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TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE’A obserwuje

Czarna dziura w NGC 4261

' *? «  *

To jest obraz wielkiego spiralnego pyłowego dysku wokót czarnej dziury, znajdującej się 
w gwiazdozbiorze Panny w odległości ponad 100 milionów lat świetlnych od nas, a sam 
dysk ma średnicę 800 lat świetlnych. Mierząc prędkość, z jaką wiruje, astronomowie obli
czyli, że w środku tego dysku znajduje się czarna dziura o masie 1,2 miliarda mas Słońca, 
zajmująca przestrzeń niewiele większą od naszego Systemu Słonecznego. Sam dysk zawie
ra wystarczającą ilość materii dla utworzenia 100 tysięcy takich jak Słońce gwiad.
Czarna dziura i otaczający ją dysk nie leżą centralnie w środku galaktyki NGC 4261. Można 
podejrzewać jakieś dynamiczne związki między centrum tej galaktyki a czarną dziurą, ale ta 
sprawa jest nową tajemnicą Wszechświata, wydobytą na światło dzienne przez Teleskop 
Kosmiczny. Autorem tego odkrycia (ogłoszonego w grudniu 1995 r.) jest Laura Ferrarese 
z Johns Hopkins University i NASA. Poprzednio, w 1994 roku, HST odkrył czarną dziurę 
w galaktyce M87 (pisaliśmy o tym w PA 3/94), a naziemne obserwacje radiowe wydają się 
wskazywać na istnienie czarnej dziury w galaktyce NGC 4258.
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Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy zeszyt 1996 roku. Z ulotki zamieszczonej w zeszycie 
poprzednim już wiecie, że rozstaliśmy się z niektórymi nierzetelnymi współpracownikami 
tak zawodnie realizującymi skład, druk i dystrybucję naszego Kwartalnika. I znowu mamy 
nadzieję, że nasz Kwartalnik nie tylko nie zamieni się w Rocznik, ale odzyska swój kwartalny 
charakter i zgodność z kalendarzem.

Bieżący zeszyt otwiera artykuł Pana Andrzeja KRASIŃSKIEGO z Centrum Astrono
micznego PAN w Warszawie na temat promieniowania grawitacyjnego. Dalej Pan Leszek 
BŁASZKIEWICZ z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przybliża nam zagadnienie 
maserów kosmicznych i wskazuje na możliwości wykorzystania ich jako narzędzi badań 
głębin Wszechświata. Następne dwa artykuły pochodzą też z Grodu Kopernika, a ich 
autorami są młodzi adepci nauk astronomicznych, Panowie Wojciech LEWANDOWSKI 
i Marek GOŁĘBIEWSKI. Pierwszy referuje zagadnienie powstawania pulsarów milisekun
dowych i możliwych mechanizmów ich „rozkręcania”, a drugi mówi o najnowszych rezulta
tach badań gromady kulistej M4 i niektórych tajemnicach je j struktury. Wreszcie w 
dłuższym wywodzie Pan Stefan KISIEL z Krakowa przedstawia nową propozycję reformy 
kalendarza. Myślę, że już samo zestawienie zagadnień poruszanych w bieżącym zeszycie 
wskazuje na jego znaczną różnorodność tematyczną. Tematyka jest jeszcze bardziej 
wzbogacona krótkimi notatkami w ROZMAITOŚCIACH mówiącymi o najnowszych 
odkryciach planet pozasłonecznych, o rezultatach badań atmosfery Jowisza przez próbnik, 
który zagłębił się w niej w grudniu 1995 roku, o zorzach polarnych na Saturnie, o ewolucji 
przedmgławicowej, o widmie pulsara w Krabie i powstawaniu promieni kosmicznych. Ko
lorystycznie dopełnia numer „reportaż” na temat miejsc powstawania gwiazd w oparciu o 
najnowsze odkrycia Teleskopu Kosmicznego Hubble’a.

Kącik ASTRONOMIA W SZKOLE zawiera refleksje Pana Juliusza Domańskiego 
na temat istnienia orbit kołowych i zadania nowej edycji Olimpiady Astronomicznej.

NA PÓŁCE Z KSIĄŻKAMI analizujemy dwa kuszące barwami, niedawno wydane w 
Polsce albumy astronomiczne, a w LISTACH OD CZYTELNIKÓW poruszamy problem 
mącącej w głowach propagandy astrologicznej i wracamy do zagadnienia krakowianów 
poruszonej kiedyś w naszym felietonie. Tym razem nasz felieton poświęcony jest 
problemowi zmiany czasu i próbom zawładnięcia czasem przez totalitarnych władców 
tego świata.

Tegoroczny nasz niespodziewany gość kosmiczny, kometa C/1996 B2 Hyakutake jest 
obecna na trzeciej stronie okładki w zdjęciach amatorskich naszych Czytelników.

Mamy nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w tym zeszycie coś szcze
gólnie dla siebie interesującego.

Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego i Autorów

Andrzej Woszczyk
Toruń, w kwietniu 1996 roku
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LISTY... LISTY... LISTY... LISTY..

Z A P R O S Z E N I E
DO UDZIAŁU 

W XV KRAKOWSKIEJ SZKOLE KOSMOLOGICZNEJ 
w dniach 1 5 - 1 9  lipca 1996 r. w Łodzi

Program szkoły będzie obejmował proszone wykłady na 
temat składu masowego promieniowania kosmicznego

oraz ogólne dyskusje na ten temat. Językiem szkoły 
będzie język angielski.

TEMATY: Skład masowy promieniowania kosmicznego
- fakty doświadczalne oraz przewidywania teoretyczne.

Za program merytoryczny „Szkoły” odpowiedzialny jest 
Naukowy Komitet Organizacyjny w składzie: J. Wdowczyk - 
Polska (Przewodniczący), K. Rudnicki -Polska, G. Schatz - 
Niemcy, A. W. Wolfendale - Anglia, J. N. Capdeville - Fran
cja, G.R. Khristiansen - Rosja, J. Kempa - Polska, M. Giller- 
Polska. Zaproszeni wykładowcy to między innymi: Prof. H. 
Wachsmuth - CERN Szwajcaria, Prof. C. Grupen - Uni
wersytet w Siegen Niemcy, J. W dowczyk-Polska, G. Schatz
- Niemcy, K. Rudnicki - Polska, A. W. Wolfendale - An
glia, J. N. Capdeville- Francja, G. B. Khristiansen Rosja, 
J. Kempa - Polska, M. Giller - Polska.

Wykłady będą się odbywały w Auli Budynku Fizyki 
Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 149/153.

Wpisowe wynosi równowartość 60 USD. Zakwatero
wanie w hotelach (ceny spodziewane od 60 - 150 zł za 
dobę). Możliwość posiłków w stołówkach studenckich 
według aktualnych cen (4 zł).

Członkowie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego mający opłacone składki za rok 
1996 oraz studenci polskich uczelni mogą być zwolnieni 
z opłacenia wpisowego, jeśli złożą umotywowane prośby.

Zgłoszenia udziału i ewentualne pytania organizacyjne 
należy nadsyłać pod adres: Dr Wiesław Tkaczyk-Uniwer- 
sytet Łódzki, Katedra Fizyki Doświadczalnej - ul. Pomor
ska 149/153, 90-236 Łódź. tel.:042-78-56-22, fax. :042- 
78-70-87, e-mail: WTKACZYK@ Krysia.uni.lodz.pl lub 
WTKA CZYK@ plunlo51 .bitnet.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 1 maja 1996 r. 
na konto Uniwersytetu Łódzkiego PBG I I O/ L 344612- 
5555-131. S zko ła  j e s t  sp o n so ro w a n a  p rze z :  KBN, 
U niw ersyte t Łódzki, F undacją  OMEGA.

Sekretarz Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

Wiesław Tkaczyk

W artykule CK macierze, loruniany 
czy jakoś lak, jego autor Andrzej J. 
Maciejewski wykazał kompletne nie
zrozumienie problemu i z nonszalan
cją, a wręcz urągliwą wyższością usi
łuje wmówić czytelnikom, że rachu
nek krakowianowy byl zbyteczny. 
Przypomnieć zatem należy o zaletach 
praktycznych krakowianów, zw ła
szcza w czasach, kiedy nie było kom
puterów osobistych.

( .. .)  N iechże pan M ac ie jew sk i 
spróbuje klasycznie rozwiązać (bez 
komputera!) prosty układ pięciu rów
nań z pięcioma niewiadomymi. Rę
czę, iż zajmie mu to kilkakrotnie wię
cej czasu niż przy zastosowaniu me
tody krakowianowej.

(,..)Niedorzecznościąjestwięc stwier
dzenie pana Maciejewskiego: „Ze sto
sowania krakowianów nie ma żadnego, 
powtarzamżadnego zysku ani w ilości,

ani w prostocie obliczeń”. Jest akurat 
na odwrót.

Obecnie słyszy się niekiedy, że dla 
współczesnych komputerów jest obo
jętne, w jaki sposób rozwiązuje on dany 
układ równań liniowych. Opinie te nie 
są słuszne, ponieważ czas pracy kom
putera (dość drogi) prowadzącego obli
czenia według algorytmu krakowiano
wego jest znacznie krótszy od czasu 
potrzebnego od obliczeń w algorytmie 
macierzowym, a ponadto ze wzrostem 
liczby niewiadomych i liczby równań, 
czas dodatkowo się wydłuża na nieko
rzyść algorytmu macierzowego.

A wady krakowianów? Chyba tylko 
taka, iż było to poniekąd „spóźnione" 
odkrycie. Wprowadzone w dziewiętna
stym wieku przyniosłyby wiele sukce
sów, a być może wpłynęło również na 
sposób opracowania programów kom
puterowych.

T. Zbigniew Dworak

Felieton CK macierze, toruniany czy 
jakoś tak... napisałem w formie pa
szkwilu i list Pana Dworaka pokazuje, 
że w pewnej mierze to mi się udało. Ten 
obszerny list poza różnymi niegrzecz- 
nościami skierowanymi pod moim ad
resem zawiera, w mniemaniu autora, 
miażdżące argumenty świadczące o wy
ższości krakowianów. Nie miejsce tu 
na prowadzenie dyskusji, jednakże jed
nego „kwiatka” nie sposób pominąć.

Pan Dworak pisze: Oprócz odmien
nego zdefiniowania mnożenia krako
wianów (...) w rachunku krakowiano
wym jest możliwe dzielenie dwóch kra
kowianów. Operacja dzielenia nie jest 
zdefiniowana w rachunku macierzo
wym!

Oczywiście operacja dzielenia, w 
sensie rozumianym przez autora listu, 
w rachunku macierzowym jest zdefinio
wana i definicja ilorazu krakowianów 
jest zwykłą kalką definicji macierzowej. 
I by nie było wątpliwości to Pan Dwo
rak wyjaśnia: Krakowian x jest ilora
zem dwóch krakowianów a i b wtedy, 
kiedy x r b  = a, gdzie t jesttzw. kra
kowianem jednostkowym.

No i masz babo placek! Komu tu wie
rzyć: samemu twórcy krakowianów, 
skoro u niego w definicji tejże operacji 
rb  to „transpoza" krakowianu b (w nor
malnym języku to operacja transpozy
cji), czy też Panu Dworakowi? Nie ła
two się zdecydować - przecież miło
śnicy krakowianów wiedzą, iż „transpo
za” krakowianu to nie to samo, co „tzw. 
krakowian jednostkowy”. No i co z tym 
fantem zrobić? Ile czasu potrzeba, by 
wyjaśnić te wszystkie pyszne zawiłości i 
niuanse? No i skąd w definicji dzielenia 
ta „transpoza" lub „tzw. krakowian jed
nostkowy”? (uwaga do Czytelnika: w ra
chunku macierzowym iloraz dwóch ma
cierzy definiuje się w naturalny sposób 
podobnie jak dla liczb; dla krakowianów 
trzeba szukać CK sposobu itp, itd).

Nie jestem patologicznym zboczeń
cem opętanym chęcią zniszczenia 
wielkiego rachunku krakowianowe
go. Pozwoliłem sobie tylko na wyra
żenie mojej opinii udokumentowanej 
kilkoma faktami. Jeżeli jednak ktoś 
kocha krakowiany i szybciej mu się 
liczy za ich pomocą, to ja nie mam 
nic przeciw temu i językiem naszych

sąsiadów mówię mu: żełaju uspiecha!

Andrzej J. Maciejewski 

* * *

Red. Środki masowego przekazu zale
wają nas bzdurnymi opowiastkami astro
logicznymi. Pragnący znać swą przy
szłość (a któż by nie chciał?) czytelni
cy, widzowie i słuchacze bezkrytycz
nie przyjmują wszystko jako dobrą 
monetę. Jeden z naszych czytelników 
zareagował listem do TVP na program 
astrologiczny, w profesorskim majesta
cie prezentowany w Publicznej Tele
wizji Polskiej. Oczywiście odpowiedzi 
nie otrzymali wobec tego za pośrednic
twem Postępów Astronomii pragnie 
poinformować Opinię Publiczną o swo
im stosunku do takich praktyk eduka
cyjnych Telewizji Polskiej. A może my 
wszyscy powinniśmy przynajmniej w tej 
formie dać wyraz naszego stosunku 
do zalewającej nas fali bzdur, podawa
nych do tego w oprawie niby-nauko- 
wości i  naiwnych „mądrości" kryjących 
się nawet za parawanem tytułów pro
fesorskich ?
Oto list naszego Kolegi:

Pani
Alicja Resich - Modlińska 
Telewizja Polska 
Warszawa

Nie będę ukrywał, że znowu mną z 
lekka zatrzęsło, gdy przeczytałem w 
Antenie zapowiedź Pani programu z 
udziałem pani profesor Violetty Kose- 
skiej. Być może pani profesor jest 
wybitną slawistką, ale reklamowanie 
jej występu jej osiągnięciami w astro
logii jes t haniebne. Pani profesor 
może w zaciszu domowym oddawać 
się dowolnie głupim zajęciom i nic ni
komu do tego (o ile to nikomu nie 
szkodzi), Pani mogłaby emitować w 
eter dowolne bzdury, gdyby kupiła 
sobie nadajnik telewizyjny na w ła
sność. Prezentowanie jednak w pu
blicznej telewizji guseł i zabobonów 
jest przestępstwem podwójnym, gdyż 
jes t akurat szkodliwe (bo robi lu
dziom wodę z mózgu) i odbywa się 
za moje p ien iądze (bo ponieważ 
opłacam abonament).

Awanturuję się tak, ponieważ - po 
pierwsze - w ogóle we łbie mi się nie 
może pomieścić, że na progu XXI wie
ku jest tyle ludzi gotowych poważnie 
traktować oczywiste brednie, a ponad
to - po drugie - jestem astronomem i 
wiem też, co to jest astrologia. Jako 
skromny wykładowca akademicki sta
ram się w miarę swoich możliwości 
przekazać różnym słuchaczom trochę 
wiedzy o Wszechświecie. Niestety, 
niektórzy mogą potem posłyszeć wy
powiedzi pani astrolog - jakby nie było 
- profesor, a mniej odporni mogą na
wet zgłupieć od tego. W ten sposób 
przyczynia się Pani do zniszczenia 
efektów mojej (i nie tylko mojej) pra
cy i do ogólnego ogłupienia telewi
dzów. Dlatego zawsze będę prote
stował przeciw prezentowaniu ma
niaków jako geniuszy.

