nia z ciekawym  obiektem . N iestety, 
nie znaleziono odpow iednika opty
cznego GRS 1915+105, co oznacza, że 
jest on ukryty za grubą warstwą gazu 
i pyłu. Obiekt widoczny jest w podczer
wieni jako zmienne źródło o jasności 
1 3 -1 4  magnitudo.

Zainteresowanie astronomów GRS 
1915+105 w zrosło jeszcze bardziej, 
gdy okazało się, że jest to silnie zmien
ne źródło radiowe -  zmienia się po
zy c ja  zw artego  ź ró d ła  rad iow ego . 
Obserwacje techniką VLA n pozwoliły 
stwierdzić istnienie dżetów  , zmienia
jących się w skali kilku dni, co suge
rowało zachodzenie w tym układzie 
w yrzu tów  m ate rii. S ystem atyczne  
o b se rw ac je  p ro w ad zo n e  w m arcu

11 ang. Very Large Array

i kwietniu 1994 r. przyniosły oczeki
wany rezultat: udało się zaobserwować 
właśnie taki wyrzut materii a następnie 
śled z ić  je g o  ew o lu c ję . S ekw encja  
obrazów VLA na rysunku 1 pokazuje, 
co w tedy nastąpiło : od centralnego 
obiektu oderwały się dwa obłoki pla
zmy, oddalając się w przeciwne stro
ny. Na pierw szych czterech mapach

3 kwiecień

16 kwiecień

Rys 1. Obłoki plazmy oddalające się od 
cen trum  GRS 1915+105. O prócz 
dwóch głównych obłoków, na czterech 
p ie rw szych  m apach w idoczne są 
słabsze pozostałości po poprzednim 
wybuchu. Na osta tn ie j mapie, z 30 
kwietnia, pojawił się nowy obłok po 
południowej stronie. Krzyżykiem ozna
czono pozycję centralnego źródła.
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Asymetria położenia obłoków i pozorne prędkości 
większe od prędkości światła

Sytuacja, którą rozważamy, przedstawiona jest na rysunku. Ze źródła A spoczywającego względem obserwatora O 
wyrzucony zostaje obłok plazmy (źródło B). Pokażemy, że obserwowana prędkość oddalania się obłoku B od A 
zależy od kąta # (nawet wtedy, gdy rzeczywista prędkość obłoku v, jest taka sama dla wszystkich kątów). Będzie to 
oznaczać w szczególności, że dwa obłoki wyemitowane pod różnymi kątami, będą miały różne obserwowane pręd
kości, a więc, że symetryczny wybuch będzie widziany jako niesymetryczny (będziemy rozważać jedynie asymetrię 
obserwowanego położenia obłoków). Pokażemy również, że obserwowana prędkość oddalania się obłoku B od A 
może być większa od prędkości światła w próżni.

Załóżmy, że w chwili początkowej ze źródła A następuje wyrzut obłoku plazmy z prędkością v w kierunku 
tworzącym kąt # z linią widzenia, oraz jednocześnie emisja fotonu ku obserwatorowi O. Po czasie A t źródło A emitu
je  następny foton, który dotrze do O po czasie również A t. Ponieważ źródło B znajduje się w tym momencie bliżej O 
niż źródło A, to foton wysłany z B w tej samej chwili nie przybyłby do O równocześnie z fotonem z A. Obserwator 
natomiast przeprowadza drugą obserwację po czasie A t, a więc rejestruje fotony przychodzące równocześnie z A i B. 
Musimy się więc zapytać: kiedy został wysłany z B foton, który przybędzie do O równocześnie z drugim fotonem z 
A? Odpowiedź można uzyskać np. w następujący sposób: drugi foton z A musi dogonić rzut B poruszający się po linii 
widzenia. Ma on do „nadrobienia”  drogę równą v cos# At, poruszając się ze względną prędkością c-vcos# (c jest 
prędkością światła w próżni). Czas pogoni wynosi więc

_ v cos# 
c -\  cos#

a sumaryczny czas od momentu wyrzutu do momentu znalezienia się fotonu z A i źródła B w tej samej odległości od 
O wynosi

T = At + Tpog

Musimy teraz zauważyć, że obserwowana prędkość oddalania się B od A, jest równa drodze przebytej przez B w cza
sie T, w kierunku prostopadłym  do linii widzenia, podzielonej przez czas między dwiema obserwacjami, czyli A t . To 
właśnie nierówność tych dwóch czasów stanowi o tym, że obserwowana prędkość nie jest po prostu równa \sin0. 
Zgodnie z powyższym, droga przebyta przez B w kierunku prostopadłym do linii widzenia równa się TxvsinO. Obser
wowana prędkość oddalania się B od A wyniesie więc

7vsin# sin#
Vp At V 1-/5 cos#

po prostych przekształceniach algebraicznych, gdzie przez vp oznaczona została prędkość przybliżającego się obłoku, 
a /?jest równa y/c. Analogicznie, dla obłoku oddalającego się otrzymalibyśmy

sin#
v = v 1+/5 cos#

Z uzyskanych wzorów widać łatwo, że v może być większe niż c. Będzie tak wtedy, gdy fi  będzie bliskie 1, zaś kąt # 
będzie mały, tak by cos# był bliski 1. Źnąjdując metodami rachunku różniczkowego maksimum funkcji vp(#) (przy 
ustalonej wartości v), otrzymamy, że maksymalna wartość \ p wynosi

v \l/2
dla cos#=  p  \ P >

Wielkością mierzoną bezpośrednio przez obserwatora na Ziemi jest nie prędkość liniowa v lecz prędkość kątowa, 
tzw. ruch własny, oznaczany przez //. Oczywiście zachodzi fi=  v/D, gdzie D jest odległością ao źródła. Ostatecznie,

fi sin# ę_  ( i . i )  fi sin# c  (1 2)
p 1 j3cos0 D ° l+/fcos# D

>  O
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Efekty relatywistyczne w „nadświetlnych” źródłach Galaktycznych

Rysunek przedstawia obserwowane położenie obu obło
ków wyrzuconych z GRS 1915+105 w funkcji czasu. Do
kładniej, na osi Y odłożone jest przesunięcie kątowe od 
centrum emisji (oznaczonego krzyżykiem na rysunku 1). 
Ruch własny obłoków, //  czyli zmianę odległości ką
towej w jednosce czasu, znajdujemy, dopasowując zale
żność liniową do punktów obserwacyjnych. W wyniku 
otrzymujemy, że /up = 17.6±0.4 mas d*1 (milisekund luku 
na dzień) oraz n o = 9.0+0.1 mas d 1. Fakt, że obie proste 
przechodzą przez ten sam punkt na osi czasu, potwierdza 
jednoczesność wyrzutu obu obłoków.

Znając i ^m ożem y  przekształcić równania (1.1) 
i (1.2) z ramki na str.l 18 do następującej postaci:

fico s6 =

c tg 6  Ho 
D = ~ // +

Podstawiając wartości /i, i //o, dostajemy 
[i cos 6 = 0.323± 0.016.

(2 .1)

(2 .2)

Czas (dni od północy 19 marca 1994)

Ponieważ zarówno /?jak i cos 0  nie mogą być większe od 
1, mamy stąd wniosek, że cos 6 >0.323, czyli 6 s71°, 
o raz że p >  0 .323 . P o d staw ia jąc  z ko le i pow yższe  
ograniczenie na kąt do rów nania (2 .2) otrzym ujem y 
ograniczenie na odległość, D < 13,7 kiloparseków.

widoczne są również słabsze obłoki z 
wcześniejszego wyrzutu, zaś na ostat
niej mapie, z 30 kwietnia, pojawił się 
po południowo-wschodniej stronie no
wy obłok. Takie w yrzuty nastąpiły  
więc wielokrotnie.

Niewątpliwie najciekawszym aspe
ktem zaobserwowanego wyrzutu jest 
jego niesymetryczność: obłoki po stro
nie SE oddalają się szybciej i są ja 
śniejsze, jeżeli strumień promieniowa
nia mierzymy w takiej samej odległo
ści kątowej od centrum po obu jego 
stronach. Taka asym etria może mieć 
dwie przyczyny: albo wyrzut był fak
tycznie niesym etryczny, albo w grę 
wchodzą

efekty relatyw istyczne

(oczywiście, możliwa jest też kombi
nacja obu czynników). Jeżeli założy
my, że w yrzut był n iesym etryczny, 
to... właściwie nic więcej nie jesteśmy 
w stanie powiedzieć. Spróbujmy więc 
założyć, że sam wyrzut był symetry
czny, a obserwowana asymetria wyni

ka ze Szczególnej Teorii Względności 
(STW;na str 118). Takie założenie po
zwala natychmiast, używając jedynie 
w ielkości obserw ow anych, znaleźć 
minimalną wartość prędkości wyrzu
conych obłoków v i maksymalny kąt 
między kierunkiem ruchu a linią do 
obserwatora, 6 (patrz ramka powyżej). 
Okazuje się mianowicie, że v>0.323c 
oraz 6 < 71°. A więc obłoki poruszają 
się z prędkością większą niż 1/3 pręd
kości światła! Powyższe wyniki umo
żliwiają również obliczenie górnej gra
nicy odległości GRS 1915+105 od nas 
(ramka powyżej). Okazuje się miano
w ic ie , że ta  o d leg ło ść  m usi być 
mniejsza niż 13.7kpc (kiloparsek), co 
potwierdza, że GRS 1915+105 należy 
do naszej Galaktyki.

Powyższe nierów ności niew ątpli
wie chcielibyśmy zamienić na znaki 
równości (choćby przybliżonej). Do 
tego niezbędne je s t np: n iezależne 
o szaco w an ie  o d le g ło śc i do GRS 
1915+105. Metodą pomiaru odległości 
stosowaną powszechnie do obiektów 
Galaktyki jest pomiar natężenia linii

w odoru 21 cm w k ierunku  danego 
obiektu. Natężenie tej linii określa bo
wiem ilość atomowego wodoru znaj
dującego się pomiędzy nami a danym 
obiektem , a tę m ożna bezpośrednio 
przeliczyć na odległość. Metoda ta za
stosow ana do GRS 1915+105 daje 
wynik £>=12.5 ±1.5kpc.

M ając n ie z a le ż n ą  in fo rm a c ję  o 
odległości możemy obliczyć, że rze
czywista prędkość wyrzuconych obło
ków plazmy wynosi v = (0.92+0.08)c 
czyli ponad 90% prędkości światła (!), 
a kąt 0 je s t równy 70+2°. W ten spo
sób GRS 1915+105 stał się pierwszym 
obiektem naszej Galaktyki, w którym 
zaobserw ow ano prędkości, których 
uprzednio spodziewaliśmy się jedynie 
w kwazarach i radiogalaktykach.

Niewątpliwie spektakularny wynik 
otrzymujemy obliczając obserwowaną 
prędkość oddalania się wyrzuconych 
obłoków od centrum (ramka, str 118). 
W ynosi ona 1.25+0.15 i 0 .65+0.08 
prędkości św iatła, odpow iednio dla 
obłoku przybliżającego się i oddalają
cego. Tak więc

Postępy Astronomii 3/1995 119



obserwowana prędkość 
jednego z obłoków jest 
większa od prędkości światła.

To właśnie dzięki tej „nadśw ietlnej” 
prędkości GRS 1915+105 tra fił na 
okładkę czasopisma Nature (i na ok
ładkę niniejszego zeszytu Postępów), a 
artykuł donoszący o jego odkryciu, au
torstwa F. Mirabela i L. Rodrigueza z 
Socorro (USA) został opatrzony osob
nym komentarzem, tak jak  każde waż
ne odkrycie opisywane w tym czasopi
śmie.

Wspomniana wyżej asymetria w ja 
sności powierzchniowej obłoków daje 
się rów nież wytłum aczyć w modelu 
dwustronnego dżetu. Mówiąc zupełnie 
ogólnie: mierząc strumień promienio
wania, rejestrujemy fotony docierające 
w danej chwili czasu do detektora. Dla 
rozciągłego źródła oznacza to, że foto
ny te zostały wyemitowane w różnych 
chwilach czasu, co możemy wyobra
żać sobie jako zmianę objętości emitu
jącego obszaru i kąta bryłowego roz
piętego przezeń dla obserwatora. Po
nadto, efekt Dopplera powoduje zmia
nę często śc i p ro m ien iow an ia . Jest 
więc zrozumiałe, na poziomie jakoś
ciowym, że obserwując dwa jednako
we źródła poruszające się w przeciwne 
s tro n y , b ęd z iem y  w id z ie li je  ja k o  
różne (mające różną jasność). Na po
ziomie ilościowym sytuacja nieco się 
komplikuje:do tej pory zaproponowa
no dwa przepisy, tłumaczące obserwo
wany stosunek jasności. Musimy bo
wiem zauważyć, że a priori prędkość 
wyrzuconego obłoku (dżetu) nie musi 
być równa prędkości źródła prom ie
niow ania . R óżn ica  m oże w ystąp ić  
wtedy, gdy źródłem jest np.fala ude
rzen io w a  (szo k ) p o ru sz a ją c a  się  
wzdłuż dżetu. Tak więc, w cytowanym 
już artykule w Nature, Mirabel i Ro
driguez zakładają równość obu pręd
kości. W takim przypadku, dla para
m etrów  GRS 1915+105 p rzew id y 
w any  s to su n ek  ja sn o śc i w ynosi 6 
(w przypadku ciągłego dżetu) lub 12 
(w przypadku pojedynczych obłoków). 
Obserwowana wartość 8 mieści się po
m iędzy tymi dwiem a skrajnościam i, 
co m ożna interpretow ać jako  wynik

pośredniej struktury wyrzucanej ma
terii. Z kolei w późniejszym artykule 
zamieszczonym w The Astrophysical 
Journal Letters G. Bodo i G. Ghisellini 
z Włoch, zakładając wyrzut poszcze
gólnych obłoków, otrzymują prędkość 
wyrzutu rów ną 0.73 c, a więc mniej 
niż prędkość źródła promieniowania, 
k tó ra  m usi być rów na zn alez ionej 
wcześniej wartości 0.92 c. W tej chwi
li nie ma możliwości rozstrzygnięcia, 
który z przepisów odpowiada rzeczy
wistości. Istotne jest zresztą jedynie to, 
że można założyć wewnętrzną syme
trię wyrzutu, a obserwowana asyme
tria jasności da się wytłumaczyć efek
tam i rela tyw istycznym i. W dalszej 
części artykułu obie prędkości będą 
utożsamiane.

Czytelnicy, którzy słyszeli o „nad- 
św ietlnych”  prędkościach dżetów w 
kwazarach (np. artykuł o aktywnych 
galaktykach w PA 4/94), zauw ażyli 
zapewne różnicę w linii rozumowania 
między opisywanym tu przypadkiem 
obiektu z naszej Galaktyki a kwazara- 
mi. Odległość do kwazarów znajduje
my zakładając, że ich przesunięcia ku 
cze rw ien i są  e fek tem  ek sp an sji 
Wszechświata. Znając odległość, mo
żemy przeliczyć obserwowaną kątową 
prędkość ekspansji źródła na prędkość 
liniową, która właśnie, w kilkudziesię
ciu przypadkach, okazuje się być wię
ksza od prędkości światła. Ponieważ 
wierzymy w poprawność STW, przy
w ołu jem y je j a rgum en ty , aby w y 
wnioskować, że rzeczywiste prędkości 
d że tó w  w k w aza rach , ja k k o lw ie k  
mniejsze od c, są bliskie tej wartości. 
W ten sposób potwierdzamy hipotezę 
relatywistycznych dżetów, wysuniętą 
w celu wytłumaczenia faktu istnienia 
zw artych radioźródeł. W przypadku 
obiektu z naszej G alaktyki w artość 
rzeczywistej prędkości dżetu otrzymu
je m y  b e z p o śre d n io  z o b se rw ac ji 
(i niezależnej znajomości odległości). 
Wynika to z prostego faktu, że obser
wujemy oba wyrzucone obłoki, a nie 
tylko jeden, jak to ma miejsce w przy
padku kwazarów. W artość obserw o
wanej, liniowej prędkości ekspansji 
jest „produktem ubocznym”  tych ob
liczeń.

G RS 1915 + 105 je s t  p ie rw szy m  
obiektem w naszej Galaktyce, w któ
rym zaobserwowano prędkość „nad- 
św ietlną” , ale, ja k  już  wspom niano, 
nie je s t to jedyny  obiekt, w którym  
występują dżety. Takich obiektów jest 
kilka. Niewątpliw ie najsłynniejszym  
je s t  SS 4 33 , w k tó ry m  o b ecn o ść  
dżetów  odkryto  pod koniec la t 70- 
tych. Zauw ażono m ianow icie, że w 
widmie optycznym SS 433 występują 
dw ie  g ru p y  „ w ę d ru ją c y c h ” lin ii 
em isyjnych. L inie w każdej z grup 
przesuwały się przemiennie ku falom 
k ró tszy m  i d łu ższy m , p rzy  czym  
wtedy, gdy linie jednej grupy prze
suwały się ku falom krótszym, linie z 
grupy drugiej przesuwały się ku falom 
d łu ższy m  i na o d w ró t. S zybko 
wymyślono kinematyczny model od
twarzający takie zachowanie, a m ia
now icie  p re c e su ją c y , dw ustronny  
dżet. Linie każdej z grup pochodziły 
od jednej strony dżetu. Ponieważ plaz
ma w dżecie porusza się z pewną pręd
kością, linie emitowane z jednej strony 
d o z n a ją  p rz e su n ię c ia  ku fa lom  
dłuższym  z drugiej zaś -  ku falom  
kró tszym . Jednocześn ie , poniew aż 
dżet u lega p recesji, te dw ie strony 
dżetu okresowo zamieniają się rolami. 
Prędkość plazmy w dżecie obliczono 
na ok.1/4 prędkości światła.

O d k ry c ia  n a s tęp n y ch  ź ró d e ł z 
dżetami radiowymi były związane z 
obserw acjam i w zakresie ... ren tge
nowskim. W spomniany ju ż  teleskop 
SIGM A dostarczył bardzo dokładne 
ob razy  o k o lic  cen tru m  n asze j 
Galaktyki. Znajduje się na nich kilka 
źródeł zmieniających swoją jasność w 
szybki i n ieregu larny  sposób. N a j
bardziej znanym  z tych źródeł je s t 
w spom niany  na początku  artyku łu  
1 E l740.7-2942 (1E oznacza, że źró
dło to zostało odkryte przez satelitę 
E in s te in ,  a d a lsze  lic zb y , ja k  z a 
zwyczaj, oznaczają współrzędne), po
dejrzewane o produkcje promieniowa
n ia  gam m a o en e rg ii ok. 511 keV 
wskutek anihilacji par elektronowo- 
p o zy tro n o w y ch . T ak  in try g u ją c e  
obiekty obserwuje się na ogół w wielu 
zakresach widma, celem uzyskania jak
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Najlżejsza i najzimniejsza 
gwiazda w ognisku 
Teleskopu Kosmicznego.

W  połow ie w rześnia 1995 roku 
NASA i ESA opub likow ały zdjęcia 
w y k o n a n e  te le s k o p e m  H u b b le ’a 
u k ła d u  p o d w ó jn e g o  H D 1 6 1 6 0  

ł (w katalogu G lise ’go 105A i 105C), 
k tó ry  z a w ie ra  z im n ą  i n a jm n ie j 
m asywną ze znanych gw iazd. Jest 
to gw iazda G1 105C (na zdjęciu na 
lewo , u góry), towarzysz karła typu 
w idm ow ego K, w idzianego na zd ję
ciu w prawym  dolnym  rogu. Układ 
ten jest odległy od nas o 27 lat światła 

t i zna jdu je  s ię  w g w ia z d o z b io rz e  
W ie lo ry b a . G w ia z d a  G L 105C  
w  świetle w idzialnym jest gw iazdą 25 
ty s ię c y  ra zy  s ła b s z ą  od sw e g o  
tow arzysza GL 105A. G dyby zna 
lazła się na m iejscu S łońca, byłaby 
d la  na s  o b ie k te m  ty lk o  4 ra zy  
jaśn ie jszym  od K siężyca w pełn i. 
W idoczne na zdjęciu jasne prom ie
nie pochodzą od dyfrakcji św iatła na 
strukturach m echanicznych tubusa 
Teleskopu Kosmicznego, a biały pas 
je s t  e fe k te m  in s tru m e n ta ln y m  
odbiornika CCD.

Przedstaw iony tu ob iekt zosta ł 
odkry ty  przed rokiem  przez ekipę 
Dawida G olim owskiego z Baltim ore 
przy pomocy 5 -  metrowego telesko
pu na MtPalomar. O ceniano wtedy, 
że m asa gw iazdy GL 105C wynosi 
ty lko 8 -  9%  m asy Słońca, czyli jest 
to ob iekt zna jdu jący się na dolnej 
granicy stab ilnego spalania wodoru 
w re a kc ja ch  ją d ro w y c h . O b ie k ty  
o m niejsze j m asie, zwane „b rązo
w ym i ka rłam i” , św iecą  już  nie na 
skutek zachodzących w nich prze
mian jądrowych, ale dzięki energii 

I p o ch o d zą ce j z ich g ra w ita c y jn e j 
kontrakcji, zapadan ia się. Tem pera
tura pow ierzchniow a przezentowa- 
nej tu gw iazdy wynosi ty lko 2600 K, 

[ a w ię c  je s t  to  ró w n ie ż  je d n a  
1 z na jch łodnie jszych gwiazd.

O becne obserw acje przy pom o
cy  H S T  p o z w o lą  na le p s z e  
w y z n a c z e n ie  o rb ity  te g o  uk ład u  
p o dw ó jn eg o , a p rzez to w iększą  
dokładność w yznaczenia m asy obu 
składników.

P rezentow ane zd jęc ie  zosta ło  
uzyskane w podczerw ieni w dniu 5 
stycznia 1995 r. Obie gw iazdy od
dalone są od siebie o 3.4 sekundy 
łuku. (aw)
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największej ilości informacji. Właśnie 
obserw acje  rad iow e tech n ik ą  VLA 
ujaw niły, że źródło to składa się ze 
zwartego i szybko zmiennego centrum 
oraz dw ustronnego dżetu. Jest więc 
m iniaturow ą w ersją  radiogalaktyk i 
kwazarów. Później w ten sam sposób 
odkryto kolejny „mikro-kwazar”, GRS 
1758-258.

Jak  n ie tru d n o  sob ie  w y o b raz ić , 
dże ty  po obu s tro n ach  ź ró d ła  są 
podobne, je że li oś dżetu je s t mniej 
więcej prostopadła do linii widzenia. 
Je ż e li je s t  ona n ach y lo n a  pod  
mniejszym kątem, to, jak widzieliśmy 
wyżej, w ystępuje asym etria dżetów  
i możliwe jest zjawisko „nadświetlnej” 
prędkości. Można więc przypuszczać, 
że jeżeli w naszej Galaktyce występuje 
wiele takich obiektów, to na pewno są 
wśród nich takie, w których zjawisko 
„nadświetlnej”  prędkości występuje. 
O dkrycie GRS 1915+105, po tw ier
dzające to przypuszczenie, sugerowało 
więc, że istotnie „mini-kwazary” mogą 
tworzyć liczną grupę obiektów.

W tym  m iejscu  na pew no w arto 
przytoczyć historię, którą opowiedział 
F. Mirabel w czasie swojego referatu 
na 17 Teksaskim Sympozjum Astro
fizy k i R e la ty w is ty czn e j. O tóż  we 
wspomnianej już pracy na temat GRS 
1915+105 w Nature, autorzy zawarli 
p rzypuszczenie, że rela tyw istyczne 
wyrzuty plazmy mogą być powszech
nym  z jaw isk iem  w G alak tycznych  
źródłach wysokoenergetycznego pro
mieniowania. Wydawca Nature zdecy
dowanie sprzeciwił się zamieszczeniu 
takiego przypuszczenia, jako zbyt spe- 
kulatywnego. Dopiero po długotrwałej 
wymianie korespondencji między au

2) Funkcja masy jest to pewna kombinacja mas 
obu składników  układu podwójnego i kąta 
nachylenia orbity układu do linii w idzenia 
(patrz PA 2/91). Jest funkcją jedynie wielkości 
bezpośrednio obserwowanych i określa mini
mum masy niewidocznego składnika układu.

3) Gwiazdy neutronowe nie mogą mieć dowol
nie dużej m asy -  pow yżej pew nej m asy 
granicznej muszą zapaść się do czarnej dziury. 
W artość tej masy granicznej nic jest jednak 
przewidywana dokładnie przez obecne teorie 
materii jądrowej. Powszechnie uważa się, że 
wynosi ona 3 M0 .
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torami a wydawcą udało się tego ostat
niego przekonać, że takie stwierdzenie 
n ie  je s t  b ezp o d staw n e . A rty k u ł 
M irabela i R odrigueza ukazał się w 
Nature z 1 września 1994r, a jeszcze w 
lip cu  teg o ż  ro k u  o d k ry to  k o le jn y  
ob iek t, w k tórym , ja k  się  później 
okazało, również mają miejsce relaty
wistyczne wyrzuty plazmy. Ten obiekt 
to

GRO J 1655-40

Z najdu je  się on w gw iazdozb io rze 
S k o rp io n a  i, p o d o b n ie  do GRS 
1915+105, został odkryty jako źródło 
przejściowe, tym razem przez ekspery
m ent BATSE na pokładzie Gam m a 
Ray O b serv a to ry  (G RO ; p a trz  PA 
4 /9 3 ). O b iek t ten  z o s ta ł sk la sy 
fikowany jako gwiazda nowa rentge
nowska, ze względu na szybki wzrost 
jasności w zakresie rentgenowskim. W 
przeciw ieństw ie do GRS 1915+105 
nie jest on zasłonięty grubą warstwą 
pyłu, co um ożliwiło identyfikację w 
zakresie optycznym. To zaś pozwoliło 
uzyskać dużo ciekawych informacji, 
dzięki którym GRO J 1655-40 stał się 
„przebojem ” spotkania Sekcji A stro
fizyki Wysokich Energii (High Ener
gy  A stro p h ysics  D iv is io n )  A m ery
k ań sk ieg o  T o w arzy stw a  A stro n o 
micznego, które odbyło się w Napa w 
Kalifornii (miasto Napa znajduje się w 
Napa Valley, która jest znana z pro
dukcji wina) w listopadzie 94 roku. W 
chwili pisania tego artykułu (wrzesień 
95) w iem y, o cz y w iśc ie , je sz c z e  
więcej. Po pierwsze, uzyskano widmo 
optyczne, które okazało się być podob
ne do widm małomasywnych układów 
rentgenow skich. Ze stopnia poczer
w ie n ie n ia  w idm a o szaco w an o  
odległość do źródła, otrzymując ok. 3 
kpc. Zaobserwowano również wyraźne 
zmiany prędkości składnika wtórnego 
z okresem ok. 2.6 dnia i amplitudą 231 
km /s, co daje fu n kc ję  m asy2'1 rów ną 
3.35+0.14 M @, a więc nieco większą 
niż m aksymalna masa gwiazdy neu
tronowej3* . Co więcej, zaobserwowa
no również okresowe zmniejszanie się 
jasności składnika wtórnego, sugeru

jące zaćmienia (przez dysk akrecyjny 
ro tu jący  w okół sk ładn ika  p ie rw o t
nego.?), co pozwala przypuszczać, że 
nachylenie orbity  do linii w idzenia 
m usi być b lisk ie  90°. Z ak ład a jąc  
rozsądny przedział masy dla składnika 
w tórnego, 0.4-1.3 M @, otrzymujemy 
stąd m ożliw y zakres mas składnika 
pierwotnego: 4 - 5.2 M0 . GRO J 1655-
40 jest więc bardzo wyraźnym kandy
datem na czarną dziurę (patrz też PA 
1/94).

N ajbardziej in teresu jące aspekty 
zachowania GRO J1655-40 wynikają 
jednak  z obserw acji w dwóch krań
cowych zakresach widma elektromag
netycznego: radiowym  i rentgenow 
skim/gamma. W źródle tym zachodzą 
m ian o w ic ie  ep izo d y czn e  w y rzu ty  
materii, które można obserwować na 
mapach radiowych. Co więcej, wyrzu
ty te są skorelowane ze zmianami jas
ności rentgenow skiej. Popatrzm y na 
sekwencję obrazów VLBA4) uzyska
nych w okolicach jednego z epizodów 
w yrzu tu , m iędzy  18 s ie rp n ia  a 21 
w rz e śn ia  1994 roku  (na w k ład ce  
obok). Na pierwszy rzut oka widać, że 
źródło to jest znacznie mniej regularne 
niż GRS 1915+105, wybuchy nastę
p u ją  tu  częśc ie j, ale  p oszczegó lne  
obłoki plazmy są słabiej wyodrębnione 
i szybciej zanikają. Szczegółową ana
lizę tych obserw acji przeprow adzili 
R .M . H je llm in g  i M .P. R upen z 
N ational R adio  A stronom y O bser
vatory (NRAO) w Socorro (USA), w 
artykule opublikowanym w Nature z 8 
czerwca 1995 r.

Najprostszym modelem kinematy
cznym  je s t ,  a n a lo g ic z n ie  do GRS 
1915+105, dw ustronny  dżet p o ru 
szający  się pod pew nym  kątem  do 
obserw atora. D opasow ując lin iow ą 
zależność do obserw ow anego ruchu 
w łasn eg o  w y rzu co n y ch  ob ło k ó w , 
otrzymuje się 54 mas d '1 dla wyrzutu 
w kierunku NE i 45 mas d_1 dla SW 
(mas d '1 = milisekunda łuku na dzień). 
Dla przypom nienia , w poprzednim  
źródle było tylko 18 i 9 mas d 1. Znaną 
już m etodą (ramka 2, str. 119) otrzy-
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mujemy, przyjmując odległość 3.2 

kpc, że v= 0.92c, zaś 6 = 84°. Pręd

kość obłoków jest więc taka sama (!?) 

jak  w poprzednim  źród le , ale kąt 

nachylenia bliższy 90° oznacza m.in., 

że efekty relatywistyczne nie są w 

stanie powodować znaczącej asymetrii 

jasnośc i ob łoków . N a jw yraźn ie j, 

wyrzucane obłoki mają różne rozmiary 

i jasności. Zauważyć można również, 

że obłoki przemieszczają się nieco na 

obie strony swojego średniego 

po łożen ia . Takie zachow anie jest 

charakterystyczne dla dżetu obra 
cającego się względem pewnej osi - 

tak ja k  to ma m iejsce w SS 433. 

H je llm in g  i Rupen zastosowali 

odpowiedni model do danych GRO  

J1655-40 otrzymując w wyniku, że 

dżet powinien obracać się wokół osi 

odchylonej o 2° z okresem 3±0.2 dnia 

(zgodnym w granicach błędu z okre

sem orbitalnym układu podwójnego). 

Nachylenie osi obrotu do lin ii w i

dzenia wynosi ok.85°, a prędkość dże

tu obliczono na 0.92 c, przy czym ob

łoki po stronie NE przybliżają się do 

nas, a po stronie SW - oddalają. Mo

del ten po zw o lił rów n ież zna leźć 

odległość do tego źródła, która okazała 

się być zgodna z poprzednimi oszaco

waniami: 3.2±0.2 kpc. Geometria źró

dła przedstawiona jest na rysunku 2.

Tyle opisu kinematycznego. A co 

można powiedzieć o

(astro)fizyce tych obiektów?

Na razie niew iele. Jest pewne, że 

źródłem ich jest akrecja na zwarty 

obiekt centralny. Jak w idzie liśm y, 

funkcja masy G R O  J1655-40 (oraz 

fakt emisji promieniowania gamma o 

energii do 600 keV ) w skazu ją  na

czarną dziurę w roli obiektu central

nego. Szczegółowsze rozważania są w 

tym momencie bardzo spekulatywne. 

Nie ma nawet pewności, czy dżety 

składają się ze zwykłej plazmy elek- 

tronowo-protonowej, czy raczej elek- 

tronowo-pozytronowej i obie te moż

liwości należy rozważać.

Pewną wskazówką co do mechaniz

mu wyrzutu jest w spom niana  ju ż  

korelacja między strumieniem radio

wym i rentgenowskim. Rys. 3 pokazu

je obserwowane zachowanie; wynika z 

niego, że wybuchom rentgenowskim 

tow arzyszą po jaśn ien ia  radiowe. 

Wzrost jasności radiowej (któremu 

odpowiada wyrzut nowego obłoku) 

rozpoczyna się w pobliżu maksimum 

rentgenowskiego, ale strumień rentge

nowski zaczyna szybko spadać zaraz 

potem. Jeden z możliwych scenariuszy 

wybuchów, zaproponowany przez E. 

Lianga i H. L i z Rice University w 

Houston (USA), jest więc następujący: 

w stanie spokojnym energia grawita

cyjna jest dyssypowana w dysku akre- 

cyjnym i wyświecana w formie pro

mieniowania ultrafioletowego i „mięk

k iego” p rom ien iow an ia  rentgeno

wskiego (por. z sytuacją w Aktywnych 

Jądrach Galaktyk). Duża ilość takich 

fotonów, podlegając odwrotnemu pro

cesowi Com ptona, daje w efekcie 

„twarde” (wysokoenergetyczne) pro

mieniowanie rentgenowskie i gamma; 

jest to jednocześn ie  m echan izm  

ch łodzen ia  p lazm y. Jeże li jednak , 

wskutek jak ich ś  n ies tab ilno śc i, 

zmniejszy się emisja „m iękkich” fo

tonów, to niewystarczająco chłodzona 

plazma może ulec rozgrzaniu do tak 

wysokich temperatur, że w wyniku 

może nastąp ić generacja law iny 

(kaskady) par elektron-pozytron. Te 

cząstki są z kolei efektywnie przys

pieszane przez ciśnienie promieniowa

nia z dysku i mogą osiągać obserwo

wane prędkości, pod warunkiem, że 

jasność źródła będzie większa od ok. 

0.2 jasności krytycznej (Eddingtona). 

Oczywiście, scenariusz taki nie sta

nowi jeszcze pełnego rozwiązania pro

blemu, brak jest np. odpowiedzi na 

pytanie , co m oże pow odow ać
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Rys. 3. Obserwowany strum ień prom ieniowania z GRO J1655-40: w zakresie 
rentgenowskim (górny rysunek) i radiowym (dolny rysunek). Strzałkami R,, R2 i R3 
zaznaczone są momenty wyrzutów plazmy, po których następował wzrost jasności 
radiowej. Widoczna jest korelacja zachowań w obu zakresach: wyrzuty plazmy 
następowały w pobliżu maksimum em isji ren tgenow skie j, po czym strum ień 
rentgenowski szybko zanikał (Harmon i in. 1995). JD oznacza datę juliańską.

zmniejszenie emisji „miękkich” fo
tonów, tym niemniej stanowi zapewne 
krok w dobrą stronę.

Galaktyczne „mikro-kwazary” są 
oczywiście same w sobie obiektami 
niezwykle ciekawymi. Ich „prakty
czne” zastosowanie nie ogranicza się 
je d n a k  ty lk o  do uk ładów  g w ia z 
dowych: mamy nadzieję, że dzięki nim 
uda się także lepiej zrozumieć praw
dziw e kw azary . Te os ta tn ie  są  co 
prawda średnio milion razy jaśniejsze, 
ale znajdują się 10 000 razy dalej, a 
więc strumień promieniowania od nich 
jest przynajmniej 100 razy mniejszy 
niż w przypadku  obiektów  G alak 
tycznych. Ponadto, rozmiary liniowe 
kwazarów są znacznie większe (pro
mień horyzontu czarnej dziury zależy 
liniowo od jej masy!), co oznacza, że 
wszelkie zmiany zachodzą w dłuż
szych skalach czasowych i są przez to 
trudniejsze do monitorowania. Zawsze 
jednak, gdy o własnościach jakichś 
obiektów chcemy wnioskować przez 
analogię, powstaje pytanie o zasad
ność tej analogii. Podobieństwo za
c h o w an ia  w d z ied z in ie  r e n tg e n o 
wskiej (szybka i nieregularna zmien
ność strumienia) aktywnych galaktyk 
i galaktycznych kandydatów na czarną 
dziurę jest w chwili obecnej chyba naj
lepszym argumentem za podobieńst
wem źródeł aktywności tych obiek
tów. Z drugiej jednak strony np. ciś
nienie promieniowania jako mecha
nizm przyspieszania dżetów w radio- 
galaktykach zaproponowano już dosyć 
dawno. Okazało się jednak, że nie jest 
możliwe uzyskanie takich prędkości, 
jakie są obserwowane (odpowiadające 
czynnikow i Lorentza, r = l / ( l - P :) l/2 
większemu od 10), gdyż przy zbyt du
żej prędkości promieniowanie hamuje 
ruch zamiast go przyspieszać. Pręd
kości w „mikro-kwazarach” są mniej
sze i ten mechanizm wydaje się zado
walający, ale może to oznaczać, że 
analogia między kwazarami a „mikro- 
kwazarami” nie jest pełna.
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Odkrycie soczewek grawitacyjnych otworzyło przed astronomią nowe możliwości badania Wszechświata, wywołują one 
więc duże zainteresowanie wśród astronomów (por. obszerny artykuł K. Z. Stanka i B. Paczyńskiego w numerze 3/1993). 
Astronomowie koncentrują się głównie na możliwościach wykorzystania tych obiektów do badania różnych parametrów 
rozkładu materii we Wszechświecie, same soczewki są dla nich jedynie narzędziem. Niektóre własności fizyczne soczewek 
grawitacyjnych są ciekawe i można je  opisać całkiem prosto. Z  drugiej strony, teoretyczny opis soczewek grawitacyjnych 
opiera się na pewnych założeniach upraszczających, które nie we wszystkich sytuacjach astronomicznych są spełnione. 
Te właśnie aspekty soczewek grawitacyjnych są tematem niniejszego artykułu

Jeszcze o soczewkach 
gr a witacyj ny ch

Andrzej Krasiński

Przewidywania teoretyczne 
i odkrycie soczewek grawitacyjnych.