Z poważaniem

Tomasz Kwast 
Al. Ujazdowskie 4 
00-478 Warszawa
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Materiały dotyczące wyników obserwa
cji Teleskopu Kosmicznego Hubble'a 
uzyskano dzięki uprzejmości doktora 
F. Duccio Macchetto, przedstawicie
la Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ES A) w Space Telescope Science In
stitute w Baltimore (USA).

Andrzej Krasiński
M ożliw ość istnienia f a l  graw itacyjnych wynika z  O gólnej Teorii W zględności i zosta ła  przew i
dziana przez Einsteina ju ż  w 1916 roku. W  św ietle  dzisiejszej w iedzy na leżałoby m ówić raczej o 
konieczności ich istnienia. K ażdy zm ienny w czasie n iesym etryczny rozkład  m asy (np. podw ój
ny układ gw iazd  czy wybuchająca supernowa) pow inien w ysyłać fa le  graw itacyjne, bo je ś li  tego 
nie robi, to... gdzieś w  Teorii W zględności kryje się zasadniczy błąd.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE'A 
Tam rodzą się gwiazdy i planety: M 16 i M 42 (23) 
Ewolucja przedmgławicowa - nowe znaki zapytania (25) 
Zorze polarne na Saturnie (28)

10 Masery, nowe narzędzia badan astronomicznych
Leszek P. Błaszkiewicz
W obecnej dobie m asery kosm iczne stanow ią  je d n e  z najciekaw szych  ob iek tów  w badaniach  
radioastronom icznych. Różnorodność m olekuł biorących udzia ł w  akcji m aserow ej p o zw a 
la na obserw acje w ielu miejsc, w których spo tyka  s ię  m asery. D zięk i tem u m am y m ożliw ość  
prow adzen ia  rozległego zakresu  badań kosm osu, od w yznaczania  o d leg łośc i do popraw ia 
nia schem atów  ew olucyjnych gwiazd.

16 Powstawanie pulsarów podwójnych 
i milisekundowych
Wojciech Lewandowski
Kilka lat temu m ieliśm y okazję być św iadkam i praw dziw ego „ boomu  ” inform acyjnego zw iąza
nego z  pulsaram i milisekundowymi. N iniejszy artykuł ma za zadanie p rzyb liżyć  czytelnikom  
naszą aktualną w iedzę na tem at pow staw ania pu lsarów  m ilisekundowych.

34 Gromada kulista M4 (NGC 6121)
Marek Gołębiewski
Za spraw ą nieocenionego Teleskopu K osm icznego H ubb le 'a , na popu la rn o śc i zyska ła  osta t
nio grom ada kulista  M4. W nin iejszym  artyku le  chcielibyśm y zaprezen tow ać nieco w ięcej 
in form acji na j e j  tem at i pokazać, że  na tego typu obiekty  w arto spog lądać n ie  tylko d la te
go, że  stanow ią  one ładn ie w yglądające skup iska  w ielu, w ielu gw iazd.

40 Propozycja uporządkowania schematu 
i reguł kalendarza
Adam S. Kisiel
Obecnie zbliżamy się do nowego tysiąclecia i jeg o  początek można uznać za odpowiedni moment 
do uporządkowania obecnej rachuby czasu.

Powstawanie promieni kosmicznych w otoczkach 
ggUMOj . i* *  f  i  j 1 <4̂  supernowych (29), Widmo pulsara w Krabie (30), 
p U roili'flw nH iY rC w p Odkrycie kolejnych planet (31), Jeszcze raz o

Galileo (32)m m jh | m m m mu - mu ^ s
43 Astronomia w szkole: Juliusz Domański Czy istnieją orbity kołowe?
44 XL Olimpiada Astronomiczna 
46 Felieton: Czasowe kłopoty 
48 Na półce z książkami: Czy ładne musi znaczyć byle ja k ie?

ZDJĘCIA NA OKŁADCE PRZEDSTAWIAJĄ:
matecznik gwiazdowy w mgławicy Orzeł (M 16) w gwiazdozbiorze Węża (patrz str. 23) 
i mgławicę owalną (Egg Nebula) wokół umierającej gwiazdy (patrz str. 25).
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Promieniowanie
grawitacyjne

Andrzej Krasiński

1. C o to j e s t  p r o m i e n i o w a n i e  
gra w ita cy j  ne?

W związku z niedawnym zderzeniem 
komety Shoemaker - Levy  z Jowiszem, 
zastanówmy się nad następującym pro
blemem. Przed zderzeniem masa Jo
wisza była rozłożona po jego objęto
ści w sposób prawie sferycznie syme
tryczny (niewielkie, choć mierzalne, 
spłaszczenie jest spowodowane siłą 
odśrodkową w ruchu obrotowym. Z pre
medytacją udajemy, że nie wiemy o in
nych zaburzeniach). Obserwator na Zie
mi mógłby w zasadzie skonstruować 
przestrzenną mapę fragmentu pola gra
witacyjnego Jowisza (w praktyce było
by to przedsięwzięcie skrajnie trudne, 
jak wyniknie z dalszego ciągu artyku
łu). Poziom icam i tej m apy byłyby 
współśrodkowe powierzchnie kul, na 
każdej z nich natężenie pola grawita
cyjnego Jowisza byłoby inne. Oczywi
ście, wskutek zmiany odległości Jowi
sza od Ziemi podczas obiegu wokół 
Słońca, mapa taka byłaby inna w 
każdej chwili, ale (znów w zasadzie) 
można ją  skonstruować dla dowolnej 
ustalonej chwili.

Bezpośrednio po zderzeniu na po
wierzchni Jowisza pojawiła się dodat
kowa masa o małej objętości, która za
burzyła istniejącą przedtem symetrię 
pola grawitacyjnego. Energia i pęd prze
kazane materii Jowisza w zderzeniu spo
w odow ały przem ieszczenia m asy w 
jego wnętrzu i nad powierzchnią. Po 
pewnym czasie zaburzenia te ustały i 
pole grawitacyjne Jowisza powróciło 
do dawnej symetrii, ale w krótkim okre
sie przejściow ym  reagowało ono na 
ruchy mas w pobliżu punktu zderze
nia i było nieregularne. Obserwator na 
Ziemi mógłby na swojej mapie pola 
grawitacyjnego Jowisza zauważyć od
powiednie zmiany (mógłby w zasadzie,

w praktyce byłoby to znowu skrajnie 
trudne, o tym właśnie będzie mówił ni
niejszy artykuł). Pytanie, które chcemy 
tu postawić, jest następujące: czy ob
serwator na Ziemi zauważyłby te zmia
ny w tym samym momencie, w którym 
nastąpiło zderzenie?

Teoria grawitacji Newtona kazałaby 
spodziewać się odpowiedzi twierdzącej. 
Skądinąd wiemy jednak, że żaden sy
gnał nie może poruszać się szybciej niż 
światło. Światło wysłane z Jowisza do
ciera do Ziemi z opóźnieniem od ponad 
30 minut do nieco ponad 50 minut, za
leżnie od położenia Ziemi i Jowisza na 
ich orbitach. Z takim samym lub więk
szym opóźnieniem powinna dotrzeć do 
Ziemi informacja o zaburzeniu pola 
grawitacyjnego przy powierzchni Jowi
sza. To wędrujące przez przestrzeń za
burzenie pola grawitacyjnego nazywa 
się falą grawitacyjną.

Możliwość istnienia fal grawitacyj
nych wynika z Ogólnej Teorii Względ
ności i została przewidziana przez Ein
steina już w 1916 roku. W świetledzi- 
siejszej wiedzy należałoby mówić raczej 
o konieczności ich istnienia. Każdy 
zmienny w czasie niesymetryczny roz
kład masy (np. podwójny układ gwiazd 
czy wybuchająca supernowa) powinien 
wysyłać fale grawitacyjne, bo jeśli tego 
nie robi, to... gdzieś w Teorii Względ
ności kryje się zasadniczy błąd.

Proces wytwarzania i rozchodzenia 
się fal grawitacyjnych jest pod wielo
ma względami podobny do dobrze zba
danego i zrozumianego procesu wy
twarzania i rozchodzenia się fal elek
trom agnetycznych. Istn ie ją  jednak  
ważne różnice. Z punktu widzenia teo
rii najważniejsza różnica to nielinio
wość oddziaływ ań graw itacyjnych. 
Własności pola elektromagnetycznego 
opisują równania liniowe. Jeśli znamy 
rozwiązanie tych równań opisujące

jedno zjawisko (np. pole elektrosta
tyczne ładunku punktowego) i drugie 
zjawisko (np. wędrówkę fali elektroma
gnetycznej przez pustą przestrzeń), to 
sytuację, w której oba te zjawiska za
chodzą rów nocześnie (w podanych 
przykładach: fala elektromagnetyczna 
biegnie przez przestrzeń wypełniona 
polem elektrycznym ładunku punkto
wego) możemy ściśle opisać po pro
stu dodając do siebie dwa znane roz
wiązania.

Całkiem inaczej zachowuje się pole 
grawitacyjne. Oddziaływanie grawita
cyjne ujawnia się poprzez zakrzywienie 
przestrzeni. Fala grawitacyjna biegnie 
przez zakrzywioną przestrzeń, ale jej 
przejście zaburza krzywiznę, co z kolei 
zmienia warunki rozchodzenia się fali. 
Ten skomplikowany proces, nazywany 
wpływem odwrotnym, do dziś sprawia 
kłopoty teoretykom. Równoczesne wy
stępowanie dwu zjawisk nie jest opi
sywane sumą rozwiązań, z których każ
de opisuje jedno zjawisko z osobna. 
Dla kombinacji dwu zjawisk trzeba szu
kać nowego rozwiązania od początku.

Przez długie lata fale grawitacyjne 
były opisywane jedynie przybliżony
mi rozwiązaniami równań pola grawi
tacyjnego (nazywanych równaniami 
Einsteina), otrzymanymi przy założe
niu, że obydwa pola grawitacyjne 
(pole samej fali i pole istniejące przed
tem na trasie jej wędrówki) są na tyle 
słabe, że zachowują się w przybliże
niu liniowo i efekt wpływu odwrotne
go można zaniedbać. Ten uproszczo
ny, ale ciągle jeszcze skomplikowa
ny i miejscami niejasny opis dla wielu 
fizyków wyglądał podejrzanie. Dopie
ro w latach 60-tych uzyskano pierw
sze ścisłe rozwiązania równań Einstei
na opisujące fale grawitacyjne, a w la
tach 70-tych stało się możliwe bada
nie pewnych w łasności rozwiązań 
równań E insteina w oparciu o same 
równania, bez konieczności szukania 
ścisłych rozwiązań. Dzisiaj nikt już nie 
wątpi, że Teoria Względności przewi
duje istnienie fal grawitacyjnych, które 
powinny rozchodzić się z prędkością 
światła.

2. Wytwarzanie fal grawitacyjnych.

Zajmiemy się najpierw procesem wytwa
rzania fal elektromagnetycznych, który 
jest prostszy. Rozkład pola elektryczne
go wokół pewnego rozkładu ładunków 
m ożna obliczyć m etodą kolejnych
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przybliżeń, nazywanąrozwinięciem mul- 
tipolowym.

• Pierwszym członem tego przybli
żenia jest pole sferycznie symetryczne 
(monopol). Jest to pole wytwarzane 
przez taki sam ładunek, jak w bada
nym układzie, ale rozłożony sferycz
nie symetrycznie. Natężenie tego pola 
maleje odwrotnie proporcjonalnie do 
kwadratu odległości od źródła i jest 
wprost proporcjonalne do całkowitego 
ładunku w źródle.

• Drugim członem  tego przybliże
nia jest dipol. Jest to pole elektryczne 
wytworzone przez dwa blisko siebie po
łożone ładunki przeciwnych znaków. 
Natężenie takiego pola maleje odwrot
nie proporcjonalnie do trzeciej potęgi 
odległości od źródła i jest wprost pro
porcjonalne do momentu dipolowego 
wektorowej wielkości określającej ła
dunki tworzące dipol i ich ustawienie 
w przestrzeni. Pole dipola jest osiowo 
symetryczne, ale nie sferycznie syme
tryczne; poza osią symetrii siła działa
jąca na ładunki elektryczne umieszczo
ne w polu dipola nie jest skierowana 
wzdłuż prostej łączącej ładunek z di
polem (Rys. 1).

• Trzeci człon przybliżenia (kwadru- 
pol) można interpretować jako dwa prze
ciwnie skierowane dipole położone bli
sko siebie, ale nie pokrywające się. Na
tężenie pola elektrycznego kwadrupola 
maleje odwrotnie proporcjonalnie do 
czwartej potęgi odległości od źródła, jest

zaś wprost proporcjonalne do momentu 
kwadrupolowego wielkości macierzowej 
opisującej rozmieszczenie i wartość ła
dunków w układzie.

We wzorze opisującym pełne pole 
elektryczne występują wyższe przybli
żenia zanikające coraz szybciej z odle
głością, ale do naszych rozważań nie 
będą one potrzebne.

Fale elektromagnetyczne powstają, 
gdy wielkości charakteryzujące poszcze
gólne człony tego rozwinięcia (momen
ty multipolowe) zmieniają się w czasie.

Całkowity ładunek nie może się zmie
nić - byłoby to sprzeczne z równania
mi M axwella, w które nikt dziś nie 
wątpi. Wynika stąd, że sferycznie sy
metryczne pulsacje rozkładu ładunków 
nie mogą wysłać fali elektromagnetycz
nej. Zewnętrzne pole elektryczne ukła
du sferycznie symetrycznego jest za
wsze niezależne od czasu.

Zmienny w czasie elektryczny mo
ment dipolowy można wytworzyć na 
dwa sposoby: albo poprzez przepływy 
ładunku między dwoma biegunami dipo
la (tak właśnie działa radiowa antena 
nadawcza) albo przez poruszanie mo
nopolowym rozkładem ładunku tam i z 
powrotem po odcinku linii prostej. Moc 
wysyłanego promieniowania jest wtedy 
proporcjonalna do kwadratu drugiej po
chodnej momentu dipolowego po cza
sie (czyli, przy drugim sposobie wytwa
rzania fali, do kwadratu przyspieszenia, 
z jakim porusza się ładunek).

Zmienny w czasie moment kwadru- 
polowy można wytworzyć albo poprzez 
przepływy ładunków wewnątrz kwadru
pola albo poprzez obracanie dipolem 
wokół osi prostopadłej do osi symetrii 
dipola. Moc promieniowania jest pro
porcjonalna do kwadratu trzeciej po
chodnej momentu kwadrupolowego po 
czasie.