Najstarsze sugestie, że światło powin
no o d d z ia ły w ać  z p o lem  g ra w ita 
cyjnym, pochodzą z XVIII wieku. W r. 
1783 angielski geolog i astronom John 
Michell napisał w liście do Henry’ego 
Cavendisha, że ciało swobodnie spada
jące z nieskończoności na obiekt o tej 
samej gęstości co Słońce, ale o pro
mieniu 500 razy większym, miałoby 
przy jego powierzchni prędkość więk
szą od prędkości światła. Wywniosko
wał stąd, że światło nie mogłoby uciec 
z powierzchni takiego obiektu.

Do podobnej konkluzji doszedł w 
r. 1796 Pierre Sim on Laplace: jeśli 
obiekt o danej masie ma wystarczająco 
małe rozmiary, to prędkość ucieczki z 
jego powierzchni będzie w iększa od 
prędkości światła. Z perspektywy dzi
siejszej wiedzy możemy powiedzieć, 
że Michell i Laplace przewidzieli ist
nienie czarnych dziur.

W r. 1801 m onachijski astronom  
J. Soldner obliczył kąt ugięcia promie
nia świetlnego w polu grawitacyjnym 
gwiazdy. Jego obliczenie opierało się 
na spostrzeżeniu, że kąt ugięcia toru 
c ia ła  m asyw nego  n a d la tu ją c eg o  z

nieskończoności nie zależy od masy 
tego ciała, lecz tylko od jego prędkości 
w nieskończonej odległości od gwia
zdy. Do odpowiedniego wzoru wystar
czy więc podstawić prędkość światła - 
i wynik gotowy. Dla promienia prześ
lizgującego się po powierzchni Słońca, 
kąt ten wynosiłby 0.85 sekundy łuku.

Ten sam wynik uzyskał Einstein w 
r. 1911, nieco inną metodą.

W szystkie opisane wyżej wyniki 
były sugestiami opartymi na nie cał
kiem ścisłych wywodach wykraczają
cych poza zakres stosowalności teorii 
grawitacji Newtona. Poza tym, rozu
mowania Soldnera i Einsteina opierały 
się na założeniu, że promień świetlny 
porusza się w płaskiej czasoprzestrze
ni. Kąt ugięcia promienia świetlnego 
ślizgającego się po powierzchni Słoń
ca, obliczony za pomocą ogólnej teorii 
względności przy uwzględnieniu krzy
wizny czasoprzestrzeni jest dwukrotnie 
większy i wynosi 1.75 sekundy łuku. 
Ta właśnie wielkość jest równa, w gra
nicach błędu obserwacji, kątowi zmie
rzonemu w r. 1919 przez A. Eddingto- 
na. Pomiar Eddingtona był piewszym 
obserwacyjnym potwierdzeniem m o
żliwości istnienia soczewek grawita
cyjnych.

Pierwszego odkrycia soczewki gra
witacyjnej dokonali D. W alsh, R. F. 
Carswell i R. J. Weymann w r. 1979. 
Zaobserwowali oni dwa kwazary o iden
tycznych widmach i jednakowym prze
sunięciu ku czerwieni (wskazującym 
na tę sam ą odległość), oddalone od 
siebie o 6 sekund łuku (dalsze szcze
góły - patrz artykuł Stanka i Paczyń
skiego). Postawili hipotezę, że są to 
dwa obrazy tego samego kwazara utwo
rzone przez soczewkę grawitacyjną. 
Hipoteza ta została potwierdzona rok 
później, gdy dwa zespoły obserw a
torów  w ykryły galaktykę ug inającą 
światło kwazara. Książka Schneidera, 
Ehlersa i Falco o soczewkach grawita
cyjnych, wydana w r. 1992, wymienia 
22 obiekty, co do których astronomo
wie nie m ają w ątpliw ości, że są  so
czewkam i graw itacyjnym i. Teorety
czny opis soczew ek graw itacyjnych 
je s t dziś bardzo obszernym  działem  
astronomii, który w ykształcił własne 
m etody  ob liczeń , podobne do s to 
sowanych w optyce geometrycznej.

"Tekst niniejszego artykułu w dużej części (lecz 
nie w całości) pokrywa się z tekstem opubliko
wanym w „Delcie” nr 7/1995. „Delcie” dzięku
jemy za zgodę na wykorzystanie przez „Postę- 
py” tego artykułu.
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Rys. 2. Promień świetlny przebiegający blisko powierzchni czarnej dziury może wyko
nać wiele obiegów wokół niej i oddalić się w dowolnym kierunku. Kierunek końcowy jest 
jednoznacznie wyznaczony przez kierunek początkowy, ale wzór (1) nie stosuje się do 
tej sytuacji. Każdy promień, który trafi w powierzchnię kuli o promieniu równym 3/2 
promienia horyzontu czarnej dziury, zostanie nieodwracalnie pochłonięty przez czarną 
dziurę.

Nieprzezroczysta soczewka kulista.

Historycznie najstarszym modelem so
czewki grawitacyjnej je s t sferycznie 
symetryczny rozkład masy uginający 
p ro m ien ie  św ie tln e  p rzech o d zące  
w jego pobliżu. W takim przypadku, 
kąt ugięcia promienia wynosi:

(j>= 4 GM /( crd), (1)

gdzie G je s t stałą grawitacyjną, c - 
prędkością światła, M  - masą obiektu 
(soczewki), d  - najmniejszą odległością 
promienia od środka soczewki (Rys.l). 
Wzór (1) został wyprowadzony przez 
Einsteina z ogólnej teorii względności, 
ale przy kilku upraszczających założe
niach, o których należy pamiętać przy 
posługiw aniu  się nim . N ajw ażn ie j
szym założeniem jest, że AGM/cr jest 
wielokrotnie mniejsze od d, tzn. że ob
serwowany promień świetlny nie prze
biega zbyt blisko środka soczewki. Dla 
Słońca założenie to jest spełnione au
tom atycznie, poniew aż ĄGM/c- dla 
Słońca wynosi ok. 3 km, zaś promień 
Słońca jest równy ok. 700 000 km. Pro
mień świetlny wycelowany w punkt le
żący bliżej środka Słońca niż 700 000 
km trafi w powierzchnię Słońca, zo
stanie pochłonięty i obserwacja ugię
cia nie będzie m ożliw a. Prom ienie 
gwiazd neutronowych są jednak nie
wiele większe od 4GM /Ć  , zaś pro
mień horyzontu czarnej dziury wynosi 
2 G M /ć . Promienie świetlne przebie
gające blisko takich obiektów nie speł
niają więc warunku, przy którym wzór 
(1) został wyprowadzony i nie można 
go w tych sytuacjach stosować. Sfery
cznie symetryczną czarną dziurę o ma

sie M  otacza powierzchnia o promie
niu równym 3GM /c2 (3/2 prom ienia 
horyzontu) nazywana czasem granicą 
stabilnych orbit fotonowych. Każdy 
promień świetlny, który trafi w tę po
w ie rzch n ię  od zew n ą trz , zo s tan ie  
przez czarną dziurę nieodw racalnie 
pochłonięty. Promień przebiegający 
blisko tej powierzchni może wykonać 
dowolnie wiele obiegów wokół czar
nej dziury i potem oddalić się w kie
runku tworzącym dowolnie duży kąt z 
kierunkiem początkowym (rys. 2). Wi
dać stąd, że wzór (1) nie stosuje się do 
„masy punktowej”; samo to pojęcie nie 
jest w teorii względności dobrze zde
finiowane.

Równanie soczewki grawitacyjnej

W oparciu o wzór (1) można łatwo wy
prowadzić „równanie soczewki grawi
tacyjnej”, podobne do znanego wszy
stkim ze szkoły rów nania soczewki 
optycznej (por. rys. 3). W tym celu 
zrob im y dw a inne za ło żen ia  u p ra 
szczające, spełnione tylko w przybli
żeniu:
1. W rzeczyw istości, to r prom ienia 
świetlnego w polu grawitacyjnym jest 
zakrzywiony na całej długości i przy
pomina kształtem hiperbolę. Poza bez
pośrednim sąsiedztwem soczewki jego 
k rzy w izn a  j e s t  je d n a k  n iew ie lk a . 
Założymy więc, że promień biegnie od
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Rys. 3. Promień świetlny wyemitowany ze źródła Z  przebiega w pobliżu soczewki S, 
ugina się o kąt <p i trafia w obserwatora O. Odległość źródła od soczewki wynosi R z , 

odległość obserwatora od soczewki wynosi R0. Obserwator, soczewka i źródło umie
szczone są na jednej prostej. Drogę promienia można w przybliżeniu opisać jako dwa 
odcinki prostej, ZU i UO, tworzące ze sobą kąt (/>. Punkt U leży na prostej prostopadłej 
do ZO i przechodzącej przez środek soczewki S, w odległości d od S. W układach, któ
rych dotyczy równanie (2), kąty a  z , a  0 \ <)> są bardzo małe (do kilku sekund łuku), zaś 
odległości R z  (duża odległość m iędzygwiezdna) i R 0  (co najmniej rozm iar Układu 
Planetarnego) są wielokrotnie większe od d  (promienia gwiazdy). Dzięki temu można 
stosować przybliżenia opisane w tekście.

źródła Z po linii prostej do punktu U, 
po czym załamuje się i biegnie dalej 
do obserw atora O po innej prostej. 
Punkt U leży na prostej prostopadłej 
do ZO przechodzącej przez środek 
soczewki S.
2. W ysokość trójkąta ZUO, równa d, 
jest w przybliżeniu równa długości łu
ku okręgu o środku w Z zawartego po
między odcinkami ZS i ZU i jest rów
nocześnie w przybliżeniu równa dłu
gości łuku okręgu o środku w O zawar
tego pomiędzy odcinkami OS i OU. Te 
upraszczające założenia są spełnione w 
sytuacji, w której wzór (1) ma zasto
sowanie. Jeśli d  jest odpowiednio du
że, to kąt ugięcia jest niewielki (kilka 
sekund łuku!) i odcinki ZS oraz SO są 
wielokrotnie dłuższe od d. Z rysunku 3 
mamy wtedy:

az + a0 = <f> = AGM/(ćd), 
d -  Rz az — Ra cc0 ,

i stąd:

_1_ J __ a- + an _j£_ _ 4GM
Rz R0 d  d  crcF

W analogicznym wzorze dla soczewki 
optycznej, po prawej stronie równania 
jest wielkość zależna tylko od kształtu 
soczewki ( 1 / /  g d z ie /je s t odległością 
ogniskową soczewki). W powyższym 
wzorze natomiast miejsce powtórnego 
przecięcia promienia z osią zależy od 
kierunku prom ienia ( t / je s t  inne dla 
każdego kierunku). Widać, że R0 ma
leje przy wzroście Rz i przy zmniej
szaniu d. Najmniejsza możliwa w ar
tość d jest równa promieniowi obiektu 
uginającego światło. Wartość Rz może 
być dowolnie duża. Biorąc d  równe 
promieniowi Słońca, M  równe masie 
Słońca i Rz nieskończenie wielkie, 
możemy obliczyć najm niejszą odle
głość obserw atora  od Słońca, przy

której mógłby on wykorzystać Słońce 
jako soczewkę grawitacyjną, tzn. mógł
by zaobserwować dwa różne obrazy 
tej samej gw iazdy lub galaktyki po 
przeciw nych stronach tarczy słone
cznej. W ynosi ona ok. 8.2-10 10 km 
(jest to długość obszaru  I z rys. 4, 
patrz tekst poniżej). Odległość ta jest 
ok. 500 razy większa niż promień or
bity Ziemi i ok. 12 razy większa niż 
promień orbity najdalszej planety, Plu
tona.
Niektóre wnioski z równania (2)

Jak ju ż  w spom niano  pow yżej, so 
czewka grawitacyjna opisywana wzo
rem (1), w przeciwieństwie do soczew
ki optycznej, nie potrafi skupić wiązki 
promieni świetlnych wyemitowanej z 
punktu z pow rotem  w jed en  punkt 
(rys. 4). Zgodnie ze wzorem (1), pro
mienie dalsze od osi optycznej uginają 
się o mniejszy kąt niż promienie bli
skie osi -  na odwrót niż w soczewce 
optycznej. „Obrazem ” źródła punk
tow ego utw orzonym  p rzez ku listą , 
nieprzezroczystą soczewkę grawitacyj
ną jest cały obszar II na rys. 4. Mimo 
to, obserwator umieszczony w obsza
rze I! odbiera światło o większym na
tężeniu niż odbierałby bez udziału so
czewki. Promienie, które rozbiegłyby 
się w dal od siebie, zostają skupione z 
powrotem do małego kąta. Soczewki 
grawitacyjne m ogą więc pozwolić na 
obserw ację dalszych obiektów , któ
rych światło docierające do Ziemi bez 
pośrednictw a soczew ki byłoby zbyt 
słabe, aby je  wykryć.

Rys. 4. Wiązka promieni świetlnych wysłanych z jednego punktu, ugięta przez sferycznie symetryczną nieprzezroczystą masę, nie 

przecina się powtórnie w jednym punkcie. Punkty powtórnego przecięcia różnych promieni znajdują się wszędzie w obszarze II. Każdy 

obserwator umieszczony w obszarze II zobaczy źródło światła Z jako pierścień taki jak na rys. 5, albo jako parę półksiężyców taką jak 

na rys. 6. Obserwator umieszczony w obszarze I wcale nie zobaczy źródła Z. Poza obszarami I i II, każdy obserwator zobaczy tylko 

jeden obraz źródła Z; obserwatorzy umieszczeni blisko granicy obszaru I będą widzieli obraz przemieszczony i zdeformowany.
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Jeśli sferycznie symetryczne źródło 
światła i sferycznie symetryczna nie
przezroczysta soczewka są umieszczo
ne na jednej osi z obserwatorem, to ob
serwator zobaczy źródło jako jasny 
pierścień dookoła soczewki (rys. 5). 
Szerokość pierścienia jest zależna od 
rozmiaru źródła, przy źródle punkto
wym pierścień byłby okręgiem (o ze
rowej grubości). Gdy obserwator nie 
znajduje się na jednej prostej ze źród
łem i soczewką, ale jest blisko tej pro
stej, obraz rozciągłego źródła defor
muje się w dwa półksiężyce (rys. 6). 
W obserwowanych przez astronomów 
soczewkach widać tylko jeden z nich, 
tak cienki, że wygląda jak luk okręgu 
(rys. 7 i 8). W przypadku źródła punk
towego, obserwator umieszczony bli
sko osi symetrii zobaczyłby dwa punk
ty po przeciwnych stronach soczewki. 
Obserwator umieszczony dalej od osi 
symetrii widziałby tylko jeden obraz, 
drugi obraz byłby zasłonięty przez 
samą soczewkę (rys. 4, poza obszara
mi I i II).

Soczewki przezroczyste

Przykładem soczewki prze
zroczystej jest gromada ga
laktyk uginająca przecho
dzące przez nią światło dalej 
położonego obiektu. Innym 
przykładem jest galaktyka, w 
której pojedyncze gwiazdy 
ug ina ją  św iatło  dalszego 
obiektu.

Własności soczewki prze
zroczystej zależą od rozkła
du masy wewnątrz niej i dla
tego nie można podać jedne
go wzoru opisującego wszy
stkie soczewki. Kąt ugięcia 
promienia świetlnego prze
chodzącego przez taką so
czewkę oblicza się sumując 
kąty ugięcia spowodowane 
przez poszczególne małe ele
menty jej objętości; oblicze
nie takie można w większo
ści przypadków  wykonać 
tylko za pomocą komputera. 
Obliczenia te pokazują, że

Rys. 5. Taki obraz zobaczyłby obserwator umie
szczony na prostej przechodzącej przez środek 
sferycznie symetrycznego źródła światła i sfery
cznie symetrycznej nieprzezroczystej soczewki gra
witacyjnej. Szerokość pierścienia jest tym większa, 
im większy jest rozmiar źródła.

)
Rys.6. Taki obraz zobaczyłby obserwator umieszczo
ny w obszarze II z rys. 4, ale w pewnej odległości od 
osi symetrii.

Rys. 7. (Z lewej) Przykład sytuacji z rys. 6 obserwowany 
w rzeczywistości. Luk wokół gromady galaktyk Abell 370. 
Rys. 8. (U góry) Inny przykład sytuacji z rys. 6. Łuk wokół 
gromady galaktyk Abell 963.
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soczewki przezroczyste powinny mieć 
dwie ogólne własności:
1. Całkowita liczba obrazów małego 
(tzn. widocznego jako punkt) źródła 
światła jest nieparzysta.
2. Jeden z obrazów ma większą ja s 
ność niż miałby obraz obserwowany 
bez pośrednictwa soczewki

Nie wszystkie obserwacje potwier
dzają pierwszą własność. Zakłada się, 
że w tych przypadkach, w których licz
ba obrazów jest parzysta, przynajmniej 
jeden z obrazów ma jasność mniejszą 
od progu wykrywalności.

N ajlepiej znanym przykładem  so
czewki przezroczystej jest soczewka 
Huchry, zwana też Krzyżem Einsteina 
(patrz okładka Postępów Astronomii 
3/1993).

Problemy z wykorzystaniem  
soczewek grawitacyjnych 
w astronomii.

Niektórzy astronomowie twierdzą, że 
odkrycie  soczew ek graw itacyjnych 
jest kolejnym potwierdzeniem obser
wacyjnym teorii względności. Nie jest 
to ściśle zgodne z prawdą, fizycy sta
wiają swoim teoriom ostrzejsze wyma
gania niż zgodność z obserw acją na 
pierwszy rzut oka. Potwierdzeniem te
orii względności byłaby zgodność ką
tów ugięcia w układzie obserw ow a

nym z ich wartościami obliczonymi z 
teorii. Aby dokonać takiego porówna
nia, m usielibyśm y znać od leg łości 
źródła światła i soczewki od nas, roz
kład masy w soczewce i rozkład jasno
ści w źródle. Tego wszystkiego oczy
wiście nie wiemy.

Co więcej, wzór (1) jest bezceremo
nialn ie  stosow any w sy tuacjach , w 
których nie jest spełnione inne ważne 
założenie, użyte przy jego wyprowa
dzaniu. M ianow icie zakłada się, że 
obiekt uginający prom ienie świetlne 
jest jedynym  źródłem zakrzywienia 
czasoprzestrzeni: w granicy Mii 0 cza
soprzestrzeń będąca tłem dla całego 
rachunku staje się ściśle płaska. Zało
żenie to jest spełnione w przybliżeniu 
w obszarach, których rozmiary można 
uznać za małe z punktu widzenia kos
mologii (np. w objętości obejmującej 
dwie sąsiednie galaktyki). W sytuacji, 
w której źródłem światła jest kwazar, 
założenie to jest złamane. Kwazary le
żą  w takich odległościach od naszej 
Galaktyki, które są duże w skali kos
mologicznej. Przy badaniu geometrii 
tak dużych obszarów skutki niezero- 
wej krzywizny czasoprzestrzeni stają 
się mierzalne, nawet jeśli krzywizna 
jest mała. Problem ten ilustruje rys. 9 
na przykładzie dwuwym iarowej po
wierzchni kuli. Jeśli rozpatrujemy ob
szar o rozmiarach małych w porówna

niu z promieniem krzywizny (rys. 9a), 
to jest on w przybliżeniu izometryczny 
z podzbiorem płaszczyzny o takich sa
m ych rozm iarach . M im o to, naw et 
jeśli krzywizna jest bardzo mała (tzn. 
promień krzywizny bardzo duży), ob
szary o dużych (w porównaniu z pro
mieniem krzywizny) rozmiarach mają 
g e o m e trię  w y raźn ie  in n ą  n iż  p ła 
szczyzna. Załóżmy (patrz rys. 9b), że 
obserwator umieszczony w punkcie O 
odbiera promienie świetlne wysłane z 
punktów A i B, przy czym promienie 
te poruszają się po najkrótszych moż
liw ych drogach, tzn. po łukach kół 
wielkich na powierzchni kuli. Jeśli ob
serwator umie mierzyć odległości, ale 
nie wie, że żyje w zakrzywionej prze
strzeni i interpretuje wyniki swoich ob
serwacji za pom ocą geometrii eukli- 
desowej, to wywnioskuje, że punkty A 
i B znajdują się w pozycjach A' i B' 
i że ich odległość jest równa długości 
odcinka prostej A'B'. Rzeczywista od
ległość punktów A i B jest równa dłu
gości łuku koła w ielkiego AB i jest 
m niejsza od długości odcinka A'B'. 
Jeśli odległości punktów A i B od O 
przekraczają 1/4 obwodu kuli, to roz
bieżność interpretacji z rzeczywistością 
s ta je  się d rastyczna : na ku li, przy 
wzroście odległości OA i OB, odle
głość AB maleje, natomiast odległość 
A'B' rośnie.

a) b)

i Rys. 9. Przykład deformacji rzeczywistości spowodowanej użyciem niewłaściwego modelu geometrycznego do interpretowania 
obserwacji. Podzbiór powierzchni kuli o niewielkiej krzywiźnie jest w przybliżeniu izometryczny z podzbiorem płaszczyzny tylko wtedy, 
gdy średnica obu podzbiorów jest mała w porównaniu z promieniem krzywizny (rysunek a). Przy badaniu dużych obszarów, małe od
stępstwa od geometrii płaszczyzny kumulują się i dają wyraźnie widoczne efekty (rysunek b, dokładniejsze objaśnienie w tekście).
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Rys. 9 op isu je  pew ien rzeczyw isty  
problem kosmologiczny, ale tylko ja 
kościow o i w dużym  uproszczeniu. 
Modelem naszego W szechświata jest 
czterow ym iarow a czasop rzestrzeń , 
której krzywizna nie daje się opisać 
tylko jedną liczbą, jak krzywizna dwu
wymiarowej powierzchni. W używa
nym powszechnie uproszczonym mo
delu, nazywanym modelem Robertso
na - Walkera, krzywizna ta zależy tyl
ko od jednej funkcji czasu i zmienia 
się z upływem czasu. Docierające do 
nas z daleka promienie świetlne poru
szały się więc w przestrzeni, której 
krzywizna była inna w każdym punk
cie ich toru. R ealistyczny opis pro
mieni świetlnych docierających do nas 
od kwazarów powinien uwzględniać te

Polscy autorzy piszący o soczewkach grawitacyjnych używają zwykle 
wyrażenia „soczewkowanie grawitacyjne” oraz czasownika „soczewko- 
wać”. Istnieją w języku polskim inne czasowniki utworzone od nazwy 
przedmiotu, służącego do wykonywania danej czynności, np. „pedało
wać” albo „łyżeczkować”. Robią one często wrażenie prostackich (jak w 
przypadku „pedałowania” albo „pałowania”) albo dziwacznych („łyżecz- 
kowanie” jest terminem medycznym). Dobrze byłoby zastąpić kojarzące 
się z nimi „soczewkowanie” zgrabniejszym terminem, zanim przyjmie się 
na dobre. „Ogniskowanie” budzi opory, ponieważ, jak wyjaśniono w ar
tykule, soczewka grawitacyjna, w przeciwieństwie do optycznej, nie ma 
ogniska. Może ktoś ma dobry pomysł?

komplikacje: należałoby opisywać je  
w takim modelu czasoprzestrzeni, któ
rego geometria po przejściu granicz
nym M  fi. 0 staje się, przynajmniej w 
przybliżeniu, geom etrią Robertsona 
-  Walkera. Autor niniejszego artykułu 
wie tylko o dwu pracach, w których 
zastosow ano taki opis. Świadomość

istnienia tego problemu wymaga upo
wszechnienia.

Andrzej Krasiński jest astrofizykiem w CAMK-u 

w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe 

koncentrują się na teoriach kosmologicznych. 

W PA pisał o sprawie Galileusza.

z ostatniej chwili

Nowe soczewki grawitacyjne
Gdy w swych badaniach teoretycznych Albert Einstein 
przewidział istnienie soczewek grawitacyjnych uczynił 
następującą uwagę: „nie ma wielkich szans, aby zaobser
wować to zjawisko” . Było ono wówczas rzeczywiście 
poza zasięgiem możliwości ówczesnych teleskopów.Dziś 
sytuacja je s t inna i zarów no teleskopy naziem ne jak  
i Teleskop Kosmiczny Hubble'a są wprzęgnięte w po
szukiwanie tego rodzaju zjawisk. W innym miejscu tego 
zeszytu „Postępów ” przedstaw iam y fizykę zjaw iska 
soczewkowania grawitacyjnego i praktyczne pożytki, ja 
kie z niego płyną dla poznania zarówno naszej Galaktyki, 
jak i struktury całego Wszechświata. A tu dostarczamy 
Czytelnikom , jeszcze ciepłe” (ogłoszone przez NASA 18 
października 95) odkrycie Teleskopu Kosmicznego w tej 
dziedzinie. Kaven R atnatunga ze swymi kolegam i z 
U niw ersytetu H opkinsa w Baltim ore, posługując się 
kamerą WFPC2 HST, odkrył dwa nowe obiekty należące 
do bardzo rzadkiej klasy kwadrupolowych (krzyżowych) 
soczewek grawitacyjnych. Na prezentowanym tu zdjęciu 
widzimy jeden z nowo odkrytych obiektów: położona w 
środku nowa galaktyka eliptyczna otoczona jest błękitny
mi rozmieszczonymi krzyżowo obiektami, które właśnie 
są efektem  soczew kow ania graw itacyjnego. A utorzy 
odkrycia sądzą, że takich obiektów na sklepieniu nieba 
jest około 0,5 miliona, ale HST pracując jak dotychczas 
zdolny jest odkrywać 3 takie soczewki na rok.

Soczewki grawitacyjne są obserwowane od roku 1979. 
Rodzaj kwadrupolowy soczewek jest niezwykle rzadko 
obserwowany: dotychczas znane były tylko 2 i to dość 
osobliwe przypadki . Pierwszy, odkryty w 1985 roku 
„K rzyż E insteina” to praw dopodobnie bardzo daleki

kwazar „soczewkowany” przez czarną dziurę znajdującą 
się w centrum pobliskiej jasnej galaktyki. Drugi, odkryty 
w 1988 roku to „Liść koniczynki” -  kwazar „soczewko
wany” przez nieznaną masę.

Przeprowadzona, z analizy nowo odkrytych dwóch 
kwadrupolowych soczewek grawitacyjnych, ocena gę
stości materii w przestrzeni przebieganej przez światło 
pochodzące z nowo odkrytych obiektów wskazuje na jej 
małą średnią wartość. A zatem spełniony byłby warunek 
pozwalający na wieczne rozszerzanie się Wszechświata.

(aw)
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PIERŚCIENIE SATURNA 
NIEWIDOCZNE
Kosmiczny Teleskop Hubble’a wykonał 22 maja 1995 r. 
zdjęcie Saturna w momencie, gdy płaszczyzna pierścieni 
planety zwrócona była prostopadle do obiektywu teleskopu. 
Zjawisko to obserwować można co ok. 15 lat, gdy Ziemia 
przechodzi przez płaszczyznę orbity Saturna.

Dla porównania, górne zdjęcie (fo t.l) wykonane przez 
Teleskop Kosmiczny 1 grudnia 1994 r., pokazuje pierście
nie w najkorzystniejszym położeniu dla ziemskiego obser
watora. Dolne zdjęcie (fot.2) wykonano na krótko przed 
przejściem Ziemi przez płaszczyznę pierścieni. Pierścienie 
nie zniknęły zupełnie, ponieważ ich krawędź odbija światło 
słoneczne.

Ciemne pasmo w pobliżu środka tarczy Saturna jest cie
niem pierścieni rzucanym na planetę. Słońce znajdowało się 
w tym momencie ok. 3° powyżej płaszczyzny pierścieni. 
Jaskrawy prążek bezpośrednio nad cieniem, to efekt odbija
nia się światła słonecznego od pierścieni w kierunku atmo
sfery Saturna.

Dwa lodowe księżyce Saturna widoczne są  jako małe 
gwiazdopodobne obiekty w pobliżu płaszczyzny pierścieni. 
Są  to (od lewej) Tethys -  trochę nad płaszczyzną pierścieni 
-  oraz Dione.

Obserwacja może być wykorzystana do wyznaczenia 
momentu przejścia Ziemi przez płaszczyznę pierścieni i gru
bości głównych pierścieni oraz do poszukiwania nieznanych 
nam dotychczas księżyców planety. Znajomość dokładnego 
momentu przejścia Ziemi przez płaszczyznę pierścieni Sa
turna je s t  przydatna do określenia, jak  bardzo Saturn 
„chwieje się” wokół własnej osi (precesja biegunowa). 
D otychczasow e badania precesji biegunowej Saturna, 
oparte na danych uzyskanych z obserwacji zakryć gwiazd 
(łącznie z zakryciem z 1991 r., obserwowanym przy użyciu 
Szybkiego Fotometru HSP z pokładu Teleskopu Kosm i
cznego), dały szeroki zakres wartości współczynnika prece
sji. Obecne obserwacje stwarzają doskonałą okazję do lep
szego wyznaczenia tej wielkości.

Górne zdjęcie przedstawia obraz w świetle widzialnym. 
Tarcza Saturna jest inna od tej na dolnym zdjęciu, ponieważ 
został użyty wąskopasmowy filtr (przepuszczający tylko 
światło, którego nie absorbuje gaz neutronowy w atmos
ferze Saturna) w celu zredukowania jasnego blasku planety. 
Pomimo, iż Saturn znajdował się w odległości ok. 1.5 mld 
km, Teleskop Kosmiczny umożliwił dostrzeżenie szczegó
łów nawet o średnicy mniejszej od 725 km.

Prezentowana obok kolejna sekwencja zdjęć (fot.3) z 
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a przedstawia rzadkie uję
cia astronomiczne -  wspaniały układ pierścieni Saturna 
obserwowany w jego płaszczyźnie. Zdjęcia te, podobnie jak 
i poprzednie, zostały wykonane 22 maja 1995 r. Na każdym 
zdjęciu ciemne pasmo w poprzek Saturna jest cieniem jego

pierścieni. W czasie wykonywania zdjęć Słońce znajdowało 
się 2°.7 ponad płaszczyzną pierścieni Saturna.

Ramki wokół zachodniej części pierścieni (na prawo od 
Saturna) oznaczają obszar, w którym słabe światło odbite 
od pierścieni zostało zwielokrotnione podczas obróbki zdję
cia (o czynnik 25), aby pierścienie były bardziej widoczne. 
Górne zdjęcie (fot. 3a) zostało wykonane, gdy Ziemia była 

nad jasną płaszczyzną pierścieni. Księżyce Tethys i Dione 
są  widoczne na wschód (na lewo) od Saturna. Janus jest jas-
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ną plamą w pobliżu środkowej części pierścieni w ramce, 
zaś Pandora jest słabo widoczna tuż obok lewej wewnę
trznej krawędzi ramki. W atmosferze Saturna zauważalne są 
szczegóły, takie jak np. liczne pasma na obu półkulach -  
północnej i południowej, subtelne struktury na północnym 
krańcu strefy równikowej oraz jasny obszar nad cieniem 
pierścieni, który jest wywołany przez światło słoneczne od
bijające się od pierścieni w kierunku atmosfery. Widoczne 
są także słabe obłoki biegunowe nad północnym i połu
dniowym biegunem Saturna.

Zdjęcie środkowe (fot. 3b) zostało wykonane w czasie 
przejścia Ziemi przez płaszczyznę pierścieni Saturna. 
Pierścienie są o 75% słabsze niż na górnym zdjęciu, chociaż 
nie znikają one zupełnie, ponieważ pionowa płaszczyzna 
pierścieni lekko odbija światło słoneczne, gdy pierścienie są 
skierowane do obserwatora krawędzią. Rhea widoczna jest 
na wschód od Saturna, Enceladus jest jasnym księżycem 
wśród pierścieni w kierunku zachodnim, natomiast Janus 
jest słabym punkcikiem na prawo od niego. Pandora jest 
trochę na lewo od Enceladusa, ale nie jest widoczna, ponie
waż Enceladus jest zbyt jasny. Owalny twór atmosferyczny 
w pobliżu wschodniej krawędzi planety, na północnym

krańcu strefy równikowej jest w ciągłym ruchu.
Dolne zdjęcie (fot.3c) zostało wykonane ok. 96 minut po 

środkowym (czas jednego obiegu Teleskopu Hubble’a wo
kół Ziemi). Pierścienie są o 10% jaśniejsze niż na poprzed
nim zdjęciu. Rhea widoczna jest teraz dalej od wschodniej 
krawędzi tarczy Saturna i rzuca cień na południową półkulę 
planety. Podczas wykonywania tego zdjęcia Ziemia i Słońce 
znajdowały się po przeciwnej stronie płaszczyzny pierścieni 
Saturna (pozostawały w tej konfiguracji do 10 sierpnia 
1995r.). Wir atmosferyczny obraca się wokół środka tarczy 
planety, a podążają za nim subtelniejsze struktury w jasnym 
paśmie obłoków, przypominające strukturę widoczną pod
czas burzy obserwowanej na Saturnie w 1990 r. (zob. niżej).

Każde z tych zdjęć powstało w wyniku 7-sekundowej 
ekspozycji w paśmie 8922 (absorpcyjne pasmo metanu). 
Na wszystkich zdjęciach północ jest u góry, zaś wschód -  
po lewej stronie.

Po raz drugi w 1995 r. Teleskop Kosmiczny obserwował 
pierścienie Saturna zwrócone krawędzią ku Ziemi 10 sierp
nia, gdy planeta znajdowała się w odległości 1440 min km. 
Teleskop Hubble’a wykonał zdjęcia w czasie, gdy Ziemia 
ponownie przecinała płaszczyznę pierścieni Saturna i prze-

Jak często Ziemia przechodzi przez płaszczyznę pierścieni Saturna?
Saturn obiega Słońce w  ciągu 29.5 lat. Płaszczyzna pierścieni Saturna jest nachylona do płaszcyzny orbity planety pod kątem 26°,7. 
Dwukrotnie podczas jednego obiegu pierścienie zwrócone są  krawędzią ku Słońcu. Ponieważ Ziemia (patrząc z Saturna) znajduje się 
w pobliżu Słońca, zatem przecina ona płaszczyznę pierścieni praktycznie wraz ze Słońcem. Ponadto warto zauważyć, że:
• w  ciągu 15 lat (połowa okresu obiegu Saturna) zdarza się jedno albo trzy przejścia Ziemi przez płaszczyznę pierścieni;
• jeśli zachodzi jedno przejście, Saturn i Ziemia m uszą być w  pobliżu opozycji względem Słońca i dlatego wykonanie obserwacji 
takiego zjawiska jest trudne;
• jeśli zachodzą trzy przejścia, to środkowe wypada w pobliżu opozycji, zaś pozostałe dwa zdarzają się, gdy Ziemia i Saturn są  w 
kwadraturze;
• prawdopodobieństwo potrójnego przejścia wynosi ok. 53%, a pojedynczego -  ok. 47%;
• bardzo rzadko zdarza się, że Ziemia znajdzie się w  pobliżu płaszczyzny pierścieni Saturna i nie przetnie jej (ostatnio zdarzyło się to 
28 czerwca 1936r., gdy nasza planeta przeszła w  odległości 0°,0001 na północ od płaszczyzny pierścieni Saturna).

Obecne przejście, podobnie jak  te z lat 1966 i 1970-80, jest potrójne. Pierwsze zaszło 21-22 maja 1995r. Planeta Saturn znalazła się w 
rzadkim położeniu względem obserwatora ziemskiego, które ostatnio wystąpiło przed spotkaniem sond „Voyager” ze światem tego 
gazowego giganta -  Ziemia znalazła się na południe od płaszczyzny pierścieni. Drugie przejście (N—>S) nastąpiło 10 sierpnia 1995r., a 
ostatnie tej serii (N -»S) zajdzie 11 lutego 1996r. Słońce przetnie płaszczyznę pierścieni 19 listopada 1995r. i znajdzie się na południe 
od płaszczyzny pierścieni. Teleskop kosmiczny będzie uczestniczył w obserwacji wszystkich zjawisk, z wyjątkiem ostatniego przejścia 
Ziemi w lutym 1996 roku.
Ziemia znajduje się po drugiej stronie płaszczyzny pierścieni Saturna w interwałach 13-16 letniego. Niestety, najbliższe dwa zjawiska 
tego typu nie będą dostępne dla obserwatorów na Ziemi. Gdy nasza planeta przetnie płaszczyznę pierścieni 4 września 2009r., Saturn 
będzie się znajdował na niebie w odległości tylko 11° na wschód od Słońca, a przy następnej okazji -  24 marca 2025r. -  10° na zachód 
od naszej gwiazdy. Najbliższe widoczne z Ziemi zjawisko będzie potrójne:

• 15 października 2038r. -  Saturn 28° na zachód od Słońca (przejście S—>N),
• 1 kwietnia 2039r. -  Saturn 143° na wschód od Słońca (przejście N —>S),
• 9 lipca 2039r. -  Saturn 66° na wschód od Słońca (przejście S-»N).