Promieniowanie elektromagnetyczne 
posiada pewną magiczną własność, dzięki 
której jest tak przydatne w praktyce. Pole 
elektryczne i pole magnetyczne w biegną
cej przez przestrzeń fali zmniejszają swoje 
natężenie odwrotnie proporcjonalnie do 
pierwszej potęgi odległości od źródła, nie
zależnie od tego, który kolejny multipol 
jest odpowiedzialny za ich wytworzenie. 
Pole fali elektromagnetycznej zanika więc 
z odległością znacznie wolniej niż statycz
ne pole rozkładu ładunków, które te fale wy
tworzyły. Dzięki temu można na przy
kład odbierać w Warszawie fale elektro
magnetyczne wysłane z nadajnika MTV w 
Londynie, chociaż beznadziejna byłaby 
próba zmierzenia w Warszawie siły elek
trostatycznej wytworzonej przez tę samą an
tenę, gdyby na pewien czas nadać jej stały 
w czasie moment dipolowy'1. Własność ta 
wydaje się magiczna w porównaniu z wła
snościami pól statycznych, ale jest zgodna 
z równaniami Maxwella i można ją  udo
wodnić za pomocą ścisłego rachunku.

Musimy wspomnieć o jeszcze jed
nej własności promieniowania elektro
magnetycznego, którą posiada też pro
mieniowanie grawitacyjne. Czysty sy
gnał fali można odebrać tylko w odpo
w iednio dużej odległości od źródła, 
gdzie zakłócenia wywołane polem krót- 
kozasięgowym (szybciej zanikającym 
z odległością) sąniewykrywalne. W ma
łych odległościach od źródła składowa 
krótkozasięgowa powoduje silne zaburze
nia. Uprzedzając dalszy wywód możemy 
więc od razu stwierdzić, że nie da się 
zmierzyć na Ziemi promieniowania gra
witacyjnego wysyłanego przez inne pla
nety Układu Słonecznego. Ziemia jest 
zbyt blisko generatora, a w przypadku 
Marsa, Jowisza i dalszych planet we
wnątrz generatora (generatorem fal gra
witacyjnych jest układ Słońce - planeta).

Wiele własności promieniowania gra
witacyjnego można objaśnić za pomocą

'* W tym ostatnim zdaniu kryje się ma)c oszustwo: 
dodatkowym utrudnieniem przy pomiarze pola sta
tycznego jest jego stałość w czasie. Łatwiej jest 
wykryć krótkookresowe zmiany pewnej wielko
ści, niż zmierzyć jej wartość. Problem ten wystę
puje powszechnie w technice.
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analogicznych własności promieniowa
nia elektromagnetycznego. Na przykład, 
nie jest możliwa zmiana całkowitej masy 
układu promieniującego (poza zupełnie 
n ierealistycznym  przypadkiem , gdy 
układ składa się z materii wymieszanej 
z antymaterią i zamienia swoją masę w 
promieniowanie. Takich obiektów nie 
zaobserwowano). Sferycznie symetrycz
na (monopolowa) składowa pola grawi
tacyjnego jest więc zawsze statyczna i 
nie może wytwarzać żadnego promienio
wania.

W porównaniu z polem elektroma
gnetycznym występująjednaktrzy kom
plikacje:
1 . W oddziaływaniach grawitacyjnych 
rolę ładunku pełni masa. Masy są zawsze 
dodatnie, tzn. siły grawitacyjne są za
wsze przyciągające. Z tego powodu nie 
istnieje „czysty dipol” grawitacyjny. 
„Czysty dipol” elektryczny składa się 
z ładunku dodatniego (+e) i ładunku 
ujemnego (-e) o tej samej wartości bez
względnej. Całkowity ładunek czyste
go dipola elektrycznego jest równy zeru 
i jego pole elektryczne nie ma składo
wej monopolowej. W przypadku grawi
tacji układ, którego całkowita masa by
łaby równa zeru, nie wytwarzałby żad
nego pola grawitacyjnego i nie mogli
byśmy dyskutować o jego promieniowa- 
niu2). Dipol grawitacyjny może wystę
pować tylko jako poprawka do mono- 
pola. Ta sama uwaga dotyczy w szyst
kich wyższych m ultipoli.
2. Oddziaływanie grawitacyjne jest wie
lokrotnie słabsze od elektromagnetycz
nego. Siła przyciągania grawitacyjnego 
między dwoma elektronami jest około 
4.2- 1042 razy mniejsza niż siła ich wza
jemnego odpychania elektrostatycznego. 
Słabość tę odzwierciedla współczynnik 
G/c5 występujący we wzorach na natę
żenie pola grawitacyjnego fali grawi
tacyjnej (G - stała grawitacyjna, c - 
prędkość światła). W jednostkach CGS 
G/c5 = 2.74 • 10'60 sek3/(g- cm2). Jak ła
two zgadnąć, wykrywanie fal grawitacyj
nych jest w tej sytuacji wielokrotnie 
trudniejsze niż wykrywanie fal elek
tromagnetycznych. Szczęściem w nie
szczęściu jest fakt, że tak jak dla fal 
elektromagnetycznych, natężenie pola

2) Uwaga - drugie oszustwo! Stwierdzenie to jest 
ściśle prawdziwe w teorii grawitacji Newtona, we
dług której promieniowanie grawitacyjne i tak nic 
istnieje. W teorii względności udowodniono moż
liwość istnienia obiektów zbudowanych z same
go promieniowania (nazywanych geonami), które 
mają zerową masę, ale niczcrowe pole grawita
cyjne, wytworzone przez energię promieniowania.

fali grawitacyjnej maleje odwrotnie pro
porcjonalnie do odległości od źródła. 
Dzięki temu, chociaż wykrywanie fal 
grawitacyjnych jest poza zasięgiem 
obecnie istniejących możliwości tech
nicznych, trudności wydają się jednak 
możliwe do pokonania; wspomnimy o 
tym dalej.
3 . Prędkość zmian grawitacyjnego mo
mentu dipolowego jest równa całko
witemu pędowi układu. Pęd jest jednak 
stałą ruchu we wszystkich procesach fi
zycznych. Na przykład, przy starcie pro
mu kosmicznego zmiana pędu pojazdu 
jest w każdym odcinku czasu równa co 
do wartości bezwzględnej pędowi wy
rzucanych z silnika gazów, ale jest prze
ciwnie skierowana. Całkowita zmiana 
pędu układu jest równa zeru. Druga po
chodna momentu dipolowego po cza
sie, równa pochodnej całkowitego pędu 
po czasie, jest więc też równa zeru. 
Oznacza to, że nie istnieje promienio
wanie grawitacyjne wytwarzane przez 
zmienny w czasie dipol grawitacyjny. 
Główny przyczynek do promieniowania 
graw itacyjnego może pochodzić od 
zmian kwadrupola w czasie. Jest to dal
sze utrudnienie techniczne - do wzoru 
na moc promieniowania wchodzi trze
cia pochodna momentu kwadrupolo- 
wego po czasie.

Promieniowanie grawitacyjne wy
twarzane przez obiekty dostępne bez
pośrednim badaniom jest tak słabe, że 
nie ma nadziei na wykrycie go. Wyo
braźmy sobie taką sytuację: meteoryt o 
masie 2- 107kg uderza w Ziemię z pręd
kością 11 km/sek i zatrzymuje się po 
zaryciu na głębokość 200 m. Całkowita 
energia wypromieniowana w tym przy
padku w postaci fal grawitacyjnych 
wynosi 2- 10'19 ergów. (Przykład ten jest 
zapożyczony z książki: H. C. Ohanian, 
R. Ruffini, Gravitation and Spacetime, 
W. W. Norton & Co, London 994, s. 299). 
W ystarczyłaby ona, aby podrzucić na 
wysokość około 120 cm... jeden atom 
wodoru.

Co gorsza, energia ta rozchodzi się 
we wszystkich kierunkach i obserwa
tor ma szanse zarejestrować tylko jej 
małą część. Parametrem, który charak
teryzuje szanse obserwatora na wykry
cie fali, jest gęstość przepływu energii. 
Jest to energia przepływająca w ciągu se
kundy przez 1 cm2 powierzchni prosto
padłej do kierunku obserwacji w punk
cie, w którym dokonujemy pomiaru. 
Załóżmy, że fale grawitacyjne wypro- 
mieniowane przy zderzeniu meteorytu

z Ziemią rozchodzą się równomiernie 
we wszystkich kierunkach i że obserwa
tor znajduje się w odległości 1 km od 
punktu zderzenia (musi być na tyle da
leko, aby pole krótkozasięgowe nie za
kłócało pomiaru. Abstrahujemy tu od 
utrudnień związanych ze zjawiskami 
sejsmicznymi i atmosferycznymi towa
rzyszącymi upadkowi meteorytu). Za
łóżmy też, że meteoryt po upadku po
rusza się ruchem jednostajnie opóźnio
nym. Czas hamowania wynosi wtedy 
0.036 sek. Gęstość przepływu energii 
zmierzona w takich warunkach wy
nosiłaby 4.38 • 10 29 ergów/(cm 2- sek).

Energie wypromieniowywane w po
staci fal grawitacyjnych w procesach 
kontrolowanych przez człowieka są 
znacznie mniejsze. Wystarczy porównać 
parametry ruchu. Przyspieszenie, jakie
go doznaje meteoryt z powyższego 
przykładu podczas hamowania w Ziemi 
wynosi około 30 000 g, gdzie g jest 
przyśpieszeniem ziemskim. Spośród ra
kiet używanych w technice kosmicznej 
największe przyspieszenie osiąga rakieta 
Pegasus, wynosi ono 2.7 g 3). Najwięk
szą masę startową ma rakieta Saturn V, 
wynosi ona 2913 ton(ok. 1/7 masy me
teorytu z przykładu), ale osiąga przyspie
szenie 1.2 g. Duży tankowiec z pełnymi 
ładowniami ma masę około 6 razy więk
szą niż meteoryt z przykładu. Aby jed
nak osiągnąć takie samo przyspiesze
nie, jak meteoryt ryjący w Ziemi, musiał
by w zderzeniu z przeszkodą albo z in
nym statkiem, przy prędkości począt
kowej równej 36 km /godz= 10 m/s, za
trzymać się na odcinku 1/6 milimetra. 
W ymaganie to je s t nierealistyczne - 
wiadomo skądinąd, że kadłuby statków 
zostają podczas zderzeń rozprute na 
wielometrowych odcinkach, a więc taka 
jest realistyczna droga hamowania.

Większe energie wypromieniowywa
ne są przez obiekty astronomiczne, choć 
na niekorzyść obserwatorów działa tu 
wielka odległość od źródeł promie
niowania. Mimo to, dzięki dużym ma
som i dużym przyspieszeniom, wy- 
promieniowywana w postaci fal grawi
tacyjnych energia jest na tyle duża, 
że jej wykrycie staje się realnym zada
niem dla (przyszłej!) techniki. Porów
namy tu ze sobą gęstość przepływu 
energii, która powinna być mierzona 
na Ziemi, dla kilku rodzajów obiektów

3) Dane techniczne rakiet podane za: Tablice fi-  
zyczno-astronomiczne. Opr. W. Mizerski, W. No- 
w aczck. W ydaw nictw o A dam antan, W arszawa 
1995, s. 161.
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Rys. 2. Oddziaływanie płaskiej fali grawitacyjnej 
o stałej w czasie polaryzacji na pierścień zbudo
wany z mas próbnych. Pierścień oscyluje z czę
stotliwością równą częstotliwości fali przecho
dząc cyklicznie przez stany I II III II I, itd.

y

Rys. 3. Każdą płaską falę grawitacyjną można 
rozłożyć na dwie składowe o stałych polaryzacjach, 
obróconych względem siebie o 45° - taką, jak na 

Rys. 2 i taką, jak powyżej.

Rys. 4. Jeśli fala z Rys. 3 ma tę samą amplitudę, co 
fala z Rys. 2 i podąża za falą z Rys. 2 w tym 
samym kierunku z opóźnieniem 1/4 okresu, to w 
wyniku dostajemy falę spolaryzowaną kołowo. Pier
ścień mas próbnych jest stale zdeformowany w eli
psę, która obraca się ze stałą prędkością. Każda z 
mas porusza się po prostej łączącej ją  ze środkiem 
elipsy, obrót elipsy jest skutkiem synchronizacji 
oscylacji poszczególnych mas.

astronomicznych.
Jednym z możliwych ro

dzajów źródeł fal grawitacyj
nych jest układ podwójny 
rozseparowany, tzn. taki, w 
którym obie gwiazdy są w i
doczne osobno. Najlepszym 
kandydatem  do obserwacji 
jest w tej grupie Syriusz, od
legły od Ziemi o niecałe 9 
lat świetlnych. Spodziewa
na gęstość przepływu ener
gii wynosi w tym przypadku 
1.3-10'24 ergów/(cm2- sek) - 
ciągle bardzo mało, ale jed 
nak 30 000 razy więcej niż 
w przypadku meteorytu.

Innym możliwym rodza
je m  ź ró d ła  je s t  u k ład  
podwójny zaćmieniowy. W 
tak im  u k ładzie  gw iazdy  
każda blisko siebie (nie 
w idać ich w teleskopach 
jako dwu osobnych obiek
tów), a więc poruszają się 
w silnych polach grawitacyj
nych i doznają dużych przy
sp ie sz e ń . W tej g ru p ie  
źródeł typowym obiektem 
jest gwiazda [3 w gw iazdo
zbiorze Perseusza, odległa 
o 103 lata świetlne od Z ie
mi. Spodziew ana gęstość 
przepływu energii w po
staci fal graw itacyjnych 
wynosi dla niej 1.3-10 l3er- 
gów/(cm 2-sek) - już  znacz
nie lepiej.

Podobnej gęstości prze
pływ u energ ii (2-10 13 er- 
gów /(cm 2 sek)) spodziew a
my się w przypadku pulsa- 
ra w układzie podwójnym o 
nazw ie PSR  1913 + 16, o 
k tó ry m  b ę d z ie  je s z c z e  
mowa dalej. Jest on odległy 
od Ziemi o 16 300 lat św ie
tlnych.

W reszcie, w przypadku 
dwu gwiazd neutronowych, 
każda o masie równej ma
sie Słońca, krążących w od
ległości 10 000 km jedna od 
drugiej i odległych o 3500 
lat świetlnych od Ziemi, gę
stość p rzep ływ u energ ii 
mierzona na Ziemi wyno
siłaby 2.7-10"3 ergów/(cm2sek). 
To byłby naprawdę bardzo 
obiecujący przypadek, gdy
by niejeden problem: jest to

przykład fikcyjny, takiego układu do
tychczas nie zaobserwowano.

3. Wykrywanie fal grawitacyjnych.

Wyobraźmy sobie pierścień, na którym 
rozmieszczono równomiernie małe masy 
(małe, to znaczy nie zaburzające obser
wacji swoim własnym polem grawita
cyjnym). Wyobraźmy sobie, że z kierun
ku prostopadłego do płaszczyzny pier
ścienia nadbiega fala grawitacyjna naj
prostszego typu: o płaskich czołach i o 
stałej w czasie polaryzacji (tzn. kie
runek najszybszego wzrostu natężenia 
pola grawitacyjnego fali jest w każdym 
punkcie przestrzeni zawsze taki sam). 
Odległości między różnymi masami na 
pierścieniu powinny wtedy zmieniać się 
tak, jak na Rys. 2. Pierścień o kształ
cie okręgu będzie periodycznie zmie
niał się w elipsę, z powrotem w okrąg, 
w elipsę o zamienionych osiach, znów 
w okrąg, itd. Ogólną falę grawitacyjną 
można otrzymać przez składanie fal o róż
nych amplitudach i stałych polaryzacjach 
obróconych w zględem  siebie o 45° 
(Rys. 3.). Jedną z możliwości jest fala 
spolaryzowana kołowo (rys. 4).