Natomiast przejścia Słońca przez płaszczyznę pierścieni Saturna będą następujące:
• 10 sierpnia 2009r. (przejście S-»N),
• 6 maja 2025r. (przejście N->S),
• 22 stycznia 2039r. (przejście S—>N).
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chodziła na ich oświetloną stronę. Kilka lodowych księży
ców Saturna widać na zdjęciu jako słabe obiekty gwiazdo- 
podobne w pobliżu płaszczyzny pierścieni. S ą  to (od lewej): 
Enceladus, Tethys, Dione i Mimas. Dane z Teleskopu Hub
ble’a pokazują liczne słabe satelity zamknięte wewnątrz ja s
nych pierścieni, ale upłynie kilka miesięcy zanim uda się je 
dokładnie zidentyfikować. Podczas majowych obserwacji 
udało się dostrzec dwa, a może nawet cztery nowe księżyce 
Saturna (zob. niżej). Nowe obserwacje dostarczyły lepszych 
obrazów słabego pierścienia E, które pomogą określić roz
miary cząstek i określić prawdopodobieństwo zderzenia w 
szczelinie Cassiniego. Zdjęcia, które zamieszczamy, zostały 
wykonane przy użyciu Szerokokątnej Kamery Planetarnej 
(WFPC2) i są  kompozycją obrazów, powstałą ze złożenia 
dłuższej ekspozycji słabych pierścieni i krótszej ekspozycji 
tarczy Saturna, wykonaną w celu uwidocznienia szcze
gółów. Pierścienie obserwowane wtedy, gdy są  zwrócone 
krawędzią do obserwatora niemal nikną ponieważ są  bar
dzo cienkie -  prawdopodobnie m ają mniej niż 2 km gruboś
ci.

NOWE KSIĘŻYCE 
SATURNA

Na podstawie zdjęć Saturna wykonanych 22 maja 1995r., 
gdy płaszczyzna pierścieni zwrócona była krawędzią do 
Ziemi, dokonano odkrycia co najmniej dwóch, a prawdo
podobnie aż czterech nowych księżyców obiegających tę 
olbrzymią planetę.

Amanda S. Bosh (Lovell Observatory, Flagstaff, Arizo
na) i Andrew S. Rivkin (także Lovell Observatory oraz 
University o f Arizona, Lunar and Planetary Laboratory) 
ogłosili o tym odkryciu 27 lipca w telegramie Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej.

Obserwatorzy byłi całkowicie zaskoczeni swym odkry
ciem , bowiem poszuk i
wanie nowych satelitów 
Saturna nie było celem  
ich pracy. Dwa z nowo 
zaobserwowanych przez 
H ST księżyców Saturna 
znajdują się na orbitach 
podobnych do innych 
dwóch księżyców  -  At- 
lasa i Prometeusza -  od
krytych w 1980 r. w cza
sie przelotów sond kos
micznych „  V oyager-1”  
i „Voyager 2” .

Dodatkowe obserwacje 
Saturna przez Teleskop 
Hubble’ a, wykonane gdy

Ziemia ponownie przecięła płaszczyznę pierścieni 10 sierp
nia, dostarczyły większej ilości zdjęć, które posłużą do 
wyjaśnienia, czy dwa z czterech satelitów odkrytych przez 
Teleskop Hubble’a są  rzeczywiście nowe, czy też nie. Jeżeli 
wszystkie cztery księżyce są  nowe, to łączna ilość znanych 
księżyców Saturna zwiększy się z 18 do 22.

Dwa z nowych księżyców (oznaczone jako S / l995 SI 
i S2) znajdują się wewnątrz cienkiego, spłaszczonego pier
ścienia F. Trzeci księżyc (S3) umieszczony jest nieco na 
zewnątrz pierścienia F. Natomiast czwarty z księżyców (S4) 
jest ok. 6700 km za pierścieniem F. Księżyce mają średnice 
nie większe niż 80 km.

Wyraźne zdjęcia z Teleskopu Hubble’a są  idealne do od
krywania nowych, słabych księżyców, które dotąd nie były 
obserwowane. Astronomowie zidentyfikowali nowe księ
życe przy pierwszej obróbce zdjęć z Teleskopu Kosm i
cznego, odejm ując słabe światło krawędzi pierścienia 
i oznaczając położenia znanych satelitów Saturna. Po tych 
zabiegach stało się jasne, że badacze widzą cztery obiekty 
przemieszczające się na kolejnych zdjęciach, nie odpowia
dające żadnemu ze znanych księżyców.

Za wyjątkiem S4, z którego odnalezieniem na kilku zdję
ciach były kłopoty, pozostałe trzy księżyce śledzone były 
przez 10 godzin, aż okrążyły one planetę.

Płaszczyzna pierścieni Saturna zwraca się krawędzią w 
kierunku Ziemi co ok. 15 lat i historycznie rzecz biorąc -  jest 
to okazja do odkrywania księżyców, które w innym okresie 
giną w jaskrawym blasku układu pierścieni planety. Astro
nomowie odkryli 13 księżyców Saturna podczas takich 
korzystnych konfiguracji w latach 1655 -  1980. Pozostałe 
księżyce zostały odkryte podczas przelotów amerykańskich 
sond kosmicznych „Voyager”  na początku lat 80-tych.

Kolejne po 10 sierpnia 1995 r. przejście Ziemi przez pła
szczyznę pierścieni Saturna widoczne z Ziemi nastąpi w 
2038r. Podobne konfiguracje w ystąp ią  w latach 2009 
i 2025, ale Saturn na ziemskim niebie będzie znajdować się 
zbyt blisko Słońca, aby móc go obserwować.
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Księżyce Saturna odkryte w czasie 
gdy Ziemia znajdowała się w pobliżu płaszczyzny pierścieni planety

KSIĘŻYC Pierścienie zwrócone 
krawędzią ku Ziemi

Rok
odkrycia

Odkrywcy

Tytan 1655-56 1655 Ch. Huygens

Japetus 1671-72 1671 G.D. Cassini

Rhea 1671-72 1672 G.D. Cassini

Tethys 1685 1684 G.D. Cassini

Dione 1685 1684 G.D. Cassini

Enceladus 1789-90 1789 W. Herschel

Mimas 1789-90 1789 W. Herschel

Hiperion 1848-49 1848 W. Bond, G. Bond, W.Lassel

Janus 1966 1966 A. Dollfus

Epimetheus 1966 1966 J. Fountain, S. Larson, R. Walker

Telesto 1979-80 1980 B. Smith, S. Larson, H. Reitsema

Calipso 1979-80 1980 D. Pascu, P.K. Seidelmann, W. Baum, 

D. Currie

Helene 1979-80 1980 P. Laques, J. Lecacheux

UWAGA: Odkrycie pięciu księżyców nie było związane z przejściami Ziemi przez płaszczyznę pierścieni Saturna. Phoebe 
został odnaleziony fotograficznie przez W. Pickeringa w 1897r., natomiast Pan, Atlas, Prometheus i Pandora zostały odkryte 
na zdjęciach z sond „Voyager” z lat 1980-81.

Zakrycie gwiazdy przez Saturna podczas przejścia Słońca przez płaszczyznę pierścieni planety
W dniach 20-21 listopada 1995r. Saturn i jego pierścienie zakryły gwiazdę oznaczoną w katalogu gwiazd Teleskopu Kosmicznego 
jako GSC 5249-01240. Amanda Bosh z Lovell Obserwatory i jej współpracownik Jim Elliot z Massachussetts Institute of 
Technology, użyli do obserwacji tego zjawiska Spektografu do Słabych Obiektów (FOS). Zakrycie zaszło w pobliżu punktu 
stacjonarnego orbity Saturna, gdy jego pozorna prędkość była mała. Przypadkiem zdarzyło się to w czasie przejścia Słońca przez 
płaszczyznę pierścieni, a więc pierścienie wydawały się ciemniejsze niż zwykle. Wszystko to sprawia, że oczekuje się interesujących 
wyników obserwacji tego zjawiska.
Podczas zakrycia gwiazdy, planeta przechodzi między gwiazdą a obserwatorem. Gwiazda staje się swoistym „próbnikiem” planety, 
umożliwiając badaczom określenie temperatury i składu chemicznego zakrywającej gwiazdę atmosfery planety oraz zbadanie sruktury 
pierścieni otaczających planetę. Zjawisko tego rodzaju przyczyniło się do odkrycia pierścieni Urana w 1977r. oraz do wykrycia atmos
fery Plutona w 1988r. Ponieważ zjawisko to nastąpiło w pobliżu punktu stacjonarnego, ruch Teleskopu Kosmicznego po orbicie 
okołoziemskiej wywołał efekt paralaksy, skutkujący kilkakrotnym przejściem gwiazdy przez atmosferę i pierścienie Saturna. 
Obserwacje zjawiska umożliwiają:

•zbadanie struktury atmosfery Saturna (w obszarze o ciśnieniu 1-100 mikrobarów, który był niedostępny dla instrumentów sond 
„Voyager”);
• określenie, jak zmienia się skład i temperatura atmosfery Saturna wraz ze zmianą szerokości planetograficznej;
• poszukiwanie w pierścieniach obszarów o małej przejrzystości optycznej (z rozdzielczością liniową lepszą niż 1 km).

Misje sond kosmicznych do Saturna

NAZWA SONDY Data wystrzelenia Data największego 
zbliżenia

Najmniejsza odległość 
od górnych warstw atmosfery

Picnaer 11 6 kwietnia 1973r. 1 września 1979r. 24 000 km
Vqyagerl 20 sierpnia 1977r. 12 listopada 1980r. 64 200 km
Vqyager2 5 września 1977r. 25 sierpnia 198 lr. 41 000 km
CSssini 1997r. czerwiec 2004r.
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BURZA NA SATURNIE

Zdjęcie Saturna wykonane przez HST 1 grudnia 1994 r., 

(fot. 1 i na rozkładówce) przedstawia rzadkie zjawisko - 

gigantyczną burzę w okolicach równikowych tej planety. 

Burza jest wywołana przez unoszenie gorących obszarów 

atmosfery, podobnie jak  na Ziem i. Średnica tej burzy, m ie

rzona w kierunku wschód-zachód jest równa średnicy Ziemi 

(ok. 12000 km). Nowe zdjęcia pokazują, że położenie burzy 

i jej rozmiary zm ieniły się nieco od jej odkrycia we wrze

śniu 1994 r.

Zdjęcie jest kom pozycją obrazów otrzymanych w róż

nych barwach w ciągu 6  minut, wykonanych w celu uzyska

nia zdjęcia w „prawdziwych”  barwach. Niebieska obwódka 

na prawej krawędzi tarczy planety jest rezultatem procesu 

obróbki zdjęcia, użytym  do zredukowania ruchu planety 

podczas ekspozycji.

Zd jęc ia  z Teleskopu H ubb le ’a są wystarczająco ostre, 

aby stwierdzić, że występujące na Saturnie wiatry kształtują 

ciemny „ k lin ” , który widać po zachodniej (lewej) stronie 

jasnego obłoku centralnego. Najsilniejsze są wiatry wschod

nie występujące na szerokości „ k lin a ” . Z  analizy zdjęć 

wykonanych przez sondy „V oyager”  w latach 1980-81 

prędkość szacowana jest na 1600 km/h. Na północ od tego 

tworu w kształcie strzały, wiatry zmniejszają się na tyle, że 

środek burzy przesuwa się na wschód względem otoczenia. 

Chm ury rozw ijające się na północ od burzy są przem ie

szczane na zachód przez wiatry wiejące na wyższych sze

rokościach. Silne wiatry w pob liżu  szerokości ciemnego 

„ k lin a ”  w iejące nad pó łnocną częścią burzy, pow odu ją 

powstawanie wtórnych zaburzeń, generujących słabe białe

z ostatniej chwili

chmury na wschód (na prawo) od środka burzy.

Białe chmury burzowe składają się z kryształków amo

niaku, powstałych gdy wznoszące się ku górze gorące gazy 

napotkały na swej drodze lodowate chmury. Obecna burza 

jest większa n iż te, które są wywoływane przez białe chmu

ry odpowiedzialne za małe burze, odnotowywane częściej.

Teleskop Kosmiczny obserwował podobną, lecz w iększą 

burzę we wrześniu 1990 r. Była ona jedną z trzech wielkich 

burz na Saturnie, dostrzeżonych w ciągu ostatnich dwóch 

stuleci. M imo, że zjawiska te oddalone są od siebie o ok. 57 

lat (mniej więcej 2  lata saturnowe), dotąd nie w iemy dla

czego zdarzają się one cyklicznie, gdy na północnej półkuli 

planety panuje lato.

Dostępna obserwacjom „powierzchnia” Saturna jest pokryta 

obłokami złożonymi głównie z kryształów amoniaku. Słabe 

kolory i odcienie spowodowane są prawdopodobnie wys

tępow an iem  zw ią zk ó w  siark i lub  fosforu  i z ło żonych  

molekuł węglowodorów.

Atmosferę Saturna tworzą głównie cząsteczkowy wodór 

(H 2 ) i hel (He). Są też n iew ielk ie ilości metanu (C H 4 ), 

amoniaku (N H 3 ), fosforowodoru (PH 3 ), tlenku węgla (CO), 

germ anowodoru ( G e H ^  i arsenowodoru (A sH g ). Etan 

(C 2 Hg), acetylen (C 2 H 2 ) i inne węglowodory są obecne w 

atmosferze, gdzie powstają w reakcjach fotochemicznych. 

Pod warstwą obłoków kryją się najprawdopodobniej woda 

(H 2 O ) oraz siarkowodór (H 2 S). W  śladowych ilościach 

występuje także wiele innych gazów, jak  np. azot (N 2 ), fluo

rowodór (HF) i chlorowodór (HC1), które dotąd nie zostały 

wykryte, ponieważ ich charakterystyki w idmowe są słabe 

lub zn a jd u ją  się w trudnodostępnych częściach w idm a 

Saturna.

Oprać. Paweł Sobotko

Odkryte w maju 1995r. księżycopodobne obiekty są prawdopodobnie bryłami lodu - pozostałościami zniszczonych niedawno księżyców, 

obiegających Saturna w pobliżu zewnętrznej krawędzi pierścieni.

Sierpniowe obserwacje Saturna, jego pierścieni i księżyców, przyniosły astronomom nowe niespodzianki. Stwierdzono, że zaobserwowane 

obiekty są zbyt jasne, aby nie zostały wykryte podczas przelotu w pobliżu Saturna sond kosmicznych „Voyager” w latach 1980-81. Ponadto na 

sierpniowych zdjęciach odkryto trzy nowe obiekty, znajdujące się na innych orbitach, niż te odkryte w maju. Według Phila Nicholsona z 

Cornell University (Ithaca, Nowy Jork), być może są to duże chmury materii z małych satelitów, zniszczonych w wyniku zderzeń z materią 

kosmiczną (np. kometami), które zaszły prawdopodobnie w czasie ostatnich 14 łat, jakie upłynęły od przelotu w pobliżu Saturna sondy 

„Voyager” . Obłok materii powstały ze zniszczenia bryły sztywnej może być jaśniejszy od samej bryły.

Odkrycie obiektów w takiej przejściowej fazie nie jest zupełną niespodzianką, ponieważ jeden ze scenariuszy powstania układu pierścieni 

Saturna zakłada, że układ ten tworzą liczne fragmenty „sproszkowanych” księżyców. Przemawia za tym fakt, że nowe obiekty obiegają 

macierzystą planetę w pobliżu pierścienia F, który jest dynamiczną strefą przejściową pomiędzy głównymi pierścieniami i dużymi księżycami. 

Księżyce mogą być niszczone w tym obszarze przez oddziaływanie pływowe Saturna. Obłok materii powstały po takiej katastrofie może 

rozciągnąć się wzdłuż orbity księżyca i utworzyć nowy pierścień.

Obserwacje Prometeusza - księżyca Saturna - także świadczą o dynamice tej strefy. Pomimo, iż trzeci obiekt, odkryty na majowych zdjęci

ach z Teleskopu Kosmicznego był początkowo podejrzany o to, że jest nowym księżycem, gdyż jego położenie nie zgadzało się ze 

spodziewanym położeniem żadnego ze znanych księżyców, to jednak wydaje się, że jest to jednak Prometeusz, który oddalił się na orbicie od 

spodziewanego położenia o 20”. Phil Nicholson sugeruje, że może to być konsekwencja zderzenia Prometeusza z pierścieniem F, które 

najprawdopodobniej nastąpiło w początkach 1993r. Księżyc len mógł przejść w pobliżu jednego ze zgęszczonych obszarów pierścienia F, co 

wywołało zmianę jego orbity.

Dalsze obserwacje Saturna i jego otoczenia przez Teleskop Kosmiczny są planowane na listopad 1995r.

(aw)
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Kwazar 3C273
-  (bliskie) spotkanie po latach

Odkrycie pierwszego kwazara, które 
m iało m iejsce 32 la ta  tem u byłoby 
prawdopodobnie niemożliwe, a w każ
dym razie opóźniłoby się bardzo, gdy
by nie skorelowanie wyników obser
wacji pochodzących z dwóch różnych 
zak resó w  w idm a e le k tro m a g n e ty 
cznego -  w tym przypadku radiowego 
i optycznego. W tamtych czasach był 
to zabieg raczej niekonwencjonalny. 
Trudno się zresztą temu dziwić, skoro 
-  na pozór prosty -  pom iar pozycji 
źródła z dokładnością  do pojedyn
czych sekund kątowych był wtedy nie
słychanie trudny ze względu na niską 
zdolność rozdzielczą radiowych instru
mentów obserwacyjnych. Z kolei bez 
dysponowania taką dokładnością trud
no byłoby w ogóle próbować sensow
nej identyfikacji obiektów radiowych z 
optycznymi.

Wyznaczenie dokładnej pozycji sil
nego radioźródła oznaczonego w kata
logu 3C numerem 273 było możliwe 
dzięki temu, że znajduje się ono w po
bliżu ekliptyki (w gwiazdozbiorze Pan
ny), czyli że bywa zakrywane przez 
Księżyc. Kilka obserwacji takich okul- 
tacji teleskopem w Parkes (Australia) 
w 1962 r. pozwoliło stwierdzić, że 3C 
273 je s t  ź ród łem  podw ójnym  oraz 
wyznaczyć pozycje obu składników z 
dokładnością sekundową, a więc wys
tarczającą do identyfikacji. 16 marca 
1963 roku Maarten Schmidt ogłosił w 
Nature, iż bez wątpienia optycznym

odpow iednikiem  radioźródła 3C273 
jest dość nietypowa „gwiazda” prawie 
13 wielkości z czymś na kształt pióro
pusza wysuniętego prawie dokładnie 
na południowy zachód. Ów pióropusz, 
który zaczęto w term inologii angiel
skiej określać słowem dżet, pokrywał 
się z dokładnością 1" ze składnikiem 
„A” radioźródła, a sam obiekt gwiaz- 
dopodobny to -  również w granicach 
błędu pomiaru radiowego -  3C273B. 
Skąd takie asekuranckie  określenie

„obiekt gw iazdopodobny”? Otóż nie 
była to bynajmniej „pierwsza lepsza” 
gwiazdka, tyle że aktywna radiowo. Jej 
widmo uzyskane teleskopem 5-cio me
trowym w niczym  nie przypom inało 
w idm  gw iazdow ych. C harak teryzo
wało się ono bowiem trzema osobliwy
mi cechami: poniebieszczonym konti
nuum, szerokimi liniami emisyjnymi 
oraz -  co najbardziej dziwne -  na pozór 
nieznanymi długościami fal tych linii. 
Schmidtowi udało się jednak wyjaśnić 
ich pochodzenie: były to po prostu li
nie wodorowe serii Balmera (a także li
nie Mg I I  i O III), tyle że przesunięcie 
ku czerwieni w szokującym  dotych
czas stopniu - z = 0 .158. Tak oto doszło 
do odkrycia pierw szego radioźródła 
niby -gw iezdnego (Quasi Stellar Ra
dio Source). Z chwilą odkrycia następ
nych takich obiektów (3C48, 3C196,
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Rys 1. Nałożenia na siebie obrazu kwazara 3C 273 w promieniowaniu widzial
nym (zaczernienie) i radiowym (izolinie).
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Od tamtych pionierskich obserwacji 

nasza wiedza i kwazarach poszerzyła się 
ogromnie, a wraz z nią „poszerzył się” 
poznawalny Wszechświat, gdyż kwazary 
m ają największe spotykane z-ty. Dziś 
wiemy, że 3C 273 ze swoim z=0.158, 
jest w tym względzie „minimalistą”  w 
porównaniu z odkrywanymi dziś kwa- 
zaram i o z w gran icach  5. Jednak  

3C273 jest wciąż na nowo obserwo
wany, w tym również przez Teleskop 
Kosmiczny Hubble'a. Jego kamera sze
rokokątna (W FPC2) została skiero
wana w kierunku 3C273 w dniach 4 i 5 
czerwca 1994r. Ponadto rok wcześniej, 
w maju 1993r., po raz kolejny przyj
rzano się dokładnie temu obiektowi na 
falach radiowych. Tym razem użyto 
interferometrycznej sieci teleskopów 
MERLIN w Wiekiej Brytanii. 1 tak do
szło do swoistego „spotkania po latach ” , 
kiedy to ponownie porównano ob
serwację radiową i optyczną tego fas
cynującego obiektu. To, że wybrano 
akurat 3C273 nie wynikało jednak z 
jakiś pozamerytorycznych przesłanek 

w rodzaju „obchodów” 30 rocznicy je 
go odkrycia lub dlatego, że jest to pro
totypowy kwazar, lecz po prostu dla
tego, że jest to jedyny kwazar, który 
posiada dżet zarówno optyczny jak  
i radiowy. Wyjątkowa -  jak  na tę klasę 
-  jest także jego bliskość: przyjąwszy 
sta łą  H ubble'a H0=75 km s ' M pc '1 
i stałą deceleracji q0=0.5, jednej se

kundzie kątowej na jego  obrazie od
powiada 2.37 kpc.

Oczywiście charakter i jakość ob
serwacji sprzed 30 lat i współczesnych 

są  niewspółmierne: wtedy chodziło o 
potwierdzenie tożsamości naszego bo
hatera, obecnie doszło do porównania 

3C286) można już było mówić o no- urobiono wkrótce nazwę quasars, co jch obrazów. Na tym poziomie jakoś- 
wej klasie ciał niebieskich, a z okre- bez trudu udało się  spolszczyć jako  ciowym nie było możliwe, ani w latach 

ślających ją  czterech angielskich słów kwazary. 60-tych , ani nawet w następnych
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Rys 2. Dżet kwazara 3C 273 w promieniowaniu widzialnym (u góry) i radio
wym (u dołu).
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dekadach. Tym razem „wina” była po 
s tro n ie  o p ty c z n e j, ja k o  że p rzy  
obserwacjach z Ziemi atmosfera naszej 
planety degraduje rozdzielczość ką
tow ą do kilku  sekund. T ym czasem  
dżet kwazara 3C273 ma -  jak się oka
za ło  -  n iezw y k le  sk o m p lik o w an ą  
i sub te lną  struk turą , d a jącą  się od
wzorować dopiero przy zdolności roz
dzielczej o dwa rzędy lepszej. Parado
ksalnie na falach radiowych osiągnię
cie takich (a naw et w iększych roz
dzielczości) było możliwe już wcześ
niej. W dziedzinie fal świetlnych dys
ponujemy nią dopiero obecnie dzięki 
Teleskopowi Kosmicznemu, a ściślej -  
po ostatniej naprawie jego układu op
tycznego. W przypadku omawianych 
tu  obserw acji rozdzie lczość  ta w y
niosła 0.1" na piksel. Przekrój syntety
cznej wiązki MERLIN-a na poziomie 
połówkowym miał kształt elipsy o roz
miarach 0.18" na 0.14".

Rys. 1. przedstawia obraz z kamery 

WFPC2 Teleskopu Hubble'a (^=5935 A) 
nałożony na obraz radiow y (f= 1658 
MHz, pasmo 30 MHz). Dokładność te
go nałożenia osiąga 0.02". Mapa kon
turowa to pomiar emisji radiowej, ob
szary zaczernione to obraz optyczny. 
Ponieważ celem obserwacji było uch
w ycen ie  z łożonej s tru k tu ry  dżetu , 

długi czas ekspozycji (1100 s) spowo
dował prześwietlenie samego kwazara, 
o czym  św iadczy zarów no rozm yty 
obraz, jak i pojawienie się „krążka dy
frakcyjnego”. Ponadto doszło do nie
kontrolowanego „przecieku” ładunku 
w przetw orniku CCD objawiającego 
się rysą na obrazie.

Najbardziej uderzającą, dającą się 
od razu zauważyć, właściwością dżetu 
3C273, je s t to, iż dżet optyczny jest 
w ęższy od radiow ego. Na poziom ie 
połowy mocy dżet optyczny ma 0.3"

(0.7 kpc), a radiowy 1.0". Kształt tego 
ostatniego (rys. 2) jest względnie pro
sty - j e s t  to jakby maczuga o dość „sę
katej ” fakturze . Na jego tle dżet opty
czny ma znacznie w iększą dynamikę 
zmian jasności. Widzimy tu składową 
ciągłą (jej jasność autorzy obserwacji 
szacują na 23 magnitudo na sekundę 
kw adratow ą) i skupione pojaśnienia 
sięgające do 22.3 magnitudo. Układa
ją  się one ponadto w bardzo skompli
kowany wzór, w skazujący na to, że 
dżet optyczny jest bardzo poskręcany 
w przestrzeni.

Jak zinterpretować te obserwacje? 
Ich autorzy proponują następujący mo

del. Wiadomo ponad wszelką wątpli
wość, że dżet radiowy świeci dzięki 
mechanizmowi synchrotronowemu, tj. 
na skutek ruchu szybkich elektronów 
w polu magnetycznym. Jeśli przyjąć, 
że emisja optyczna jest również syn
chrotronowa, to czas życia odpowie
dzialnych za nią elektronów jest o trzy 

rzędy wielkości krótszy niż elektronów 
„radiowych” . Przy założeniu, że indu
k c ja  p o la  m ag n e ty czn eg o  w ynosi 
30nT, otrzymujemy szacunkową war
tość czasu życia elektronów  „opty
cznych” rzędu 1000 lat. Jeżeli teraz za
łożyć prędkość ruchu materii w dżecie 
na będącą rzędu 0.1 c, dochodzimy do 
wniosku, że elektrony optyczne muszą 
być wzbudzone w promieniu zaledwie 
100 lat świetlnych od aktualnego ich 
p o ło ż e n ia , co z n aszeg o  p u n k tu  
widzenia odpowiada 0.012". Emisja 
optyczna wyznacza zatem chwilowe, 
aktualne położenie dżetu. Natomiast w 
p rzy p ad k u  e lek tro n ó w  rad io w y ch , 
skala -  zarówno czasowa jak  i prze
strzenna -  jest 1000-krotnie większa, a 
to oznacza, że dżet radiowy to jakby 
zapis przebiegu faktycznego dżetu w 
ciągu ostatniego miliona lat.

Mamy więc do czynienia z cienkim 
(>1 kpc) strumieniem plazmy, przebi
jającym  się przez ośrodek po skomp
likowanym i zmieniającym się w cza
sie torze. Taki scenariusz wydaje się 
być tym bardziej prawdopodobny, jeśli 
się  w eźm ie pod uw agę zachow anie 
dżetu w bezpośredniej bliskości kwa
zara, tj. w skali m ili-, a zw łaszcza 
mikrosekund łuku. Zmiany, jakie tam 
zachodzą mogą być zauważone w skali 
czasow ej rzędu m iesięcy i sugerują 
one, że ów dżet „wewnętrzny” wyko
nuje albo ruch precesyjny, albo drąży 
ośrodek po linii (przynajmniej teorety
cznie) spiralnej. Popularnie można to 
porównać do toru ruchu cząstek wody 
w ypływ ającej z d u żą  p ręd k o śc ią  z 
uwolnionego węża ogrodowego. Ostat

nie połączone obserwacje Teleskopem 
Kosmicznym i MERLIN-em zdają się 

pokazywać, że dżet w kwazarze 3C273 
„w ije” się na całej sw ojej d ługości 
(20") żłobiąc w ośrodku międzygalak- 
tycznym  znacznie szerszy kanał niż 
faktyczny przekrój dżetu. Ślady jego 
bytności w niedawnej przeszłości wi
doczne są na m apach radiow ych, a 

aktualny -  bardzo skom plikowany -  
stan odzwierciedlają obrazy z HST.

Opisany tu scenariusz wydaje się 
być typowy nie tylko dla 3C273, a być 
może i dla innych kwazarów, gdyby 
udało się w nich zaobserwować opty
czne dżety . T ym czasem  dla rad io - 
galaktyk obserwujemy zdumiewającą 
rozmaitość stopnia i sposobu skorelo
wania dżetów optycznych z radiowy
mi. Zajm iem y się tym w następnym  
odcinku cyklu „Teleskop Kosmiczny 
H ubble 'a” . HST dostarczył bow iem  
ostatnio -  jak  zwykle pasjonujących -  
wyników z obserwacji silnych radio- 
galaktyk.

Andrzej Marecki
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In memoriam

Jan Smoliński (1934 - 1995)
W dniu 8 lipca 1995r. zmarł nagle w Barcelonie astronom 
toruński prof, dr hab. Jan Smoliński, docent w Pracowni 
Astrofizyki I Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika 
Polskiej Akademii Nauk w Toruniu.

Jan Smoliński urodził się w Lubawie 11 sierpnia 1934 
roku. Tam też odbył swą edukację podstawową i średnią. 
Świadectwo dojrzałości zdobył eksternistycznie w Szkole 
Ogólnokształcącej stopnia Licealnego w Olsztynie w roku 
1955. Wykształcenie wyższe uzyskał na Uniwersytecie 
M ikołaja Kopernika w Toruniu.
Studiował astronom ię w latach 
1956-1961 i na podstawie pracy 
p .t.,, Wskaźnik barwy gwiazdy zmien
nej krótkookresow ej X  A r ie tis” 
otrzymał dyplom magistra astrono
mii w roku 1961. Doktorat nauk 
fizycznych w dziedzinie astrono
mii uzyskał Jan Smoliński w roku 
1968 na podstawie pracy „Efekty 
lin ii absorpcyjnych w widmach 
gwiazdowych o małej zdolności 
rozdzielczej" wykonanej pod opie
ką prof. W. Iwanowskiej w Toru
niu. Na UMK w Toruniu odbyła 
się też Jego habilitacja w roku 
1977. Rozprawa habilitacyjna no
siła tytuł „Badania widmowe i ra
diowe wybranych gwiazd nadol- 
brzymów typu F  i G ”. Tytuł profe
sora został Mu nadany w roku 1993, po odpowiedniej pro
cedurze przeprowadzonej na Radzie Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Bezpośrednio po skończeniu studiów astronomicznych, 
mgr Jan Smoliński pracował przez pół roku jako nauczy
ciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie 
Gdańskim, a od 1 marca 1962r. został zatrudniony w Pra
cowni Astrofizyki I Zakładu Astronomii (po zmianie naz
wy, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika) 
PAN w Toruniu. W tej Pracowni odbył całą swoją karierę 
zawodową, od stanowiska asystenta do stanowiska docenta 
i kierownika tejże Pracowni.

Zainteresowania naukowe Jana Smolińskiego koncen
trowały się wokół tematyki opisanej w przytoczonych tu 
tytułach Jego prac: magisterskiej, doktorskiej i habilita
cyjnej, a więc fotometrii i spektroskopii gwiazdowej. 
Opublikował przeszło 40 prac naukowych, które zawierają 
duże ilości danych obserwacyjnych i dokumentują obser
wowane zjawiska w szerokim przedziale czasu. Znaczące

wyniki naukowe Jan Smoliński osiągnął w dziedzinie 
fizyki gwiazd niestacjonarnych. W szczególności wśród 
gwiazd nadolbrzymów na podstawie analizy ich cech wid
mowych, wyodrębnił tzw. skrajne nadolbrzymy oraz 
wykrył dużą zmienność ich atmosfer i duży z nich wypływ 
masy (ekspandujące otoczki i wiatry gwiazdowe). Jest 
współodkrywcą podwójności nadolbrzyma HD 4817, który 
sam zimny, ma gorącego towarzysza będącego gwiazdą 
ciągu głównego. Wysunął też hipotezę, że skrajne nadol

brzymy są dość silnymi źródłami 
promieniowania radiowego. Była 
to, niestety, nietrafna hipoteza, 
aczkolwiek podjęte z jego inicja
tywy i z jego udziałem poszukiwa
nia doprowadziły do wykrycia pro
mieniowania radiowego dwóch z 
29 przebadanych obiektów. W lip- 
cu 1995r. pojechał do Hiszpanii na 
konferencję dotyczącą właśnie pro
mieniowania radiowego gwiazd, a 
Los sprawił, że nie danym Mu już 
było w tej konferencji uczestni
czyć.

Prof. Smoliński miał szerokie 
kontakty zagraniczne. W sumie 
spędził ok. 40 miesięcy w nauko
wych ośrodkach zagranicznych. 
Oprócz lokalnego ośrodka nauko
wego w Toruniu, Jego profil nau

kowy kształtowały pobyty stażowe w Obserwatorium As
tronomicznym w Wiktorii w Kanadzie, gdzie współpraco
wał z takimi astrofizykami jak profesorowie K. O. Wright, 
czy J. Climenhaga. Uczestniczył w wielu konferencjach 
międzynarodowych. Był członkiem Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej i należał do Komisji 29 Widm Gwia
zdowych tej Unii. Komisja ta powołała Go na członka 
swego Prezydium w latach 1988-91.

Od końca 1985 roku do roku 1992 doc. Jan Smoliński 
był kierownikiem Toruńskiej Pracowni CAMK. Położył du
że zasługi dla doprowadzenia do szczęśliwego końca adap
tacji „kamieniczki” na Starym Mieście w Toruniu na sie
dzibę Pracowni. 20 lat wcześniej miał też znaczący udział 
w uzyskaniu tzw. spektografu kanadyjskiego Richardsona 
dla Obserwatorium Toruńskiego.

Za swe prace był wielokrotnie nagradzany. M.in. był lau
reatem Nagrody Młodych Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego w 1964 r. i Wydziału III Polskiej Akademii 
Nauk w 1977 roku. W 1995 roku Prezydent RP odznaczył 
Go Złotym Krzyżem Zasługi. (aw)
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Helena 
Kazimierczak-Połońska 

1902 -  1992
Prawie każdy z polskich astronomów, 
jeśli się zatrzymywał na dłużej w Pe
tersburgu, starał się odwiedzić panią 
Helenę.

Oczywiście nie zawsze to było mo
żliwe. Przed rokiem 1956 pani Helena 
przebywała jeszcze na „przymusowym 
osiedleniu” po stalinowskim więzieniu, 
mimo iż Stalin już nie żył. A po roku 
1987 straciła wzrok i odwiedzali ją  już 
tylko najbliżsi przyjaciele. Pani Helena 
była postacią pełną kresowej fantazji, 
inicjatywy i odwagi cywilnej oraz fizy
cznej, była wprost sienkiewiczowskim 
typem. Urodziła się 21 listopada 1902 r. 
w ziemiańskiej rodzinie Jana i Eugenii 
Połońskich w dziedzicznym  majątku 
Sielec, podówczas w guberni Włodzi- 
miersko-Wołyńskiej Imperium Rosyj
skiego. Była to typowa wołyńska po
siadłość ziemska, taka, jakie opisywał 
również Wincenty Pol. Starsi astrono
mowie, Michał Kamieński, Maciej Bie
licki i Ludwik Zajdler, którzy mieli tam 
okazję bywać, opowiadali zgodnie, że je
śli się wyszło z Sieleckiego dworu w 
którąkolwiek stronę pieszo na parogo
dzinny spacer, to stale od horyzontu do 
horyzontu rozciągały się pola, past
wiska, łąki lub stawy Połońskich.