Tak prosto wygląda wykrywanie fal 
grawitacyjnych w zasadzie. W prakty
ce nic nie jest proste. Fala grawitacyjna 
jest „tylko”zaburzeniem pola grawitacyj
nego, jeśli próbujemy opisać ją  w języ
ku teorii grawitacji Newtona. Ale w teo
rii Newtona fale grawitacyjne po pro
stu nie istnieją. Gdyby teoria Newtona 
była ściśle prawdziwa, wszystkie zabu
rzenia pola grawitacyjnego rozchodzi
łyby się w przestrzeni z nieskończoną 
prędkością jako zmiany pola sztywno 
związane ze zmianami rozkładu masy w 
źródle. Fale grawitacyjne można opisać 
tylko w języku Teorii Względności. W 
tym języku fala grawitacyjna jest zabu
rzeniem geometrii przestrzeni. Odległo
ści pomiędzy różnymi elementami detek
tora zmieniają się nie dlatego, że ele
menty te poruszyły się, ale dlatego, że 
„coś” odkształciło linijkę używaną do 
pomiaru.

Na szczęście, dokładne rachunki po
kazują, że skutki przejścia fali grawita
cyjnej przez układ pomiarowy powinny 
być obserwowalne. Dwie masy zawie
szone w polu grawitacyjnym Ziemi, pod 
wpływem fali grawitacyjnej nadbiega
jącej z kierunku prostopadłego do łączą
cej masy prostej, powinny doznawać 
przyśpieszeń skierowanych wzdłuż tej 
prostej. Przyspieszenie interpretuje się
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Sztaba Webera i jej konstruktor. Czujniki opasujące metalowy walec mają wykrywać 
drgania mechaniczne.

w teorii Newtonajako skutek działania 
siły. Zatem, mamy jednak szansę na wy
krycie fal grawitacyjnych.

W fazę realizacji weszły dwa rodzaje 
detektorów:
1 . Tzw .sztaby Webera, aluminiowe cy
lindry o masie od 1000 do 2000 kg. 
Fala grawitacyjna przechodząca przez 
cylinder powinna wytworzyć w nim na
prężenia ujawniające się poprzez od
kształcenia mechaniczne, tzn. fale aku
styczne, które można wykryć odpowiednio 
czułą aparaturą (zdjęcie obok).
2. Interferom etry laserowe również 
w ynalezione przez Josepha W ebera. 
W interferom etrze wykrywaczem fal 
graw itacyjnych je s t para zw ierciadeł 
zawieszonych na wahadłach na koń
cach ram ion kąta prostego (Rys. 5). 
Ustawienie i położenie zwierciadeł są 
kontrolowane za pom ocą prążków in
terferencyjnych wytworzonych przez 
promienie św ietlne z lasera biegnące 
wzdłuż różnych ram ion kąta.

Podstawowym problemem technicz
nym w obu rodzajach detektorów są 
niekontrolowane, przypadkowe wpływy 
zewnętrzne. J. Weber opowiadał kie
dyś, jak  jego  detektor zarejestrow ał 
wstrząs spowodowany przez urzędnika 
z Waszyngtonu wizytującego laborato
rium, który zagapił się przy parkowa
niu i wpadł samochodem na ścianę bu
dynku. Nawet drgania termiczne atomów 
cylindra Webera mają w temperaturze 
pokojowej większą amplitudę niż spodzie
w ana am plituda drgań w yw ołanych 
przejściem fali grawitacyjnej. Detektor 
musi więc być jak najstaranniej izolo
wany od d rg a ń  m e c h a n ic z n y c h  w 
o to c z e n iu  (przez um ieszczenie go 
na podstaw ie zbudowanej z warstw 
gumy przekładanych warstwami metalu), 
umieszczony w komorze próżniowej i 
ochłodzony do temperatury ciekłego helu 
(ok. 4 K = -269 °C, dla wytłumienia drgań 
termicznych). Dla jeszcze lepszej elimi
nacji przypadkowych wpływów stosu
je się parę dwu detektorów umieszczo
nych w odległości kilkuset do kilku ty
sięcy kilom etrów jeden od drugiego; 
aparatura elektroniczna wyławia te sy
gnały, które pojawiły się równocześnie 
w obu detektorach i miały tę samą zależ
ność natężenia pola od czasu.

Dodatkowym utrudnieniem pomiaru 
jest fakt, że każdy detektor mechanicz
ny ma swoją charakterystyczną często
tliwość drgań. Może on wykrywać fale 
impulsowe (tzn. o krótkim czasie trwania) 
tylko wtedy, gdy mają one tę samą czę

stotliwość. Fale o innej częstotliwości 
m ogą się ujawnić, jeśli przepływ ają 
przez detektor stałym strumieniem przez 
czas dłuższy niż czas tłumienia sygnału 
(typowo ok. 20 sek.).

Trwa obecnie, ciągle jeszcze nieza- 
kończony, światowy wyścig o to, kto 
pierwszy osiągnie wszystkie parametry 
techniczne potrzebne do zredukowania 
poziom u szum ów  poniżej poziom u 
oczekiwanego sygnału. Wygodnym pa
rametrem służącym do oceny możliwo
ści detektora jest względna amplituda 
drgań, A = Al/l, gdzie 1 jest początko
wą odległością obserwowanych mas w 
detektorze, zaś Al zmianą odległości pod 
wpływem fali grawitacyjnej (zakłada się, 
że detektor jest oscylatorem harmonicz
nym, tzn. że Al jest proporcjonalne do 
działającej siły). Dla różnych obiektów, 
które są możliwymi źródłami fal gra
witacyjnych, spodziewana względna

amplituda zawiera się w granicach od 
0.12 -10-22 (dla pulsara PSR 1913+16) 
do 0.21- 10'19 (dla gwiazdy zmiennej 
zaćmieniowej /uSco). Dla najlepszych 
działających obecnie detektorów typu 
Webera parametr ten wynosi około 10 '18, 
czyli ok. 50 razy za dużo, aby zareje
strować spodziewany sygnał. Dla najlep
szych detektorów interferometrycznych 
ten sam parametr wynosi teoretycznie 
od 10'20do 10‘19. Granica wykrywalności 
sygnału została więc w zasadzie osią
gnięta, ale trudności techniczne (np. z 
utrzymaniem pełnej mocy lasera przez 
wystarczająco długi czas) ciągle uniemoż
liwiają dojście do względnej amplitudy 
10'19 w praktycznym działaniu. Fal gra
witacyjnych dotychczas nie zaobserwo
wano. W budowie są obserwatoria na
stępnej generacji, które powinny osią
gnąć względną amplitudę 10‘22.

Jedynym jak dotąd, choć nie całkiem
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Rys. 6. Zmiany okresu orbitalnego puisara PSR 1913+16. Na osi poziomej 
data obserwacji, na osi pionowej zm iana czasu przejścia puisara przez peria- 
strum (punkt orbity najb liższy drugiego składnika). Gdyby układ nie trac ił ener
gii, wykresem tej funkcji byłaby linia pozioma przechodząca przez początek 
układu (odstępy czasu m iędzy kolejnym i przejściam i przez periastrum  były
by stale takie same). W skutek utraty energii średnica orb ity m aleje, a wraz z 
nią  maleje okres obiegu. Pulsar osiąga kolejne periastra z coraz w iększym 
wyprzedzeniem  w stosunku do układu nie tracącego energii. Krzywa pokazuje 
to właśnie wyprzedzenie obliczone z teorii względności przy założeniu, że układ 
traci energię poprzez emisję fal graw itacyjnych. Punkty pokazu ją zaobser
wowane odchylenia. Zgodność teorii z doświadczeniem jest imponująca, ale 
położenie punktów doświadczalnych na tym wykresie jest obliczane po elektro
nicznym odfiltrowaniu innych efektów, m ierzonych w oparciu o te same dane 
obserwacyjne. Poprawność filtrowania jest głównym źródłem kontrowersji.

pewnym świadectwem istnienia fal 
grawitacyjnych jest wspomniany już pul
sar w układzie podwójnym PSR 1913+16. 
Dzięki trwającym od ponad 20 lat ob
serwacjom udało się wyznaczyć z dużą 
dokładnością różne parametry jego orbi
ty, w tym okres obiegu i długości osi. 
Ponieważ pulsar ten porusza się w bar
dzo silnym polu grawitacyjnym, wystę
puje w jego ruchu wiele efektów prze
widywanych przez Teorią Względności. 
Jego orbitę można opisać jako elipsę, 
której osie obracają się w kierunku 
obiegu puisara z prędkością 4.2 stop
nia na rok (dla porównania, dla Merku
rego ten sam efekt wynosi 43 sekundy 
łuku na stulecie). Okazało się, że energia 
ruchu orbitalnego puisara PSR 1913+16 
maleje z czasem (maleje okres obiegu i 
średnica orbity), i to dokładnie w takim 
tempie, jak  gdyby unosiły ją  fale gra
witacyjne (Rys. 6). Dla wielu ludzi jest 
to wystarczająco przekonujący dowód 
istnienia fal grawitacyjnych. Inni mówią: 
nie zaobserwowano drugiego składnika 
układu podwójnego. Znamy tylko jego 
masę, nie znamy jego rozmiaru ani mo
mentów multipolowych, ani warunków 
panujących w jego otoczeniu. Układ 
może tracić energię na wiele różnych 
sposobów. Entuzjaści mówią na to: ale 
dokładnie w takim tempie, jak trzeba, 
przez tak długi czas byłoby dziwne, 
gdyby przyczyna była inna. Sceptycy od
powiadają: pomiar parametrów orbity 
polega na najlepszym dopasowaniu kil

kudziesięciu nieznanych wielkości do 
skomplikowanej krzywej wyznaczonej 
doświadczalnie. Bezpośrednio mierzone 

są tylko profile 
czasowe impul
sów promienio
wania elektro
magnetycznego 
puisara i chwi
le ich dotarcia 
do d e tek to ra . 
W ten sposób 
m ożna „ob ja
śn ić ” p raw ie  
wszystko.

N ie u fn o ś ć  
trw a, chociaż 
badacze puisara 
PSR 1913 + 16, 
J. Taylor i R. 
Hulse, dostali 
za swoje wyni
ki nagrodę No
b la  w roku

fale grawitacyjne bezpośrednio. Jeśli 
będzie pewne, że naprawdę istnieją, 
to znikną opory psychologiczne przeciw
ko używaniu ich do bilansowania ener
gii w obiekcie odległym o 16 300 lat 
świetlnych.

A stronom ow ie i fizycy w iele sobie 
obiecują po obserw acjach fal gra
w itacyjnych. M ogą one otw orzyć cał
kiem  nowy dział astronom ii. To jest 
jednak tem at na osobny artykuł, który 
stosow niej będzie napisać, gdy fale 
graw itacyjne będą ju ż  odkryte. Opo
w iad an ie  o cudow nych  m o ż liw o 
ściach narzędzi, które jeszcze nie zo
stały stw orzone, ma w Polsce zdecy
dowanie z łą  tradycję.

Rys. 5. Schemat interferometru laserowego. Fala grawitacyjna zmienia 
odległości między rozdzielaczem promieni a zwierciadłami na wahadłach, 
a więc wytwarza różnice dróg optycznych między dwoma promieniami. 
Wskutek tego zmieniają się położenia prążków interferencyjnych wytwo
rzonych przez promień odbity od zwierciadła M, i promień odbity od 
zwierciadła M . Zmianę położenia prążków rejestruje fotodioda.

Andrzej Krasiński jes t astrofizykiem 
w CAMK-u w Warszawie.
Jego naukowe zainteresowania kon
centrują się na teoriach kosmologicz
nych. W PA pisał o sprawie Galile
usza i soczewkach grawitacyjnych.

1993. Zostanie 
ona przełam a
na, jeśli uda się 
zaobserwować
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nowe narzędzia badań 
a s t r o n o m i c z n y c h
Leszek P. Błaszkiewicz

W obecnej dobie m asery  k osm iczn e  
stanowią jedne z najciekawszych obiektów 
w badaniach  rad ioastron om iczn ych .  
Różnorodność molekuł biorących udział 
w akcji maserowej pozwala na obserwacje 
w ielu m iejsc , w k tórych  spotyka  się 
masery. Dzięki temu mamy możliwość  
prowadzenia rozległego zakresu badań 
kosmosu, od wyznaczania odległości do 
poprawiania schematów ewolucyjnych  
gwiazd.

Promieniowanie maserów.

Akcja maserowa oparta jest na wzmocnie
niu promieniowania mikrofalowego po
przez emisję wymuszoną (maser - ang. mi
crowave amplification by stimulated emis
sion o f  radiation. Fizyczną podstawą tego 
procesu jest zjawisko emisji wymuszonej, 
którego opis teoretyczny podał już w roku 
1916 Albert Einstein (patrz ramka). Po raz 
pierw szy o zasadzie działania m asera 
mówił w roku 1952 Joseph Weber na kon
ferencji w Ottawie, w Kanadzie. Streszcza
jąc swoją pracę z 1951 roku podkreślił, że 
wzmocnione promieniowanie będzie kohe
rentne (spójne). Mimo solidnych podstaw

teoretycznych istniała duża trudność w 
skonstruowaniu urządzenia, którego pod
stawą działania byłaby emisja wymuszo
na. Dopiero C. H. Townes, zainspirowany 
pracą Webera, podjął próbę skonstruowa
nia masera. Badania prowadzone wraz z 
grupą współpracowników z Uniwersytetu 
stanu C olum bia nad urządzeniem , w 
którym substancją aktywną były cząstki 
amoniaku (NH3) przyniosły pozytywne re
zultaty w roku 1954. Badaniami maserów 
w tym samym czasie zajmowali się uczeni 
radzieccy: M. Basów i A. Prochorow. Pra
ce Townesa i uczonych radzieckich uho
norowane zostały w 1963 roku Nagrodą 
Nobla.

Jak to zazwyczaj bywa, kłopoty z który
mi borykają się konstruktorzy na Ziemi zo
stały rozwiązane w sposób perfekcyjny 
przez samą Naturę.

Ponad 30 lat temu, w roku 1963, ra
dioastronom owie z M assachusetts Insti
tute o f Technology kierowani przez A la
na Barretta odkryli prom ieniowanie ra
diowe charakteryzujące się dużą kohe
rencją i szczególną m onochrom atyczno- 
ścią, em itowane przez znajdujące się w 
p rzestrzen i m iędzygw iazdow ej w zbu
dzone molekuły rodnika hydroksylow e
go OH. W odbieranym promieniowaniu 
linie teoretycznie słabe okazały się nie
zwykle silne.