Helena miała lekkie dzieciństwo, ale 
też umiała je  wykorzystać. Wstępując

Wincenty Pol 
w

„Pieśni o Ziemi Naszej” 
tak opisuje Wołyń

Pełny oddech ma tam życie 
I wszystkiego wbród obficie 
Ryb, i zboża, i świniny,
Bydła, koni i zwierzyny,
I  konopi, pszczół i miodu 
1 niemało też narodu!

do gim nazjum  żeńsk iego  w Ł ucku 
mówiła już biegle po rosyjsku, polsku, 
fran cu sk u , n iem ieck u  i an g ie lsku . 
Ukończyła to gimnazjum ze złotym me
dalem w roku 1919, gdy na kresach sza
lały polityczne, narodowościowe i bra
tobójcze walki. Ale gimnazja żeńskie 
były wówczas dopasowywane pozio
mem „do kobiecych możliwości umy
słowych”. Helena chciała mieć „praw
dziwą” maturę i uzyskała jako ekstern 
w roku 1920 atest m aturalny z m ę
skiego gimnazjum w Łucku. M usiała 
się w tym celu przygotować nie tylko z 
matematyki, ale również z łaciny i gre
ki. Od roku 1922 do 1927 studiowała 
na wydziale Fizyczno-Matematycznym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo
wie, a ponieważ w Galicji zakwestio
nowano ważność obu jej matur, które 
były... rosyjskojęzyczne, zadow oliła 
się najpierw statusem wolnej słuchacz
ki póki nie zdała w roku 1925 jeszcze 
raz, znów jako ekstern, już całkowicie 
polskiej matury w kuratorium w Rów
nem. Od roku 1928 pracow ała jako 
asystentka w Katedrze Astronomii u 
profesora Marcina Ernsta, którego do 
śmierci uważała za swojego mistrza. 
Pozostała też na całe życie wierna jego 
zainteresowaniom -  mechanice niebie
skiej.

Ruskie kawki i gawrony 
Gwarzą tłumnie na dzwonnicy, 
Cerkiew z trzema kopułami,
W niej odprawa - a pokłony, 
Przed carskimi stojąc drzwiami. 
Bije lud na twardo chrzczony!

Bo tam kiedy dwór - to wielki! 
Kiedy posłuch - to ju ż  wszelki! 
Kiedy liczą  -  to miliony!
Kiedy jedzą - to lakotki!
Kiedy piją - to na setki!

Kiedy pan - to urodzony...

Śmierć profesora Ernsta i fakt, że je 
go następca (Eugeniusz Rybka), zmie
nił tematykę prac katedry, zmusił j ą  do 
poszukania nowego mistrza. Znalazła 
go w  osobie profesora M ichała K a
mieńskiego w Uniwersytecie W arsza
wskim. Przez dwa lata 1933-1934 była 
tam asystentką woluntariuszką (pensja 
asystencka nie miała dla niej znacze
nia), a w roku 1934 uzyskała stopień 
doktora filozofii (promotor -  oczywiś
cie M ichał Kamieński) na podstawie 
rozpraw y „O ruchu  p lan e to cen try - 
cznym komet”. Był to jedyny doktorat 
z zakresu astronomii w Uniwersytecie 
Warszawskim w okresie międzywojen
nego dwudziestolecia. Helena Połoń- 
ska była typową kresową ziemianką -  
praw osław ną Polką. K orzystając ze 
stałych kontaktów z ośrodkiem w Pa
ryżu (wówczas centrum światowej my
śli prawosławnej) jako samouk chło
nęła w iedzę teologiczną. Pracow ała 
społecznie w kręgach młodzieży pra
wosławnej, a rozporządzając sporymi 
zasobami pieniężnymi, ufundowała w 
tym czasie kilka stypendiów dla pol
skich kleryków pragnących w Paryżu 
odbyć studia teologiczne. (Jednym z 
nich był Ojciec Eugeniusz Lachocki, 
później długoletni prawosławny pro
boszcz w Krakowie -  zawsze zainte
resow any rów nież problem am i kos
micznymi).

Polska nie miała dobrych obserwa
toriów. Najnowocześniejsze wówczas 
-  we Wschodnich Karpatach na Popie 
Iwanie -  miało położenie dobrane z 
punktu widzenia wojskowo-politycz
nego. Pop Iwan miał mniej pogodnych 
nocy niż jego dolinne otoczenie. Profe
sor Kamieński marzył o innym obser
watorium lepiej ulokowanym. Pani He-
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lena, która właśnie wyszła za mąż za 
pana Leona Kazimierczaka (1936 r.) za
proponowała wzięcie pod uwagę wa
runków meteorologicznych swojego 
majątku. Profesor Kamieński, który by
wał w Sielcu kilkakrotnie od roku 
1935, stwierdził, że tamtejszy klimat 
astronomiczny jest w każdym razie 
lepszy niż na Popie Iwanie. Ustalono 
program astrometrycznych obserwacji, 
które miała wykonywać zarówno pani 
Helena jak i astronomowie dojeżdża
jący z Warszawy. Profesor obiecał wy
pożyczyć jeden z teleskopów stojących 
w pawilonach przy Alejach Ujazdo
wskich w Warszawie, a państwo Kazi-

mierczakowie przygotowali plany bu
dowy prywatnego obserwatorium za
twierdzone w roku 1938 przez staros
two we W łodzimierzu Wołyńskim. 
Zgromadzono materiały i latem 1939 r. 
rozpoczęto budowę, która miała być 
ukończona wiosną 1940 r.

Jesienią roku 1939 państwo Kazi- 
mierczakowie musieli uchodzić z ży
ciem ze swego majątku przed wkra
czającymi bolszewikami. Schronili się 
do Lwowa, gdzie profesor Eugeniusz 
Rybka umiał zapewnić bezpieczeństwo 
życia i jakie takie możliwości utrzyma
nia kilkorgu astronomom, zarówno w 
okresie bolszewickim, jak i hitlerow

skiej okupacji. Wobec zbliżającego się 
ponownie frontu wyjechali „na pewien 
czas” do Warszawy, gdzie przeżyli 
Powstanie.

W roku 1945 stanęła przed Heleną 
Kazimierczak-Połońską alternatywa 
powrotu na oddzielone granicą Kresy 
lub pozostanie w Polsce. Zadecydował 
fakt, że w Związku Radzieckim poja
wiła się pewna swoboda religijna, za
czął odżywać Kościół Prawosławny, 
potrzeba było kleru i świeckich działa
czy Kościoła. Złudzona wizją swobód 
religijnych wraz z kilkuletnim synem 
Sergiuszem i ze stosem książek astro
nomicznych i teologicznych (te ostat
nie budzą zdumienie oficera NKWD, 
ale je przepuszcza) „repatriuje się” do 
Związku Radzieckiego. Z mężem roz
łączyło ją  Powstanie Warszawskie. 
Nigdy się już potem nie połączyli w 
stadło małżeńskie. Gdy się po latach 
odszukali -  on w Sopocie, ona w Le
ningradzie -  spotkali się już tylko jako 
starzy przyjaciele.

Po przyjeździe do Związku Radziec
kiego pani Helena, wbrew uroczystym 
obietnicom, nie może sama wybrać 
miejsca zamieszkania, ani nostryfi
kować polskiego doktoratu. Prowadzi 
wprawdzie zajęcia z matematyki w 
wyższych szkołach Chersonia, a póź
niej i Odessy, a od roku 1948 pracuje 
w leningradzkim Instytucie Astronomii 
Teoretycznej, ale musi na nowo robić 
stopień kandydata nauk, który uzyskuje 
niedługo, bo już w roku 1951. Cały ten 
czas bieduje. Z braku właściwej opieki 
lekarskiej umiera jej jedyny syn. (W 
roku 1948)Prowadzi pracę mi-syjną 
wśród sąsiadów i znajomych. Jest śled
zona, a gdy pod jej wpływem przyjmuje 
chrzest w raz z rod z in ą  pe-w ien 
pułkownik Armii Czerwonej, nie-długo 
po wręczeniu jej dyplomu kan-dydack- 
iego zostaje aresztowana. Bez wyroku, 
rozprawy i aktu oskarżenia, a tym 
samym bez rehabilitacji zostaje zwol
niona po długich miesiącach po-bytu i 
z miejsca powraca do pracy mi-syjnej 
w K ościele Praw osław nym , a ku 
swemu zdziwieniu w roku 1956 zostaje 
przyjęta znów do pracy przez Instytut 
Astronomii Teoretycznej. Gdy tam w 
latach sześćdziesiątych proponują jej 
zrobienie wielkiego radzieckiego dok
toratu (w jakimś sensie odpowiednik 
naszej habilitacji) szepce do ucha swe
mu dyrektorowi „ale ja jestem człon
kiem rady parafialnej”, na co dyrektor 
odpow iada je j ściszonym  głosem:

„Mieszkając w jednym z pokoików gmachu, wykonywała z tego tytułu 
pewne prace dla Obserwatorium. Brała mianowicie udział w obliczeniach 
efem eryd  p a r  P iew cow a dla dokładnych w yznaczeń szerokośc i 
geograficznych oraz w badaniach nad ruchem komety Wolf 1 w sferze od
działywania Jowisza w roku 1922. Zastosowała do tego przypadku zmody
fikowaną przez siebie metodę całkowania liczbowego Numerowa. Za 
pomocą tej metody obliczyła perturbacje w ruchu jowicentrycznym komety 
za rok 1922, wywołane przez Słońce i inne planety. Zaletą tej metody jest 
to, iż pochłania ona zaledwie 20% tego czasu, który je s t potrzebny do 
obliczenia perturbacji w ruchu heliocentrycznym komety dla tego samego 
okresu. Główne wyniki je j obliczeń podane są w Warsaw Reprint nr 30, 
1935r."
Prof. Michał Kamieński, ówczesny dyrektor Obserwatorium w „Zarysie 
dziejów Obserwatorium Warszawskiego 1815-1945” (Studia i Materiały z 
Dziejów Nauki Polskiej, Zeszyt 2, 1959).

Helena Kazimierczak-Polońska była jeśli nie pierwszym, to z  pewnością 
jednym z pierwszych astronomów, który stanął na ruinach Obserwatorium 
Astronomicznego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie po upadku pow
stania. Warto przytoczyć je j słowa, którymi opisuje w swoich pamiętnikach 
to, co zobaczyła:
„Obserwatorium było kompletnie zburzone. Nie pozostało nawet śladu 
po kopułach astronomicznych, pracowniach, mieszkaniach, głównym 
wejściu. Odsłonięte zostały podziemia, gdzie poniewierały się pogru
chotane i bezkształtn ie powyginane części m etalowe teleskopów, 
potłuczone i roztopione szkła obiektywów i okularów, od których roz
chodziły się w najrozmaitszych kierunkach świetliste smugi, jak  przy 
stapianiu się meteroidów przelatujących przez atmosferę ziemską pod
czas deszczu gwiazd spadających. To był przerażający obraz, przy którym 
widok własnego domu wysadzonego dynamitem wydawał się czymś

Helena Kazimierczak-Polońska nie zapisała się w historii astronomii 
jakimś błyskotliwym odkryciem. Trwalej wartości je j bogatego dorobku 
należy jednak upatrywać przede wszystkim w niezwykle głębokich anali
zach procesów numerycznych związanych z badaniem ruchu komet okre
sowych. Sięgać do nich pow inni dziś badacze, oszołom ieni nieraz 
współczesnymi możliwościami obliczeniowymi, aby dostrzec i zrozumieć 
różne subtelności i niebezpieczeństwa, które kryją w sobie tak skomp
likowane zagadnienia rachunkowe, ja k  np. wyznaczanie orbity komety z 
uwzględnieniem wszystkich czynników zakłócających ten ruch. Ogromna 
erudycja i doświadczenie Autorki tych dociekań mogą wiele nauczyć i 
ustrzec przed pochopnym formułowaniem wniosków.

Krzysztof Ziołkowski, Urania

Więcej szczegółów z życia Heleny Kazimierczak-Połońskiej znaleźć 
można w : Krzysztof Ziołkowski; Urania nr 10/1993, str. 274-278.
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„  W tym czasie w instytucie pojawiła się perspektywa wykorzystania współ
czesnej techniki obliczeniowej i Helena lwanowna, nie zwracając uwagi na 
swój niemłody już wiek, w krótkim czasie opanowuje całkiem w owym czasie 
skomplikowaną sztuką programowania obliczeń astronomicznych na kompute
rze -  w wewnętrznym kodzie maszyny. Jednocześnie zajmuje się systematycz
nie czasochłonnym przygotowaniem kart dziurkowanych, zawierających ogrom
ny materiał pomocniczy, konieczny dla rozwiązania problemu w zamyśle He
leny Iwanownej dotyczącego zbadania ewolucji orbit wszystkich komet krót
kookresowych w przeciągu 400 lat — od roku 1660 do 2060. Obliczenia miały 
pozwolić na pełną analizę przejść tych bardzo interesujących obiektów w po
bliżu wielkich planet z uwzględnieniem zaburzeń wywołanych nie tylko przez 
same planety, ale i cztery galileuszowe satelity Jowisza oraz efektów niegra- 
witacyjnych. Helena lwanowna spędza dnie i noce przed pulpitem kompute
ra...Jednocześnie przygotowuje obszerne, liczące setki stron, monografie do 
publikacji w wydawnictwie instytutu, ja k  i artykuły dla innych wydawnictw 
naukowych. Nie zapomina przy tym ani na chwilę o swoich podopiecznych -  

starych i chorych samotnych ludziach mieszkających w różnych miejscach na 
terytorium ZSRR. Prowadzi obszerną korespondencję z kolegami, przyjaciółmi, 
ja k  i osobami potrzebującymi po prostu dobrego słowa, porady duchowej 
i moralnego wsparcia. Jednocześnie, na ile to możliwe, przyczynia się do 
pojawienia się w muzycznym życiu Leningradu takich gwiazd pierwszej wiel
kości ja k  pianista-wirtuoz Witold Malcużyński, znakomita pianistka Halina 
Czerny-Stefańska czy natchniony chór chłopięcy z Poznania pod dyrekcją Je
rzego Kurczewskiego
Z przemówienia Prof. Wiktora Abałakina, dyrektora Obserwatorium Astronomi
cznego w Pułkowie, na Sesji poświęconej Helenie Kazimierczak-Połońskiej zor
ganizowanej przez Petersburską Akademię Duchowną w listopadzie 1993 roku.

„Kola Bielajew też chodzi do cerkwi 
i do tego jest synem księdza, ale cóż to 
ma do rzeczy” . N iew ielu było tam 
wówczas takich dyrektorów.

Odtąd jej życie naukowe rozwija się 
bez przeszkód. Staje się miejscową 
pionierką rachunków komputerowych. 
Zostaje (lata 1976-78) przewodniczącą 
Grupy Roboczej Małych Ciał Układu 
Planetarnego Komitetu Astronomii Ra
dzieckiej Akademii Nauk. Jej biegła 
znajomość języków czyni ją  niezastą
pioną w kontaktach międzynarodo
wych, w organizacjach imprez. Partia 
komunistyczna pozwala jej zajmować 
stanowiska we władzach Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej (Członek 
Komitetu Organizacyjnego Komisji 
20.) „W ielki” doktorat uzyskuje w 
roku 1969. Dostaje paszport zagrani
czny, może wyjeżdżać. Instytut Astro
nomii Teoretycznej wydaje specjalny 
numer publikacji jej poświęcony, na jej 
cześć planetka 2006 dostaje nazwę 
„Polońska”.

Jej główne prace to opracowanie 
obsewacji komet z okresu 190 lat, me
toda opracowania masowych obser
wacji ewolucji orbit kometarnych, pro
blemy przechwytu komet przez Jowi
sza i Neptuna, opracowanie ciągłych, 
num erycznych teorii ruchu komet 
krótkookresowych z uwzględnieniem

wszystkich perturbacji... -  łącznie 
ponad 60 prac.

Jednocześnie m ieszkanie pani 
Heleny staje się polskim salonem w 

Leningradzie. Za
chodzą tu nie tyl
ko astronomowie, 
ale i przyjeżdża
jący z Polski ma
larze, muzycy, 
n ieraz i polscy 
studenci czy sty
pendyści. W i
told M ałcużyń- 
ski po swoim 
koncercie nawią
zuje z nią trwałą 
przyjaźń doku
mentowaną sto
sem listów , w 
których zasięga 
jej rady w ca ł
kiem osobistych 
spraw ach (c ie 
kawe czy się te 
listy zachowały - 
to przecież doku
m enty polskiej 
kultury).

Zaczynają się 
lata osiem dzie

siąte. Starzeje się. Trudno już się uczyć 
pracy na nowych generacjach kompu
terów. Jeszcze jakaś drobna publikacja, 
jeszcze jakaś praca zlecona... Słabną 
oczy... Coraz trudniej śledzić literaturę 
astronomiczną. Ale ma zasób wiedzy 
teologicznej. Zaczyna prowadzić regu
larne wykłady w Akademii Teologi
cznej. Slepnie, ale pamięć ma dobrą, 
więc wykłada teologię bez notatek. Nie 
może już sama pisać... Coraz trudniej 
chodzić... Ostatnie listy do przyjaciół 
i ostatnie prace teologiczne dyktuje 
(publikuje je pod pseudonimem „Za
konnica Helena”). Prosi o modlitwę, o 
siłę ducha aż do samej śmierci. Ta 
śmierć przychodzi do niej 30 sierpnia 
1992 roku. Nabożeństwo żałobne zos
taje odprawione przy grobowcu Świę
tego Aleksandra Newskiego na terenie 
Petersburskiej Akademii Teologicznej, 
gdzie prow adziła ostatnie wykłady 
swojego życia. Ciało zostaje złożone 
na cmentarzu w Pułkowie wśród mogił 
wielu zasłużonych astronomów.

Do Polski wiadomość o jej śmierci 
przyszła z ogromnym opóźnieniem. 
Kwiatów od polskich astronomów nie 
było.

Konrad Rudnicki
Helena Kazimierczak-Połońska w okresie aktywności astrono
micznej (ok. 1975 roku).
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------------------------------------------------------- podstępy astronomii---------

Rura Randiego albo sabat profesorów
Kilka lat temu jechałem ze swoim przyjacielem Rudym poprzez Bory Tucholskie, gdzieś pomiędzy Chojnicami 
i Starogardem Gdańskim. Po nocy upoj(o)nej piwem marki miejscowej i spędzonej nad Jeziorem Charzykowskim  
-  pędziliśmy pełni nadziei, iż uda nam się przekonać mlodokapitalistycznych księgarzy Trójmiasta, że na niczym  
nie zrobią takiego interesu, ja k  na masowej sprzedaży ... Postępów Astronomii. Kilku dało się przekonać, co na 
ogół doprowadzało ich do szybkiego bankructwa. Mijając Rytel, Czersk i Czarną Wodę wspominaliśmy już  to tę 
samą trasę, którą z prędkością 250 km/h, a może i 500 pokonywał Pan Sam ochodzik w ucieczce przed  
Templariuszami, ju ż  to „korytarz" do Danzig i Kónigsberg, który bodaj tą właśnie drogą chciał poprowadzić 
pewien dyktator, ju ż  to zbaczając w gockie Odry, gdzie wprawdzie Gotów nie ma już  prawie 20 stuleci, ale za to 
wciąż można spotkać współczesnych paraarcheologów, paraastronomów i innych para...noików... Pędząc dalej 
szeroką i  bezpieczną drogą i snując panasamochodzikowe wspominki oczy stanęły nam w słup (i o mało nie roz
biliśm y się na tym słupie) widząc ograniczenie prędkości, żółty trójkąt z wykrzyknikiem znam ionujący „inne  
niebezpieczeństwa” i napis: UWAGA: PROMIENIOWANIE WODNE.