Emisja wymuszona promieniowania

Podstawą działania masera jest wzmocnienie promie
niowania poprzez zjawisko emisji wymuszonej, które 
zostało teoretycznie przedstawione w roku 1916 przez 
Alberta Einsteina.

Można pokazać, że w obecności pola promienio
wania zachodzić mogą przejścia w górę związane z 
absorpcją kwantu promieniowania, oraz przejścia w 
dół, którym towarzyszy emisja promieniowania.

Przejścia z poziomu wyższego na poziom niższy 
(wcześniej cząstki muszą być wzbudzone) opisują dwa 
współczynniki Einsteina: współczynnik emisji sponta
nicznej - A i współczynnik emisji wymuszonej - B. Warto 
nadmienić, że emisja wymuszona następuje w obe
cności fotonu o energii zbliżonej do energii fotonu emi
towanego. Można łatwo pokazać, że w niektórych wa
runkach, gdy w większości obsadzone są poziomy 
wzbudzone emisja wymuszona będzie dominować.

Każdy wyemitowany foton może stać się fotonem 
wymuszającym emisję następnego i dlatego następu
je lawinowe wręcz wzmocnienie sygnału - obserwuje
my emisję maserową. Zachowana jest przy tym ścisła 
koherencja emitowanego promieniowania, która w ma

serach jest związana z uporządkowanym ruchem czą
stek w obszarze promieniującym.

Poniższa ilustracja przedstawia układ poziomów 
energetycznych, w którym może nastąpić wymuszona 
emisja promieniowania o energii (h/27t)co, gdzie co to 
częstość. Emisja wymuszona zachodzi pomiędzy 
poziomami 2 - metastabilnym i 1 - podstawowym (za: 
A. Kopystyńska Wykłady z Fizyki Atomu, PWN, 1989).

przejście
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Widma molekularne
Cząsteczki, ze względu na swą skomplikowaną budowę, posiadają 
bardzo złożoną strukturę poziomów energetycznych. Wieloatomowo 
skonstruowane molekuły mogą uzyskiwać i pozbywać się energii nie 
tylko na skutek przejść elektronowych, ale także wskutek zmian rota
cji i odkształceń cząsteczek. Energia rotacyjna i energia oscylacyjna 
molekuł tworzą układ poziomów energetycznych opisywanych apara
tem pojęciowym mechaniki kwantowej. I tak, jeśli I będzie momentem 
bezwładności molekuły, a J jej momentem obrotowym (liczbą kwan
tową rotacji), to przyczynek do energii pochodzący z rotacji wyniesie:

"roi
B7C

Atomy wchodzące w skład struktury cząstki drgają względem siebie, two
rząc układ oscylacyjny opisywany przy pomocy częstości własnej oscylatora 
v0 i liczby kwantowej oscylacji v. Część energii wywołana oscylacją wynosi:

Eosc = ( v + |) h v „

Poniższa ilustracja przedstawia układ dolnych oscylacyjno-rotacyjnych 
poziomów energetycznych cząstki SiO.
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Podobnego typu sygnały  zarejestrow ali 
astronom ow ie z U niw ersytetu K alifornij
skiego w Berkeley, w 1965 roku. W tym 
przypadku sygnał oprócz dużej monochro- 
m atyczności i jasności cechow ała też p ra 
wie całkow ita polaryzacja kołow a, co nie 
jes t spotykane w zw ykłym  prom ieniow a
niu m olekuł z przestrzeni kosm icznej.

N iedługo po tych i w ielu innych spek
takularnych odkryciach obserw acyjnych, 
w ysunięto w niosek, że odbierane prom ie
niow anie, poprzez swój szczególny cha
rakter, jest w ynikiem  w zm ocnienia na sku
tek akcji m aserow ej. Do dnia dzisie jsze
go odkryto em isję m aserow ą kilku m ole
kuł obserw ow aną na w ielu często tliw o
ściach, dochodzącą z w ielu m iejsc w prze
strzeni kosm icznej. M ożem y zatem  dojść 
do w niosku, że m asery są  zjaw iskiem  po
w szechnym  w kosm osie. Pam iętać trzeba 
jednak, iż em isja m aserow a w ym aga speł
nienia w ielu w arunków , aby m ogła dojść 
do skutku. Jednym  z tych w arunków , jes t 
konieczna obecność odpow iedniej ilości 
cząsteczek w stanie w zbudzonym , w sto
sunku do cząstek niew zbudzonych, co nosi 
nazw ę inw ersji obsadzeń.

Co je s t pow odem  pow stan ia  inw ersji 
obsadzeń? O tóż najbardziej p ow szech 
nym  m echan izm em  je s t  w zbudzanie czą
stek poprzez  ich oddziaływ anie z polem  
prom ien iow ania. G dy kw ant p rom ien io 
w an ia  (fo to n ) nap o tk a  na  sw ej d rodze  
cząsteczkę, m oże dojść do absorpcji te 
goż kw antu , co pow oduje je j w zbudze
nie. O czyw iście  energia absorbow anego  
kw antu m usi odpow iadać różn icy  cnegii 
poziom ów  - podstaw ow ego i w zbudzo
nego - ow ej cząsteczki. T akie pom po
w anie prom ien iste  je s t efek tyw ne, jeś li 
źródło p rom ieniow ania pom pującego jes t 
d ostateczn ie  b lisk ie  obszarow i w ystępo 
w ania cząsteczek . S ą w tedy  w zbudzane 
fotonam i z zakresu  zarów no podczerw ie
ni, jak  rów nież nadfio letu .

Inną p rzyczyną inw ersji obsadzeń jes t 
pom pow anie zderzeniow e. W tym w ypad
ku w zbudzenie następuje na skutek zde
rzeń cząsteczek biorących udział w akcji 
m aserow ej, przy czym  najczęściej są  to 
zderzenia z atom am i wodoru.

Is tn ie ją  tak że  m odele  m ó w iące , że 
w zbudzenie m oże następow ać poprzez re
akcje chem iczne zachodzące w między- 
gwiazdowych obłokach molekularnych. 
W zbudzone cząsteczki najczęściej bardzo 
szybko p rzechodzą  na pow rót do stanu 
p o d staw ow ego  pop rzez  w yem itow an ie  
kwantu energii. Istnieją jednak takie stany 
w zbudzone, w których m olekuła może po
zostać przez czas znacznie dłuższy i noszą 
one nazw ę stanów  m etastabilnych. C zę
sto w zbudzone cząsteczki p rzechodzą od 
stanów  nietrw ałych do stanów  m etastabil

nych na drodze bezprom ienistej, to zna
czy bez em isji kw antu prom ieniow ania, a 
dopiero przejście do stanu podstaw ow e
go je s t p rzyczyną em isji. Oczywiście ist
nieją też układy czterech i więcej poziomów, 
między którymi zm ieniająsięstany cząstek, 
w których może wystąpić inwersja obsadzeń.

W  warunkach ziemskich trudno jest uzy
skać inwersję obsadzeń, gdyż każda inwer
sja jest szybko likwidowana na drodze zde
rzeń, podczas których następuje wymiana 
energii. W przypadku kosmicznych mase
rów ich gęstość jest sto bilionów (1014)razy  
mniejsza od gęstości ziemskiej atmosfery i

na przykład dla masera OH w ynosi około 
100 000 cząstek w każdym  cm 3. Tak więc 
w w arunkach kosm icznych przejście do 
stanu podstaw ow ego na skutek zderzeń 
je s t  zn aczn ie  m nie j p raw d o p o d o b n e  - 
m oże w ięc nastąpić inw ersja obsadzeń.

G dy w iększość cząsteczek znajduje się 
w m e tastab iln y m  s tan ie  w zbudzonym , 
w tedy m oże dojść do em isji spon tan icz
nej lub w ym uszonej, przy czym  praw do
podob ieństw o  tej d rug iej je s t  w iększe. 
Ż eby  jed n ak  w ym usić p rze jśc ie  p rom ie
n iste  i w efekcie em isję  p rom ien iow a
nia, kw ant po la  p rom ien iow an ia  w inien
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posiadać ściśle określoną energię. Nakła
da to na obszar emisji maserowej dodat
kowe warunki: ruch molekuł musi być w 
miarę uporządkowany. W przypadku bo
wiem ruchów chaotycznych rozrzut czę
stotliwości spowodowany przesunięciem 
dopplerowskim (analogicznie do fal aku
stycznych, których długość zależy od sta
nu ruchu względnego emitera i odbiorni
ka) dawałby zbyt dużą rozpiętość energii 
emitowanych kwantów (energia jest od
wrotnie proporcjonalna do długości fali) i 
tylko niewielka ich liczba byłaby w stanie 
wymusić następne przejścia promieniste.

Jeżeli wyżej wymienione warunki są 
spełnione, wtedy emitowane mikrofale na 
swej drodze poprzez obszar masera ule
gają wzmocnieniu na skutek wymusza
nia emisji kolejnych kwantów. Jeśli każ
dy wyemitowany foton na swej drodze 
napotyka w zbudzoną m olekułę, w tedy 
wzmocnienie promieniowania jest ekspo- 
nencjalne. W takim wypadku mamy do 
czynienia z tzw. nasyceniem.

Jak już wspomiałem, promieniowanie 
opuszczające obszar masera jest m ono
chromatyczne i jak każda fala m onochro
matyczna podlega zjawisku polaryzacji 
(wektor pola elektrycznego fali elektro
magnetycznej nie jest ustawiony przypad
kowo), liniowej lub eliptycznej, której 
szczególnym przypadkiem  jest polaryza
cja kołowa.

Obecne techniki obserw acyjne, po
zw alają na odbiór i rejestrację prom ie
niow ania docierającego do nas od odle
głych maserów. D okładność uzyskiw a
nych profili linii prom ieniow ania w ysy
łanego przez obszary m aserów pozwala 
wyciągać z nich w iele wniosków  doty
czących warunków panujących w obsza
rze emisji m aserowej. Zajm iem y się tym

w dalszej części artykułu.
Ważnym parametrem charakteryzują

cym promieniowanie maserowe jest tem
peratura jasnościowa, będąca miarą natę
żenia promieniowania, która odpowiada 
tem peraturze ciała doskonale czarnego 
emitującego taką samą ilość energii w da
nej długości fali. Źródła maserowe po
przez swą bardzo dużą skalę wzmocnie
nia osiągają wysoką temperaturę jasno- 
ściową, w wielu przypadkach przekracza
jącą swą wartością temperaturę opisującą 
promieniowanie opuszczające powierzch
nie gwiazd.

Obserwacje prowadzone techniką inter
ferometrii wielkobazowej (VLBI - ang. 
Very Long Baseline Interferometry), czy
li kilkoma oddalonymi od siebie radiote
leskopami jednocześnie, dzięki dużej roz
dzielczości kątowej odkrywają przed ob
serwatorami inne oblicze źródeł masero
wych - obszarów usianych niewielkimi, w 
skali kosmicznej, plamkami emitującymi 
promieniowanie maserowe (patrz Rys.l 
i Rys.3).

Gdzie występują masery?

Masery są obiektami powszechnie wystę
pującymi w przestrzeni kosmicznej. Po
dane wcześniej warunki nakładająjednak 
pewne rygory i dlatego właśnie ich ob
serwacje najczęściej dotyczą miejsc w 
Kosmosie, w pobliżu których występuje 
lokalnie uporządkowany ruch materii. Z 
takimi miejscami spotykamy się w pobli
żu skupisk młodych gwiazd, które są ob
szarami występowania obłoków moleku
larnych i w materii otaczającej gwiazdy 
zaawansowane ewolucyjnie (późnych ty
pów widmowych), które charakteryzuje 
silna utrata masy.

W obu w ym ienionych przypadkach 
kształt obszarów emitujących promienio
wanie maserowe jest różny, zaczniemy za
tem prezentację od otoczeń gwiazd starych. 
Masery w takim przypadku pow stają w 
otoczkach materii wypływającej z gwiazdy 
centralnej, która jest także źródłem energii 
wzbudzającej molekuły. Jak możemy się 
domyślać temperatura wzbudzenia jest dla 
różnych molekuł różna, dlatego pewne ro
dzaje maserów występują bliżej powierzch
ni gwiazdy, inne zaś, dla których tempera
tura wzbudzenia jest mniejsza spotyka się 
w pewnym oddaleniu. Najbliżej gwiazdy 
centralnej, w bezpośredniej bliskości po
wierzchni obserwuje się masery SiO. Nie
co dalej znajduje się region ze źródłami 
emisji charakteryzującej masery H20  oraz 
masery OH 1665 i 1667 MHz. W odległo
ści zaś nawet tysiąca jednostek astrono
micznych od gwiazdy rozciaga się rejon 
emisji maserów OH 1720 i 1612MHz. Re
giony występowania różnych typów ma
serów są oczywiście rozciągłe i trudno 
wyznaczyć ścisłe granice ich występowa
nia, niemniej pewnym przybliżeniem ob
szarów występowania maserów wokół czer
wonych nadolbrzymów mogą być sferycz
ne otoczki o określonej grubości. To wła
śnie ekspansja owych otoczek wprowadza 
uporządkowanie ruchu i stwarza możliwo
ści zaistnienia efektu wzmocnienia promie
niowania.

Graficzny przykład takiego obszaru ota
czającego czerwonego nadolbrzyma poka
zuje Rys. 1 będący graficznym przedstawie
niem danych dotyczących prędkości mase
rów i ich odległość od gwiazdy. Warto zau
ważyć fakt, że emisja maserowa z otoczki 
okalającej gwiazdę jest najsilniejsza dla ob
szarów leżących na linii skierowanej ku ob
serwatorowi, a więc z obszaru najbliższego

Rys.1. W ykres przedstaw iający prędkość źródeł 
prom ieniowania maserowego względem  czerwo
nego nadolbrzyma VX  Sgr oraz ich odległość od 
tej gwiazdy. Symbole na rys. oznaczają: + — OH 
1612 MHz, o -  OH 1665/7 MHz, •  -  H20 , x -  
SiO. Można wyodrębnić pewne obszary wystę
powania różnych maserów. W idzimy, że masery 
S iO  przez to, że posiadają w yższą  temperaturę 
wzbudzenia, położone są  bliżej gwiazdy, rozpię
tość zaś położenia i prędkości ekspansji wokół 
gw iazdy centralnej maserów OH 1612 M H z jest 
najw iększa.Upraszczając nieco możemy spróbo
wać wyobrazić sob ie masery tego sam ego typu i 
o podobnych prędkościach jako obraz trójwymia
rowy. Dostrzeżem y wtedy skomplikowany układ 
ekspandujących sfer, które zaw ierają poszczegó l
ne masery św iecące spójnymi wiązkami, przypo
m inając tym samym sobą  kulę pokrytą rozcho
dzącym i się prom ieniście liniami. Najsilniejsze 
promieniowanie dobiega do nas z obszarów leżą
cych na drodze gwiazda - Ziemia (za: M. Elitzur 
Astonomicat Masers, Kluwer Academ ic Publishers, 
1992).
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Rys. 2. Schematyczny obraz emisji maserowej z otoczenia czerwonego nadolbrzyma VX Sagitari 
oraz linie emisyjne poszczególnych maserów. Warto zwrócić szczególną uwagę na podwojenie linii 
OH 1612 MHz. Linia ta jest niejako wizytówką pewnych gwiazd późnego typu, które możemy dzięki 
emisji maserowej dostrzec i sklasyfikować nawet, gdy niewidoczne są dla teleskopów optycznych, 
(za: R. J. Cohen Compact maser sources [w:j Rep. Prog. Phys., 1989, 52, 881 - 943).

nam i regionów leżących po 
drugiej stronie gwiazdy.
Wspomiany już wcześniej 
efekt Dopplera powoduje 
rozdzielenie linii emisyjnej, 
a wzajemna odległość skła
dników odpowiada różnicy 
prędkości radialnych emi
tujących obszarów. Takie 
podwojone maksimum linii 
maserów OH jest znakiem 
szczególnym pewnej klasy 
czerwonych olbrzymów i 
pozwala wykrywać je, na
wet jeśli ich obserwacja w 
dziedzinie optycznej jest 
niemożliwa. Z czasowych 
różnic zmian wspomnianej 
podwojonej linii możemy 
też wnioskować o rozmia
rach otoczki. Przykłady 
widm maserów otaczają
cych gwiazdą późnego typu 
pokazuje Rys. 2.