No tak, pod Lysą Górą będą nas straszyć nisko latającymi czarownicami, jeś li tak dalej pójdzie! Życie 
poszło jeszcze dalej. N iemal 30 lat temu PWN wydało znakomitą książkę Martina Gardnera „ Pseudonauka 
i pseudouczeni”. Z  jedne j strony jes t to smutna historia ludzi, którzy na własną prośbę przechlapali życie. I o ta
kich właściwie można by zapomnieć. Z  drugiej strony, może warto się zastanowić, jakiego typu psychopatia 
prowadzi do tak niedorzecznych teorii jak  biorytmy Fliesa, światy w zderzeniu Velikovsky’ego, psychotronika, 
radiestezja etc. I może to wszystko nie ma większego znaczenia, gdyby nie fakt, że szaleństwo ma charyzmę. 
Któż je j nie uległ? Vide: polityka, religia, sztuka! Może jednak naukowe szaleństwa podobne do wymienionych 
powyżej nie stanowią żadnego zagrożenia i jako nieszkodliwą zabawę powinniśmy traktować tak umieszczane 
w prasie horoskopy, ja k  i zbywać znaki drogowe ostrzegające przed żyłą wodną, w odróżnieniu od przejazdów  
kolejowych? Są jednak teorie bezpośrednio zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, pseudoinżynieria i pseudome- 
dycyna. Choć dzięki Bogu niewielu dziś jes t w stanie uwierzyć, że most, zamiast na stalowych przęsłach, można 
oprzeć na zdrowaśkach, nadal miliony ludzi wierzy wszelkiej maści uzdrowicielom o paranormalnych mocach, 
tak ja k  wierzy w szkodliwą działalność cieków wodnych.

A ja k  potraktować Pentagon, który w swoim czasie wydał 6 m ilionów dolarów na próby zniszczenia 
radzieckiego pocisku balistycznego przy pomocy spalenia jego fotografii? Może jednak warto odróżnić rzetelną 
pracę od urojeń, gdy chodzi o to, na co wydawane są pieniądze podatnika, nasze pieniądze. Trzeba też umieć 
odróżnić szaleństwo od cynicznego oszustwa. Jest jednak zawód, w którym oszustwo, szalbierstwo, zręczność 
i spryt cechują właśnie jak  najbardziej rzetelną pracę. To zawód magika iluzjonisty. Czy ktoś uwierzy, że króliki 
z kapelusza są transportowane dzięki energii psychopaty..., przepraszam, psychotronicznej z  innych wymiarów  
czasoprzestrzeni, a kolory, figury i wartości kart odgadywane są dzięki przekazowi telepatycznemu? Zawo
dowym magikiem jes t James Randi, człowiek który swoje życie poświęcił na tropienie, demaskowanie i tępienie 
wszelakiej maści hochsztaplerów, oszustów i szarlatanów, mediów, różdżkarzy i maniaków. Łódzkie wydawnict
wo Pandora, zdaje się że na ogół specjalizujące się w sianiu niepokoju przy pomocy różnych Trójkątów Bermu- 
dzkich, cudownych uzdrowień i UFO, wydało ostatnio -  niejako z  rozpędu -  kilka fascynujących książek właśnie 
Randiego, nowszych pozycji Martina Gardnera czy Isaaka Asimova. Nie wiem czy wiedza płynąca z  tej lektury 
nie powinna stać się przedmiotem wykładów na uniwersytetach, może nawet przede wszystkim na wydziałach 
hum an is tycznych . C zyż ludziom , k tó rzy  są p rzekonan i o w yższośc i N ew  Age nad  postm odern izm em  
i  p ieczołowicie montują „ekrany” przeciw  promieniowaniu wodnemu w łóżkach, nie przydałaby się odrobina 
wiedzy, że jeszcze żaden różdżkarz nie zarobił postawionej przez Randiego sumy 10000 dolarów tylko za to, 
żeby umiał prześledzić przebieg ułożonej przez niego w ogródku rury z  wodą. Rurą tą zresztą może nawet nie 
płynąć kropla wody, czego różdżkarz rzecz jasna nie zauważy, ale za to szerokim strumieniem płynie olej w 
głowy wszystkich tak pełnych wiary w zginane siłą woli łyżeczki i zielone ludziki. Oczywiście przyłapanie oszusta 
(co czyni Randi) nie jes t jeszcze dostatecznym dowodem, że oszust zawsze oszukuje, ale jes t wystarczającym  
by mu ju ż  nigdy nie wierzyć!

Dokładnie nikt jeszcze nie wie czym jes t postmoderna, a czym Era Wodnika (uwaga: świetny test na no
we encyklopedie i  słowniki!). Kościół zwalcza oba nurty z  takim samym zapałem jak  przymyka oko na wycieczki 
AbortTuru do Kijowa, Mińska czy Popradu. Trudno się dziwić. Postmoderna chce człowieka oswoić z  pluraliz
mem postaw, poglądów i zachowań, więc religię lekceważy. New Age chce ludzi z  chaosu współczesności 
wyprowadzić zastępując wiarę w Boga (lub jak  kto woli w człowieka) wiarą w zielone ludziki, mądrość kosmosu, 
UFO i inne trele-morele. Żadnemu jednak ufologowi, a tym bardziej żadnemu guru Nowej Ery nie przyszło do 
głowy, że zamiast od lat marnować czas na potwierdzenia bezsprzecznej autentyczności fotomontaży z  latają
cymi talerzami, można zbudować ufologiczny ... spektrograf: mogliby badać prędkości radialne (na pewno nad- 
świetlne!), skład chemiczny paliwa i rodzaje silników używanych przez kosmitów. Mistrzostwo świata w (kompu
terowym) fotomontażu, ja k  p lakaty Ryszarda Horowitza albo filmy Zbiga Rybczyńskiego zapewne bliższe są 
postmodernizmowi właśnie a ufolodzy ani ich nie widzieli, ani o nich nie słyszeli.
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Wróćmy jednak do szaleństw i zastanówmy się na ile coś takiego nie zalęgło się gdzieś wokół nas. Idąc 
za Gardnerem, maniaka można rozpoznać po tym, iż uważa się za geniusza, a wszystkich innych zaś za głup
ców, niesłusznie go prześladujących i  dyskryminujących. W pseudonauce ja k  w każdej dziedzinie działalności 
bywają partacze i m istrzowie. Cyklofrenik lub schizofrenik o b łyskotliwym  umyśle je s t zdolny nie tylko do 
niezwykle zawiłych konstrukcji swoich zwariowanych teorii, ale może zdążyć nawet coś zdziałać na polu oficjal
nego obiegu nauki, czy sztuki. Bezbłędnym sposobem rozpoznawania tekstu maniackiego jes t skłonność do za
wiłego żargonu, przepojonego neologizmami własnego pomysłu, milionem podkreśleń i cudzysłowów (kursywy, 
kapitaiiki, rozstrzelenia, pogrubienia, etc.). J.M. Rektorowi Śląskiej Akademii Medycznej, przed podjęciem decyzji 
o przedłużen iu  umowy o pracę kierownikow i V Katedry K lin ik i Chorób Wewnętrznych, polecam  przykład  
następującego tekstu:

„Współcześnie powstały fascynujące koncepty „d  w ó j  n i", czyli znaczenia „konstrukcyjnego” 
bliźniaczych galaktyk spiralnych Andromedy i  Drogi Mlecznej, a właściwie koncept trójni, gdyż 
nie zapominajmy, że tuż obok, nieco dalej jest jeszcze „ta trzecia", czyli M31, zwana „Galaktyką w 
Trójkącie”. Koncept ten uwzględnia regułę a l g o r y t m ó w  k r e u j ą c y c h ,  któ
re muszą składać się co najmniej z dwóch elementów i  stosować tzw. „zasadę lustra”. Do kon
ceptu „t r  ó j  n i” wiodła długa droga znaczona intrygującymi zbiegami okoliczności i  dramatycz
nymi wydarzeniami."

Być może pan profesor (a jakżeI) chce nas leczyć z  raka i zawałów przy pomocy „kosmo-energo-bioterapii" (co 
za nazwa!) pod wpływem przekonania, iż Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego zdają 
się być ... nieśmiertelni. Nazywa to to -  astromedycyną. Ja wmawianie ludziom, że od gapienia się w gwia
zdozbiory będą zdrowsi, nazywam zwyczajnym gangsterstwem. Wiedźmy na obrazku zniżają się do lotu koszą
cego. Wiara w czarownice jes t jednak tylko niewinną, dziecinną igraszką w porównaniu z  wiarą w profesorów. 
Najbliższy sabat astromedyków na świętej górze Ślęża...

OBSERWETYK
P.S. Do niedawna byłem święcie przekonany, że rodzaj uprawianej przeze mnie tu i ówdzie publicystyki, m ieści 
się w gatunku literackim określanym mianem g r a f o m a n i i .  Dopiero mój młody przyjaciel i filolog, Krzyś 
Jędrys, po wnikliwej i wspólnej lekturze Kabaretu Metafizycznego Manueli Gretkowskiej uświadomił mi, że to tek
sty -  tzn. moje i Manueli - p o s t m o d e r n i s t y c z n e . Jestem mu bardzo zobowiązany.

—  postępki astronomów
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Ze zjazdów i konferencji

XXVII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Dwudziesty siódmy Zjazd Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego odbył się w  Poznaniu w  dniach 1 2 - 1 5  w rześnia 
1995r. Organizatorem Zjazdu było Obserwatorium Astrono
m iczne w  Poznaniu, które zdobyło dla niego patrona w  oso
bie rektora Uniwersytetu Adam a M ickiewicza prof. J. Fedo
rowskiego i sponsorów: W ydawnictwo KURPISZ i browary 
LECH. N a Zjazd przybyło 66 członków  Tow arzystwa i 20 
innych zainteresowanych. W ygłoszono na nim  9 zaproszo
nych referatów przeglądowych i przedstawiono ok. 40 plaka
tów. Ponadto odbyła się specjalna półdniow a sesja pośw ię
cona nauczaniu astronomii, a w  dniu 14 września m iało m iej
sce W alne Zebranie Towarzystwa, połączone z wyborem no
wych W ładz. Oprócz tradycyjnego roboczego programu, Or
ganizatorzy Zjazdu dali okazję Uczestnikom  do nieform al
nych spotkań na wspólnej kolacji po pierwszym dniu obrad, 
na wieczorze przy piwie w  Obserwatorium Poznańskim i na 
wycieczce do zamku w  Kórniku i obserwatorium w  Borow
cu. W ażnymi akcentami na Zjeździe było wręczenie „Nagro
dy PTA  im. prof. W łodzim ierza Z onna za popularyzację 
wiedzy o W szechświecie” i „Nagrody M łodych PTA” . Pier
w szą z  tych nagród, w raz z regulaminowym medalem otrzy
m ał Ja ro s ław  W ło d arczy k  z W arszaw y  (w sp ó łre d ak to r  
„W iedzy i Życia”), a d ru g ą  Andrzej N iedzielski z Torunia. 
Zaproszone przeglądowe referaty na Zjeździe wygłosili:
-  Andrzej Sołtan z W arszawy

Fluktuacje rentgenowskiego promieniowania tła
-  Tadeusz M ichałowski z Poznania

Własności fizyczne małych planet
-  M irosław Giersz z W arszawy

Dynamika gromad kulistych
-  Grażyna Stasińska z  M eudon

Mgławice planetarne jako narzędzia astrofizyki
-  Kazim ierz Stępień z W arszawy 

Ewolucja rotacji gwiazd typu Słońca
-  Andrzej Kus z Torunia

Radioastronomia „ 32  ”  (Raport z aktualnego stanu techni
cznych przygotowań 32-metrowego radioteleskopu do pra- 
cy i jego program badawczy)

-  Jarosław  W łodarczyk z W arszawy 
Starożytne katalogi gwiazd

-  Konrad Rudnicki z Krakowa
Jakie są wątpliwości w stosunku do hipotezy prawybuchu

-  M arek A bram owicz z Góteborga 
Wszystkie możliwe dyski akrecyjne

W  czasie sesji poświęconej nauczaniu astronomii (nazwanej 
chyba nie najszczęśliwiej „Sesją dydaktyczną”) referaty wy
głosili Jerzy Kreiner, Rom an Schreiber i Cecylia Iwaniszew- 
ska, organizatorka Sesji.

N a W alnym  Zgrom adzeniu Polskiego Tow arzystwa A s
tronomicznego, uchwalono w iększością głosów członkostwo 
honorowe PTA dla prof. W ilhelminy Iwanowskiej z okazji 
Jej 90-tej rocznicy urodzin. Ponadto dyskutowano nad dzia
ła lnością Zarządu Towarzystwa w  ciągu ostatniej kadencji, 
bieżącymi potrzebami działalności PTA, w  tym potrzebami 
finansowymi, problemami wydawniczymi „Postępów Astro
nom ii” i potrzebami nauczycieli astronomii w  polskich szko
łach.

Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd Towarzystwa i po
dziękow ało  do tychczasow em u Z arzą
dowi, a szczególnie Prezesow i R ober
tow i G łębockiem u za do tychczasow ą 
ow ocną działa lność . W  głosow aniach 
W alnego Z jazdu uczestn iczyło  ok. 65 
członków naszego Towarzystwa.

Nowy Zarząd wybrano w  następują
cym składzie:
Prezes

-  Jerzy Kreiner z Krakowa,
Wiceprezes

-  Edwin W nuk z Poznania,
Sekretarz

-  M irosław Giersz z W arszawy, 
Skarbnik

-  Andrzej Sołtan z W arszawy. 
Członkowie:

-  Adam M ichalec z Krakowa
-  M arek Sam a z W arszawy

-  K rzysztof Ziołkowski z W arszawy.

Do K o m isji R ew izy jn e j w esz li ko l. 
Henryk Brancewicz, Jó zef Smak i K a
zimierz Stępień. Sądowi Koleżeńskiemu 
przewodniczyć będzie kol. Janusz Ziół
kowski. (aw)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w kadencji 1993 - 1995 na jednym z 
cokwartainych zebrań w Warszawie. Siedzą od lewej: dr Jan Mietelski, mgr Małgorzata 
Śróbka-Kubiak, dr Adam Michalec (sekretarz), prof. Andrzej Woszczyk (redaktor 
„Postępów Astronomii"). Stoją od lewej: dr Jan Zalewski (skarbnik), prof. Kazimierz 
Stępień, prof. Robert Głębocki (prezes), dr hab. Marek Sarna (wiceprezes), dr Henryk 
Brancewicz i prof. Edwin Wnuk. Fot. Małgorzata Śróbka - Kubiak.
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Najwspanialszą zaletą kliszy fotograficznej w astronomicznej praktyce 
jest możliwość kumulowania światła. Wraz z czasem naświetlania wzrasta 
zaczernienie emulsji. Dzięki temu, na długo naświetlanych kliszach, 
możliwe staje się zobaczenie obiektów normalnie pozostających poza 
zasięgiem naszego wzroku -  nawet jeśli uzbroimy nasze oko w teleskop. 
Dzięki astronomicznej fotografii możemy podziwiać niedostrzegalne okiem 
struktury odległych mgławic i galaktyk. Maksymalny czas ekspozycji 
ogranicza nam jedynie jasność tła nocnego nieba. Prezentowane poniżej 
zdjęcia to właśnie przykłady tego, co można zobaczyć na długo  
naświetlanych kliszach fotograficznych.

W iesław Skórzyński, którego zdjęcia gościły już na 
naszych łamach, przysłał nam efekty swojej wakacyjnej 
pasji, jaką jest fotografowanie nocnego nieba. Zdjęcia 
wykonywał przy pomocy obiektywu Sonnar 200/2,8 na 
filmie Fuji Super-G 800 ASA z pominięciem migawki. 
Aparat zamocowany był na montażu paralaktycznym 
te leskopu i prowadzony ręcznie. P ierwsze zdjęcie 
przedstawia W ielką Mgławicę Andromedy1' (M31), a 
drug ie  ga laktykę  w T ró jkąc ie  (M 33). Oba zd jęc ia  
naświetlane były 7 minut. Trzecie zdjęcie pokazuje nam 
dwie mgławice z gwiazdozbioru Łabędzia: Amerykę 
Północną i Pelikana (ekspozycja 6 min.).

Powtarzamy również zdjęcie, które tak niefortunnie wyszło 
w druku w poprzednim numerze P A -tym  razem w kolorze. 
Jego auto rem  je s t Janusz P łeszka  z Krakow a, 
a przedstawia ono Drogę Mleczną przechodzącą przez 
gwiazdozbiory Tarczy i Strzelca. Zdjęcie wykonane było 
przy pom ocy ob iek tyw u  sze rokoką tne go  35 /2 ,4  
(ekspozycja ok. 13 min.), (jd)

1) Warto w tym miejscu przypomnieć, że zdjęcie M31 wykonane w 1923 
roku przez E. Hubble’a ostatecznie rozstrzygnęło spór o naturę tej 
i podobnych mgławic. Na fotografii otrzymanej przy pomocy 2,5 
metrowego teleskopu wyraźnie widoczne były gwiazdy tworzące spiralne 
ramiona mgławicy. Okazała się mgławicą pozagalaktyczną, czyli 
galaktyką podobną do naszej, a oddaloną o przeszło 2 miliony lat światła.

Przy wykonywaniu tego typu fotografii potrzebne czasy 
ekspozyc ji m ożem y oszacow ać s tosu jąc  w zór 
te=(fd)2/AJ, gdzie f -  ogniskowa obiektywu w milimetrach; 
d -  średnica obiektywu (mm); A -  czułość filmu w ASA; 
J -  moc promieniowania obiektywu (J/s) (patrz: E. Pittich, 
D. Katmanćok, „N iebo na dłoni", WP 1988, str. 51). 
Przykładowo, dla M31 J=0,0001, a dla większości innych 
galaktyk (dla Drogi Mlecznej również) jest o rząd wielkości 
mniejsze.



KOCIE OKO

AJm

Położona w odległości ok. 3000 lat światła, w gwiazdozbiorze Smoka, mgławica NGC 
6543 -  „Kocie Oko” -  jest jedną z najbardziej efektownych mgławic planetarnych. Powstała 
około 1000 lat temu. W jej zadziwiającej strukturze (koncentryczne otoczki gazowe, dżety, 
fale uderzeniowe) mamy świadectwo dynamiki i ewolucji kokonu materii otaczającej 
umierającą gwiazdę. |