Obszary pow stawania 
gwiazd, to rozległe regiony 
stan o w iące  k łębow isko  
protogwiazd i niewykorzy
stanego budulca, którego 
fragmenty poruszają się w 
sposób mniej lub bardziej 
uporządkow any . T akie 
właśnie obszary zawierające cząstki są sil
nymi emiterami promieniowania masero
wego. Masery występujące w miejscach 
powstawania gwiazd obecne są w pobliżu 
obszarów zjonizowanego wodoru, które 
tworzą regiony H II.

Miejsca narodzin gwiazd - gigantycz
ne obłoki molekularne - osiągająrozmiary kil
kudziesięciu parseków (1 pc = 3.26 roku 
świetlnego = ok. 30 bilionów km). Ob
szary, gdzie formuj ą się gwiazdy mają roz
miary rzędu parseka. W tych proporcjach 
rozmiary poszczególnych maserów wyda
ją  się być niewielkie. Gromady maserów 
mają rozmiary około 100 mid km, a po
szczególne źródła promieniowania są na
wet tysiąckrotnie mniejsze - mają rozmia
ry rzędu 1 jednostki astronomicznej (1 j.a. 
= 149.6 min km).

Spektakularny przykład skupiska ma
łych plamek maserowych (przypominam, 
że ich rozmiary mają rząd 1 j.a.) pokazuje 
Rys. 3 przedstawiający masery w Mole
kularnym Obłoku Oriona.

Źródłami obserwowanej emisji mase
rowej są nie tylko obszary w Galaktyce - 
także obiekty pozagalaktyczne zawierają 
źródła emisji maserowej. Pierwszą obser
wację takiego pozagalaktycznego masera 
OH na częstości 1665 MHz przeprowa
dzono w 1971 roku. Sześć lat później od
kryto pozagalaktyczny maser H20 , a stycz

niowy numer Astronomy & Astrophysics 
z 1996 roku donosi o odkryciu pierwsze
go pozagalaktycznego źródła SiO umiej
scowionego w Wielkim Obłoku Magella
na (Patrz notatka w Rozm aitościach). 
Masery pozagalaktyczne charakteryzuje 
ogromna jasność, przewyższająca stukrot- 
nie jasność maserów galaktycznych, a w 
pewnych przypadkach nawet milionkrot- 
nie. Masery pozagalaktyczne o jasnościach 
100 - 1000 L0 nazwano megamaserami 
(dla przykładu przeciętna jasność masera 
galaktycznego wynosi 103 Ls , gdzie 1 L0, 
to moc promieniowania Słońca, która jest 
ilością energii wysyłaną przez Słońce w 
jednostce czasu i wynosi 3.82 x 1026 W).

Naturalne masery odkrywa się nie tyl
ko w obszarach głębokiego Kosmosu, ale 
także zupełnie blisko, bo w Układzie Pla
netarnym. Zaobserwowano bowiem słabą 
emisję maserów OH i H20  w obszarach sta
nowiących atmosferę (głowę) komety.

M a s e r y  ź r ó d ł e m  i n f o r m a c j i  o 
Ko s m o s i e

Analizowanie promieniowania kosmicz
nych maserów przynosi wiele informacji 
dotyczących środowiska, w którym mase
ry występują i ośrodka, przez który pro
mieniowanie maserowe przechodzi w dro
dze do nas od źródła. Niektóre z zastoso

wań maserów m ogą być brane pod uwagę 
nawet bez znajomości procesów doprowa
dzających do emisji tych źródeł. Uogól
niając, szczególny charakter promieniowa
nia maserowego powoduje, że jest ono w 
wielu przypadkach doskonałym  narzę
dziem w badaniach Kosmosu.

Pomiary odległości

Bardzo ważnym wnioskiem płynącym z 
obserwacji grup maserów jest możliwość 
oceny odległości do źródła promieniowa
nia. Wiąże się to z wielkim postępem tech
nik obserwacyjnych w radioastronomii, 
pozw alających na szacow anie ruchów 
własnych odległych obiektów  z dwóch 
obserwacji odległych w czasie zaledwie o 
kilka miesięcy. Dla porównania przypom
nę, iż ruchy własne gwiazd wyznacza się 
w astronomii optycznej przez porównywa
nie obrazów nieba wykonywanych w od
stępie nawet dziesięcioleci.

Rozdzielczość uzyskiwana we współ
czesnych obserwacjach (VLBI) osiąga war
tość 0.1 milisekund łuku. Oznacza to, że 
napisany tu tekst można z pomocą techniki 
VLBI rozdzielić na elementy umożliwiają
ce swobodne czytanie nawet z odległości 
5000 km. Taka rozdzielczość przy niewiel
kich rozmiarach maserów pozwala na do
kładne wyznaczanie ich ruchu.
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Istnieją dwie główne metody szacowania 
odległości: metoda paralaks statystycz
nych, gdy ruchy poszczególnych składni
ków źródła są nieuporządkowane i meto
da paralaks ruchomych obłoków, jeśli 
ruch plamek maserowych w obłoku wska
zuje na uporządkowanie, na przykład ru
chy poszczególnych składników masera 
wykazują istnienie radiantu. Przykład wy
znaczonego pola prędkości masera poka
zuje Rys. 4.

Osiągnięcia w wyznaczaniu odległości 
pozwalają przypuszczać, że w niedalekiej 
przyszłości techniki obserwacyjne posuną 
się tak dalece naprzód, iż możliwe stanie 
się dokonywanie pomiarów odległości wy
mienionymi metodami do galaktyk. Dla 
przykładu w 1990 roku wykonano techni
ką VLBI pierwsze obserwacje maserów 
H20  w  galaktyce M 33, wyznaczając po

zycje poszczególnych składników źródła 
emisji. Stanie się to zapewne podstawą 
do późniejszego wyznaczenia ruchów wła
snych i w rezultacie określenia odległo
ści. Będą to pierwsze kinematyczno - geo
metryczne pomiary odległości do obiektów 
pozagalaktycznych, które być może wnio
są coś nowego do wyznaczenia ważnego 
param etru  kosm ologicznego  - stałej 
H ubblc’a.

Rotacja Galaktyki

Podwójne maksimum profilu emisji ma
sera OH na 1612 MHz daje możliwość ła
twej identyfikacji i oznaczania gwiazd nie
widocznych optycznie, a przez silną emi
sję maserową możliwych do obserwowa
nia nawet w obszarach Galaktyki przesło
niętych gęstymi regionami występowania

pyłu. Poszukiwania gwiazd możliwych do 
obserwacji w zakresie podczerw ieni w 
promieniu jednego stopnia od centrum 
Galaktyki dało pierwsze bardzo dokładne 
wyniki dotyczące rotacji centralnych jej 
części. Otrzymane wyniki pokazały, że 
średnia prędkość radialna gwiazd zmienia 
się z długością galaktyczną, lak jak ocze
kiwano. Z wyznaczonych w ten sposób pa
rametrów rotacji i rozważań dynam icz
nych otrzymano rozkład mas w pobliżu 
centrum Galaktyki. Okazał się on być w 
dużej zgodności z innymi wyznaczeniami 
bazującymi na odmiennych założeniach.

Pole magnetyczne Galaktyki

Efekt Zeemana polega na rozszczepieniu 
poziom ów  energetycznych m olekuł w 
polu magnetycznym, doprowadzając do 
powstania dodatkowych struktur w profi
lach tworzących pary, które charakteryzuje 
lewo- i prawoskrętna polaryzacja kołowa.

Typowe pole magnetyczne w regionach 
HU ma natężenie kilka mGs (miligaussów) 
i jest w stanie spowodować pojawienie się 
efektu Zeemana, przy czym odległość po
wstałych w ten sposób par w widmie jest 
zależna od natężenia pola magnetyczne
go, które możemy ocenić badając uzyska
ne profile linii. Pomiary efektu Zeemana 
w profilach emisji maserów OH i polary
zacji składników  pow stałych par dają 
możliwość określenia kierunku pola ma
gnetycznego.

Stosując te zasady dokonano pom ia
ru pola m agnetycznego z efektu Zeema- 
na dla 17 m aserów  OH w G alaktyce. 14 
spośród tych źródeł w ykazało kierunek 
pola zgodny z kierunkiem  rotacji G a
laktyki. O bserw acje te sugerują, że kie
runek pola m agnetycznego je s t zacho
wany podczas kontrakcji obłoków  m o
lekularnych od gęstości m iędzygw ia- 
zdowej (~ le n r 3), poprzez gęstość w iel
kich obłoków molekularnych (~ 10’ cm'3), 
aż do gęstości maserów OH (~ 107cm'-’) 
w ystępujących w pobliżu form ujących 
się gw iazd. G alaktyczne pole m agne
tyczne je s t dom inującą siłą w procesach 
kolapsu m aterii ku gęstościom  gw ia
zdowym.

Rozpraszanie promieniowania maserów

P rom ien iow an ie rad iow e przechodząc 
p rzez p lazm ę m ięd zy g w iazd o w ą z o 
sta je  zm ien ione  na sku tek  ro zp ro sze
nia. W ro zp raszan iu  p rom ien iow an ia  
m ają  udzia ł efek ty  u g ięcia  i za łam a
nia b iegu  p rom ieni zw iązane z w iel- 
k o sk a lo w ą  s tru k tu rą  zm ian  gęs to śc i 
elek tronów  w środow isku  ro zp rasz a 
jącym .
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Rys. 3. Mapa regionu wokót mgławicy Kleinmanna - Lowa w Orionie. Linie przerywane 
pokazują obszary emisji wodoru molekularnego, a linie ciągłe - obszary emisji promie
niowania o długości fali 8.6 mikrona. BN oznacza obiekt Becklina-Neugebauera; zazna
czono też dobrze znane źródła podczerwieni IR. Masery OH 1665 MHz zaznaczono A, 
masery H20  o małej prędkości przedstawiono jako • ,  te o dużej prędkości oznaczono +, 
pozycje maserów CH3OH pokazują (za: M. J. Reid, J. M. Moran Masers [wj: Ann. Rev. 
Astron. Astroph., 1981, 19: 231 - 276)
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Aa cos 8 (arc sec)

Rys. 4. Pole prędkości maserów H20  w obszarze W49 (N). Długość stożka pokazuje 
obszar największego prawdopodobieństwa spotkania źródła w przyszłości. Długość stoż
ka to prędkość, a jego usytuowanie daje wyobrażenie o kierunku ruchu (za: M. Elitzur 
Astronomical Masers, Kluwer Academic Publishers, 1992)

Poszczególne składniki maserów dostar
czają spójny sygnał, który może być wy
korzystany w badaniu efektów rozprasza
nia i sondowania wielkości rozpraszają
cych obszarów. Jest to m ożliwe dzięki 
efektowi powiększania się kątowych roz
miarów na skutek rozpraszania co powo
duje, że pozorne rozmiary ulegają zwięk
szeniu z odległością do źródła. Korelacja 
„rozmiary - odległość” została już zbada
na dla maserów OH i H?0 ,  ostateczne 
wnioski wymagają jednak dalszych wni
kliwych analiz.

O bserw acje m aserów  H20  um ożli
w iają pom iary także innych efektów . 
F luktuacje w ielkoskalowe gęstości po
w o d u ją  o d ch y len ia  obrazów  źródeł, 
które zm ieniają się w czasie na skutek 
zm ian w zajem nego po łożenia Z iem i, 
masera i ośrodka rozpraszającego. Po
równując zatem obserw acje m aserów z 
różnych epok, możemy wyciągnąć wnio
ski dotyczące rozmiarów obszarów fluk
tuacji gęstości. W przyszłości, przy uży
ciu technik VLBI, takie badania mogą 
przynieść wiele ciekawych wyników.

Struktura dysków wokólgwiazdowych

Obszary m gławicowe, takie jak  Obłok 
Molekularny Oriona (Rys. 3) są miejsca
mi narodzin gwiazd. Obserwacje maserów 
mogą dużo powiedzieć o tych obszarach, 
a szczególnie o najbliższym otoczeniu pro- 
togwiazd. Dzięki badaniu maserów po
twierdzono pewne teorie dotyczące two
rzenia się dysków gazowo-pyłowych wo
kół młodych gwiazd.

Obserwacje i na ich podstawie bada
nie struktury i ewolucji dysków wokół 
nowo pow stałych gwiazd je st wielkim  
wyzwaniem dla astronomów. Przeprowa
dzone obserwacje maserów SiO na czę
stości 86 GHz dały bardzo ciekawe obra
zy rozm ieszczenia składników masera w 
dysku okołogwiazdowym. Obraz składni
ków tego m asera um iejscow ionego w 
Orionie pozwala wyciągnąć wnioski do
tyczące kształtu i rozmiarów dysku. Ist
nieje duża zgodność danych obserwacyj
nych i pewnych obliczeń mających na 
celu w ym odelow anie tego obszaru, w 
którym ekspandujący dysk nachylony jest 
do obserwatora pod kątem około 45° i ma 
rozm iary w przybliżeniu 80 jednostek  
astronomicznych.

Schematy ewolucyjne gwiazd późnego 
typu

Emisja m aserowa w otoczeniu gwiazd 
późnych typów  pokazuje istn ienie jej 
zbieżności z określonymi właściwościami 
otoczenia owych gwiazd. Zbieżności te są

prostą konsekwencją szczegółowej struk
tury otoczenia gwiazdy, czym objawia się 
jej stopień ewolucyjnego zaawansowania. 
Daje to interesujące możliwości analizy 
statystycznej traktującej gwiazdy otoczo
ne maserami jako jednej z populacji, co 
może dostarczyć informacji o końcowych 
fazach ewolucji na asymptotycznej gałęzi 
olbrzymów.

Badanie maserów OH 1612 MHz po
kazało, że istnieje zależność pomiędzy 
własnościami tych m aserów i tempem 
utraty materii dM /dt przez gwiazdę, w 
której otoczeniu się znajdują. Tem po 
utraty masy jest jednocześnie proporcjo
nalne do czasu spędzonego przez gwia
zdę w fazie emisji maserowej OH. Poka
zać przeto można, że dla dowolnej chwi
li tempo utraty masy dM/dt jest odwrot
nie proporcjonalne do masy otoczki. W 
początkow ej fazie em isja m asera OH 
1612 MHz wiąże się z wiatrem gwiazdo
wym powodującym utratę masy na pozio
mie > 3  10'6 M 0 na rok. Utrata otoczki 
p rzyspiesza tem po utraty  m asy przez 
gwiazdę, aż do wejścia jej w fazę super- 
wiatru, który unosi sobą powyżej 10'5 M 0 
na rok. Okres ten jest relatywnie krótki 
w życiu gwiazdy i poprzedza pojawienie 
się mgławicy planetarnej. Obserwacje 
pokazują, że większość gwiazd znajduje 
się w fazie zwykłego wiatru, a tylko 1% 
w fazie superwiatru.

Prowadzone są także obserwacje ma
serów SiO i H ,0  występujących w otocz
kach gwiazd późnego typu. Studia doty
czące schematów ewolucyjnych gwiazd 
dostarczają ekscytującego zajęcia dla ba
daczy maserów. Masery służyć m ogą w 
tym wypadku do oznaczania zaawanso

w ania ew olucyjnego gwiazd późnego 
typu, które całkowicie ukryte są dla na
szych oczu w o taczającej je  pyłow ej 
otoczce.

Zakończenie

M asery kosm iczne stan o w ią  dziś dla 
astronomów źródło wiedzy o otaczają
cym nas świecie i warunkach w nim pa
nujących. Odkrywane lawinowo są dowo
dem na ich powszechność i jednocześnie 
na nieograniczone wręcz bogactwo Na
tury, której laboratoria służą poznawczym 
celom człowieka. Masery, będąc jednym 
z w ielu  ogn iw  w ła ń cu c h u  budow y 
W szechświata, lak jak  wiele innych zja
w isk w K osm osie sta ją  się w oczach 
astronomów nierozerw alną częścią cyklu 
ewolucyjnego, jednak - co zaskakujące - 
pojaw iają się w ewolucji m aterii dw u
krotnie: podczas narodzin gw iazd i w 
czasie ich dogorywania. Masery wreszcie 
to nie tylko domena Kosmosu. Dowodem 
tego niech będą wybudowane przez czło
wieka najdokładniejsze wzorce częstotli
wości, których działanie oparto na ma
serowym wzmocnieniu emisji wodoru H. 
N iesłychana dokładność wskazań takich 
w zorców  je s t podstaw ą w spółczesnej 
służby czasu.

Leszek P. Błaszkiewicz jest doktoran
tem w Uniwersytecie Mikołaja Koper
nika, w Toruniu. W Katedrze Radioa
stronomii zajmuje się badaniem ma
serów kosmicznych, a jego zaintere
sowania sięgają zagadnień kosmo
logicznych związanych z wczesnym 
Wszechświatem.
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Powstawanie 
pulsarów podwójnych 
i milisekundowych

Wojciech Lewandowski

Wstęp.

Kilka lat temu mieliśmy okazjębyć świad
kami prawdziwego „boomu” informacyj
nego związanego z pulsarami milisekun
dowymi. Złożyło się na to kilka efektów. 
Po pierwsze obiekty tego typu zaczęto, 
dzięki postępowi w dziedzinie technik ob
serwacyjnych, obserwować „na potęgę”. 
Na efekty, czyli to „drugie” nie trzeba było 
długo czekać. Wspomnę tu tylko wszyst
kim powszechnie znane sprawy - potwier
dzenie Ogólnej Teorii Względności (i na
groda Nobla za to), czy odkrycie planet 
wokół pulsara. Szczególnie to drugie po
ruszyło do głębi nie tylko astronomów, ale 
też i szersze kręgi. Dużo mówiło się i pi
sało o teoriach powstawania planet wo
kół pulsara, mniej o pulsarach milisekun
dowych jako takich, a już w ogóle poza 
specjalistycznymi artykułami nikt nie 
wspominał głębiej o tym, skąd biorą się 
pulsary milisekundowe. Podejrzewam, 
że nawet astronomowie w większości 
wiedzą tylko tyle, że są to stare, wyga
słe, a potem na nowo „rozkręcone” 
pulsary. Mało kto zdaje sobie sprawę, 
jak  złożone jest to zagadnienie i ile 
„kruczków” się w nim kryje. A przecież,

jak tu można testować grawitację i badać 
planety wokół pulsara, nie wiedząc skąd 
on sam się wziął. Bez znajomości teorii po
wstawania pulsarów milisekundowych do
stajemy niepełny obraz, przyglądamy się 
na przykład planetom „od połowy”, nie 
wiedząc co było na początku.

Wiele ze wspomnianych tu teorii i po
mysłów wymagać może głębszego zasta
nowienia. Jednak nawet tak mała dziedzi
na astronomii, jaką próbuje podsumować 
ten artykuł jest już zbyt rozwinięta, by roz
wikłać wszystkie jej problemy na kilku 
kartkach papieru. Z tej też przyczyny nie
którzy mogą odnieść wrażenie, że patrzą na 
czubek góry lodowej - i będzie to prawda. 
Skłoni ich to zapewne do samodzielnego 
zagłębienia się w temat, z pomocą bar
dziej szczegółowej literatury.

Niniejszy artykuł ma za zadanie przy
bliżyć czytelnikom naszą aktualną wie
dzę na temat powstawania pulsarów mi
lisekundowych. Najważniejsze są bo
wiem początki. Można by powiedzieć: 
„Czym skorupka za młodu... takiego bę
dziemy mieli pulsara”.

Kilka zdań na temat pulsarów.

Nie jest celem tego artykułu podsumowa
nie naszej wiedzy na temat pulsarów „w 
ogólności”, nie mniej jednak warto wspo
mnieć kilka zasadniczych kwestii, tak aby 
uzyskać pewne podłoże.

Wszyscy obecnie zgadzają się z teo
rią, która tłumaczy promieniowanie pul
sara korzystając z modelu „latami mor
skiej”. Szybko rotująca gwiazda neutro
nowa, obdarzona silnym polem magne
tycznym omiata Wszechświat wiązką pro
mieniowania radiowego. Jeśli mamy szczę
ście i wiązka ta omiecie Ziemię - zaob
serwujemy puls radiowy. Obrót pulsara 
jest bardzo stabilny, toteż pulsy pojawia

ją  się z nieosiągalną nawet dla zegarów 
atomowych dokładnością. Jeśli zaś pulsar 
nie jest tak idealnie stabilnym zegarem - 
pozostaje się tylko cieszyć, gdyż być może 
mamy szansę odkryć nowy układ plane
tarny, lub obalić teorię Einsteina.

Tak jak większość prac poświęconych 
zwykłym gwiazdom i ich ewolucji zaczy
na się od diagram u H ertzsprunga - 
Russella (H-R ), tak w wypadku pulsarów 
takim kanonicznym wykresem jest dia
gram P-B (Rys. 1 i 2) (Bailes 1989; Phin- 
ney, Kulkami 1994), który można nazwać 
wykresem H-R dla pulsarów. Na osi rzęd
nych tego wykresu odłożony jest okres 
pulsara/3, najczęściej w skali logarytmicz
nej. Oś odciętych mówi o jego polu ma
gnetycznym#, w niektórych zaś jego we
rsjach na osi pionowej odłożone je s t 
spowolnienie jego rotacji dP/dt!). Wiel
kości te są od siebie zależne i wygląd dia
gramu P-B nie zmienia się specjalnie, gdy 
zamienimy B na dP/dt. Dokładniej rzecz 
biorąc to właśnie spowolnienie jest wiel
kością obserwowalną, a natężenie pola 
właściwie powinno zwać się „wnioskowa
nym polem ” (ang. inferred magnetic 
field). Wyliczane jest ono ze wzoru poda
nego już w 1969 roku przez Ostrikera i 
Gunna:

B =
3 I ć

v 87U2 f i 6 y

G dzie:
B - dipolowa składowa pola magnetyczne

go, uśredniona po całej powierzchni 
gwiazdy,

1 - moment bezwładności pulsara, 
R -jeg o  promień, 
c - prędkość światła.

Mając taki wykres możemy prześledzić 
wczesne etapy ewolucji pulsara. Pulsary 
rodzą się z okresami rzędu 10 do 20 mili
sekund i polami magnetycznymi rzędu 
1012do 1013 gaussów2). Wyświecając swą 
energię rotacyjną poruszają się na wykre
sie na prawo, niemal zachowując pole ma
gnetyczne i spowalniając obrót (patrz li
nie ciągłe na Rys. 2). Pole magnetyczne 
pulsara nie pozostaje jednak stałe i za
czyna maleć w sposób wykładniczy, z 
charakterystyczną skalą czasową rzędu

Jest to skutek uboczny, powstający w wyniku pro
mieniowania pulsarów. Świecą one wykorzystując 
swą energię rotacyjną, czego objawem jest spowol
nienie.
2> Normalne gwiazdy ekstremalnie osiągają 104 Gs, 
polary nic więcej niż 107 Gs.
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4 x 106 lat(Phinney, Kulkami, 1994). Pul
sar na wykresie P - B zaczyna poruszać 
się w dół. Z przyczyn fizycznych nie 
obserwuje się jednak pulsarów poniżej 
tzw. linii śmierci (ang. death line - Rys. 1 
i 2) - nie są one w stanie wtedy promie
niować. Zagęszczenie pulsarów w pra
wej części, ponad linią śmierci, wywoła
ne jest dość długim czasem życia w tym 
stadium. Na „cmentarzysku”, czyli poni
żej linii śmierci należałoby umieścić za
pewne tysiące, jeśli nie więcej gwiazd 
neutronowych, wygasłych pulsarów, które 
z pewnością liczbą przewyższają obecnie 
obserwowane.

Istnienie linii śmierci jest przewidzia
ne teoretycznie, toteż można wyznaczyć 
jej równanie:

dP
lit

=  a P P

Taka potęgowa zależność daje właśnie 
efekt linii prostej na wykresie logaryt
micznym. Czy nnik a  j est stałą proporcj o- 
nalności, a wykładnik p przyjmuje war
tość od 2.25 do 2.5.

Dla większości pulsarów tutaj, na cmen
tarzysku, żywot się kończy. Jednakże cud 
zmartwychwstania zdarza się im częściej,

m l i i i m m ____ i__ i i 111 u l____ i__ ' i i i i u l____ i,

0.001 0.01 0.1 1
Okres (s)

Rys. 1. Diagram okres - pole magnetyczne (P-B) dla pulsarów. Pojedynczymi okręgami 
zaznaczone są pulsary podwójne, podwójnymi - te, które leżą w pozostałościach po wybu
chach supernowych. Linia śmierci zaznaczona jest linią z kreskami.



Tab. 1. Pulsary milisekundowe i podwójne w Galaktyce

Pulsar P PS e m ą log e P/(2(dP/dt))
(ms) (dni) (K) (M.) (Gs) (lata)

J0045-7319 926.3.. .......51.00... 0.808 2.169 ok. 10 12.3 3 x  10“
1259-63 47.8 1273.00E 0.870 1.53 ok. 10 11.5 3 x 105
1820-11 279.8 358.00 0.794 0.068 (0.8) 11.8 3 x 10a
1543+12 37.9 0.42 0.274 0.315 1.34 10.0 2 x 1 0 “
1913+16 59.0 0.32 0.617 0.132 1.39 10.4 1 x 10“
2303+46 1066.4 12.30 0.658 0.246 1.4 11.9 3 x 107
J2145-0750 16.0 6.80 0.000021 0.0241 (0.51)° <8.9 > 8 x 109
0655+64 195.7 1.03 7x10^ 0.071 (0.8)° 10.1 5 x 109
0820+02 864.8 1232.00 0.0119 0.0030 (0.23)° 11.5 1 x10a
J1803-2712 334.0 407.00 0.00051 0.0013 (0.17) 10.9 3 x 1 0 “
1953+29 6.1 117.00 0.00033 0.0024 (0.21) 8.6 3 x 109
J2019+2425 3.9 76.50 0.000111 0.0107 (0.37) 8.3 (3 x 10'°)
J1713+0747 4.6 67.80 0.000075 0.0079 (0.33)° 8.3 (9 x 1 09)
1855+09 5.4 12.30 0.000022 0.0056 0.26° 8.5 5 x 109
J0437-4715 5.8 5.70 0.000018 0.0012 (0.17)° 8.7 (2 x 1 09)
J1045-4509 7.5 4.10 0.000019 0.00177 (0.19) 8.6 6 x 109
J2317+1439 3.4 2.46 < 0.000002 0.0022 (0.21) 8.1 (1 x 1010)
J0034-0534 1.9 1.60 < 0.0001 0.0012 (0.17) 8.0 4 x 109
J0751+18 3.5 0.26 <0.01 (0.15)
1718-19 1004.0 0.26E < 0.005 0.00071 (0.14) 12.2 1 x107
1831-00 520.9 1.80 < 0.004 0.00012 (0.07) 10.9 6 x 108
1957+20 1.6 0.38£ < 4 x  10-5 5x10^ 0.02° 8.1 2 x 109
1257+12 6.2 67.98 0.02 5 .3 x1 0 16 43 8.9 (8 x 1 08)
1937+21 1.6 poj, 0.02 8.6 2 x 108
J2235+1506 59.8 poj. 9.5 (6 x 1 09)
J2322+2057 4.8 poj. 8.3 1 x 1010

e - mimośród 
f(M) - funkcja mas
M2 - masa towarzysza. W nawiasach - przybliżona masa, przy założeniu masy 

pulsara M = 1.4 Ma i nachyleniu orbity i  = 60°
B - powierzchniowe pole magnetyczne, przy założeniu jego prostopadłości do 

osi obrotu 
£ - układ zaćmieniowy
0 - obserwowane promieniowanie od towarzysza w optycznej części widma 
poj. - pulsar pojedynczy 
P/(2(dP/dt)) - wiek charakterystyczny.
Podział na grupy został wyjaśniony w tekście artykułu.

niż ludziom na Ziemi. Doprowadzić do tego 
może rozkręcenie gwiazdy neutronowej. 
Pulsar ucieknie na lewo, znacznie skraca
jąc swój okres. O tym, że zjawisko takie jest 
możliwe, świadczy występowanie pulsarów 
w lewej dolnej części diagramu. Ich ist
nienia w tym rejonie nie da się wytłuma
czyć z pomocą przytoczonej powyżej te
orii ewolucji pulsarów. A jest ich tam 
wcale niemało. Tabela 1 zawiera tylko te, 
które leżąw dysku naszej Galaktyki (Phin- 
ney, Kulkami 1994).

Pulsary podwójne (Rys. 1 - pojedyn
cze kółka), które jak widać mają duży 
związek z m ilisekundow ym i, można 
podzielić na sześć różnych grup (linie 
poziome w Tab. 1). Głównym kryterium 
podziału są cechy fizyczne układu i przy
pisanego pulsarowi towarzysza (zwła
szcza jego masa). I tak, poczynając od 
góry,pierwsza grupa zawiera zwykłe pul
sary, nie rozkręcone, być może w przy
szłości pulsary milisekundowe. Grupa 
druga to pulsary, które za towarzysza mają 
gwiazdę neutronową - można to wywnio
skować z ich masy, a także z ekscentrycz- 
ności orbity, zaburzonej podczas drugie
go wybuchu supernowej. Trzecia grupa, 
to układy z masywnym białym karłem. 
Uwagę zwracają ekstremalnie kołowe 
orbity - pulsar musiał krążyć w otoczce 
olbrzyma. Grupa czwarta - też białe kar
ły w układzie z pulsarem, jednak mniej 
masywne. Również w tych układach orbi
ty są bardzo wyokrąglone na skutek przej
ścia przez fazę wspólnej otoczki. Cieka
wa jestpiąta grupa - towarzysze tych pul
sarów to białe karły, zbyt jednak lekkie, 
by być jądrami gwiazd, które zdążyłyby 
przeewoluować w czasie krótszym niż 
wiek Wszechświata. I wreszcie ostatnie 
cztery pulsary - pojedyncze, jeśli nie li
czyć planet przy PSR 1257+12. Powstały 
zapewne na skutek utraty, lub zniszcze
nia towarzysza.

Jak wytłumaczyć taką różnorodność? 
Czy podoła temu jedna, spójna teoria? Na 
te pytania postaram się odpowiedzieć po
niżej.

W arunki powstania

Co powoduje, że pulsar jest w stanie uciec 
z cmentarzyska? Możliwa jest tylko jed
na odpowiedź. Nie znamy zjawiska fi
zycznego, które zdolne byłoby wytłuma
czyć wzrost pola magnetycznego pulsara, 
niemożliwe jest jego wyjście z cmenta
rzyska w „górę” na wykresie P - B, ku 
większym wartościom B. Pozostaje więc 
ucieczka w lewo - przy zachowaniu stałe

go pola magnetycznego znaczne skróce
nie okresu rotacji.

Ponieważ pulsary są obiektami zwar
tymi, przyspieszenie ich rotacji wymaga 
dostarczenia z zewnątrz momentu pędu - 
gwiazda neutronowa nie może się już 
skurczyć, tak więc zmiana okresu przy 
zachowaniu tej wielkości jest niemożli
wa. Najprostszym, a zarazem najczęściej 
spotykanym we Wszechświecie, sposo
bem na dostarczenie momentu pędu jest 
pobranie go z dysku akrecyjnego.

Załóżmy, że mamy starego, znajdują
cego się na cmentarzysku pulsara, wokół 
którego znajduje się dość gęsta materia. 
Posiada ona zazwyczaj niezerowy mo
ment pędu, co uniemożliwia jej bezpośre
dni spadek na centrum grawitacyjne. Ma
teria taka wytworzy po pewnym czasie 
dysk akrecyjny, w którym ma szansę wy
zbyć się swojej energii rotacyjnej po
przez jej wypromieniowanie lub tarcie. 
W wypadku pulsarów dyski takie wyglą
dają zapewne dość podobnie do tych,

jakie są spotykane w obiektach innego 
typu (np. zm ienne kataklizm iczne). 
Różnice, i to znaczne, w wyglądzie dys
ku mająmiejsce w pobliżu samego pulsa
ra. Materia, która jest najczęściej w du
żym stopniu zjonizowana, nie może swo
bodnie spadać na powierzchnię gwiazdy 
neutronowej. Na przeszkodzie stoi bardzo 
silne pole magnetyczne, którego natęże
nie sięga 109, a nawet 1012 Gs. Materia 
(a właściwie plazma) musi poruszać się 
zgodnie z liniami pola. Dysk akrecyjny 
urywa się w miejscu, w którym odległość 
od centrum pulsara zrówna się z pro
mieniem Alfvena, dla którego ciśnienie 
pola magnetycznego (B2/8tc) równoważy 
ciśnienie spadającej materii. Jeśli promień 
Alfvena będzie większy od promienia pul
sara (rośnie on w miarę rozkręcania) - 
materia nie będzie mogła przekazywać 
momentu pędu i akrecja, a zarazem roz
kręcanie ustanie.

Właśnie ten fakt stoi u podstaw twier
dzenia mówiącego, że pulsar nie może być
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„rozkręcany” w nieskończoność. W mo
mencie, gdy prędkość rotacji pulsara 
zrówna się z keplerowską prędkością 
orbitalną na wewnętrznej krawędzi dys
ku przekazywanie momentu pędu staje się 
niemożliwe, a okres pulsara zrównuje się 
z tzw. okresem równowagi P .

Ponieważ owa prędkość orbitalna za
leży od masy pulsara i promienia Alfvena 
(a poprzez tę wielkość także od natężenia 
pola magnetycznego B i tempa akrecji 
dM/dt na wykresie „log P - log B” powsta
nie „linia rozkręcenia” (ang. spin - up 
line), określona równaniem

P..,, = 0.98
B

4 x  10 Góv I 1.4 M q

M

dM
dl

[5

(  R \  7

1.10 k m )  [ms]

Wzór ten został podany przez Davidsona 
i Ostrikera w 1973 roku. (dM/dt) EM ozna
cza Eddingtonowskie tempo akrecji, wy
noszące około 2 x I O'8 M 0 rok'1 dla kla
sycznego pulsara.

Wyliczenia pokazują, że pulsar, aby 
zostać rozkręcony do P , musi zaakreo- 
wać około 0.1 M0. Dla Eddingtonowskie- 
go tempa akrecji zajmie mu to 107 lat. 
Dysk akrecyjny, a zarazem dostarczyciel 
materii (na razie tajemniczy) powinien 
mieć szansę żyć tak długo.

Do modelowania rozkręcania pulsara 
przyjmowano najczęściej, że dM/dt = 
(dM/dt);, ; /. Założenie takie prowadzi jed
nak do sprzeczności. Posługując się po
danym wyżej wzorem wyliczyć możemy 
początkowy okres pulsara (po rozkręce
niu). Biorąc zaś z obserwacji aktualny 
okres, a także jego zmianę dP/dt możemy 
oszacować wiek pulsara - a właściwie 
czas, jaki minął od jego rozkręcenia. Oka
zuje się (Camilllo et al. 1994), że dla nie
których pulsarów wynosi on 15- 25  mi
liardów lat, czyli kilkakrotnie więcej, niż 
szacowany wiek dysku galaktycznego, a 
nawet czas życia Wszechświata. Prawdo
podobnie więc pulsary rodzą się z okre

sami większymi od P wyliczonego przy 
założeniu Eddingtonowskiej akrecji. 
Obserwacje rentgenowskich układów 
podwójnych, które uważa się po części za 
przodków pulsarów milisekundowych, 
wskazują na tempo akrecji rzędu 10'3 do 
10'1 (dM/dt)w;. Ponieważ tempo akrecji 
znajduje się w powyższym wzorze w 
ujemnej potędze, przyjęcie mniejszej war
tości spowoduje zwiększenie okresu po
czątkowego. To zaś prowadzi do zmniej
szenia oszacowań wieku pulsara i jego 
zgodności z czasem życia dysku galaktycz
nego, określanym na 9 ± 2 miliardy lat.

Wszystko wygląda dobrze, jeśli mamy 
już dysk akrecyjny, lub chociaż dostarczy
ciela masy. Jeżeli jednak przyjrzeć się 
bliżej, to rodzą się...

Pytania.

Przede wszystkim - skąd dysk? Jak już 
wspomniałem musi on trwać w niezmien
nej postaci przez około 107 lat. Szanse na 
tak długie życie wzrastają, gdy dysk jest 
stale zasilany nową materią. Aby to jed
nak spełnić musimy do rozumowania włą
czyć dostarczyciela masy. Okazuje się 
więc, że pulsar ma towarzysza, że jest jed
nym z członków układu podwójnego. W 
kanonicznym modelu gwiazda będąca to
warzyszem pulsara wypełnia na skutek 
ewolucji sw oj^pow ierzchnię Roche ’a 
i zaczyna oddawać materię, która przez 
wewnętrzny punkt Lagrange ’a spływa na 
drugi składnik, tworząc przy tym potrzeb
ną nam strukturę.

Jest jednakże jedno „ale”. Pulsary, jak 
wszystkie gwiazdy neutronowe, powsta
ją  głównie w wybuchach supernowych 
typu drugiego (SN II). Są to zjawiska bar
dzo gwałtowne, a także jak się obecnie 
sądzi - asymetryczne, szczególnie w ukła
dach podwójnych. Wyrzucane w takim 
wybuchu są znaczne ilości materii, co nie 
może pozostać bez wpływu na dynamikę 
układu. Załóżmy bowiem, że mamy układ 
podwójny złożony z pre - supernowej, 
czyli gwiazdy o masie przekraczającej 
8 M0 i towarzysza na orbicie kołowej. Już 
elementarne obliczenia na poziomie ener
gii mechanicznej układu prowadzą do 
wniosku, że jeżeli układ straci w wyniku 
wybuchu ponad połowę swej masy, jego 
całkowita energia przyjmie wartość dodat
nią - czyli układ podwójny ulegnie rozpa
dowi. Wynikiem eksplozji będzie więc 
pojedyncza gwiazda neutronowa i zwy
kła gwiazda, niedoszły dostarczyciel 
masy, poruszające się w przeciwnych kie
runkach. A nie bierzemy przecież pod

uwagę oddziaływania wyrzucanej w wy
buchu m aterii z drugim  składnikiem  
układu, a także tzw. impulsu narodze- 
niowego (ang. natal velocity kick). Im
puls ten udzielany jest gwieździe neutro
nowej, a następnie całemu układowi, o ile 
przetrwa on wybuch, na skutek jego asy
metrii. Może to niezależnie od innych 
czynników doprowadzić do rozerwania 
układu. Niektóre pulsary osiągają prędko
ści przestrzenne rzędu setek kilometrów 
na sekundę i dotyczy to nie tylko pojedyn
czych obiektów, ale i takich, które znaj
dują się w układach podwójnych. Między 
innymi to właśnie dlatego większość po
zostałości po supernowych jest „pusta” , 
nie ma w nich pulsara, który od chwili 
wybuchu zdołał już dość daleko „uciec”. 
Przykładem może być pulsar wiązany z 
pozostałością w gwiazdozbiorze żagla - 
znajduje się on niemal na jej brzegu.

Jak więc w świetle bardzo prawdopo
dobnego zniszczenia układu podwójnego 
mogą powstać dyski akrecyjne? Dużo ła
twiej przecież uwierzyć w fakt, że super
nowa wybuchnie w układzie podwójnym, 
niż w to, że samotny pulsar napotka no
wego towarzysza3*. Jak więc wytłuma
czyć, że pulsary podwójne, a zwłaszcza 
milisekundowe istnieją? Na to właśnie 
pytanie próbują odpowiedzieć astronomo
wie zajmujący się tymi obiektami.

Odpowiedź pierwsza: A jednak razem.

Od razu nasuwa się pierwsza odpowiedź 
- bardzo prawdopodobne zniszczenie nie 
oznacza jednak pewnego zniszczenia. 
Układ podwójny może przetrwać. Jest kil
ka zjawisk, które mogą temu dopomóc.

Po pierwsze wspomniana wyżej asy
metria wybuchu i impuls narodzeniowy 
może przyczynić się wręcz do zacieśnie
nia układu, zamiast jego rozerwania. Tak 
stanie się w przypadkach, gdy impuls skie
ruje nowo narodzoną gwiazdę neutrono
wą w kierunku towarzysza. Po eksplozji 
pozostanie układ podwójny, zapewne na 
dość ekscentrycznej orbicie, nie sprzyja
jącej stabilnej akrecji, ale na skutek dzia
łania pewnych zjawisk orbita taka może 
się „ukołowić”.

Po drugie - układ jako całość w wyniku 
wybuchu stracić może mniej niż połowę 
swej całkowitej masy. Będzie tak, gdy to
warzysz będzie tylko nieco mniej masyw
ny od pre - supernowej (nie może być oczy
wiście masywniej szy, gdyż to on eksplo
dowałby jako pierwszy, zgodnie z teorią

3,Są jednak teorie przewidujące i taką możliwość.
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W ybuch Supernowej

Mj(Mo) pb(d)
10.0 10.0

10.0 10.0

17.5 5.4

27.9 20.4

27.9 30.7

e = 0.19 vJ = 39.2 k m /s

27.9 30.7

100Rr

Rys. 3. Schematyczne przedstawienie ewolucji ciasnego 
układu podwójnego, który ma duże szanse przetrwać wy
buch supernowej. Ostatnia z pokazanych faz, to faza Ma
sywnego Układu Rentgenowskiego, w którym pulsar właśnie 
ulega rozkręcaniu. Obok rysunków podano masy składni
ków i okres orbitalny, a także mimośród orbity i impuls naro- 
dzeniowy po wybuchu.

ewolucji). Inny wariant tej możliwości 
zakłada, że ewolucja w ciasnym ukła
dzie podwójnym może doprowadzić do 
sytuacji, w której na skutek dużego 
przepływu materii, w momencie wybu
chu pre-supernowa jest mniej masyw
nym składnikiem układu, za to bardziej 
zaawansowanym ewolucyjnie. Gdy eks
ploduje mniej masywny składnik, układ 
nie może stracić połowy masy - nawet, 
gdyby cała materia gwiazdy została wy
rzucona. W wypadku supernowych typu 
II po eksplozji pozostaje jeszcze cał
kiem masywny ślad w postaci gwiazdy 
neutronowej o masie około 1.4 M0 .

Właśnie ta ostatnia teoria wymaga nie
co wyjaśnień, a przy okazji można będzie 
wspomnieć o kilku zjawiskach często 
mających miejsce w innych, podobnych 
zagadnieniach. Najłatwiej będzie można 
prześledzić ją  na modelu (Verbunt 1993). 
Weźmy więc układ złożony z dwu gwiazd
o masach 25 M 0 i 10 M0. Niech to bę
dzie ciasny układ z okresem orbitalnym 
równym 10 dni (Rys. 3).

Składnik pierwszy o masie 25 M0 za
cznie dość szybko ewoluować, a co za tym 
idzie - ekspandować. Wypełni on swoją 
powierzchnię Roche’a osiągając promień 
równy 29 R0 i zacznie tracić masę, odda
jąc materię przez wewnętrzny punkt La
grange’a L r Ponieważ jednak taki pro
mień jest zbyt mały dla tak masywnej 
gwiazdy (mniejszy niż promień równowa
gi termicznej w stadium podolbrzyma) 
przepływ masy stanie się bardzo niesta
bilny, ale zarazem bardzo wydajny. Na 
skutek transferu układ się zacieśni - jest 
tak zawsze, gdy masę oddaje składnik 
masywniejszy (o ile tylko zostanie zacho
wany moment pędu całego układu, co 
oznacza brak wypływu m aterii poza 
układ). Gdy lżejszemu składnikowi odda
ne zostanie 7.5 M 0 stosunek mas się od
wróci. Na skutek dalszego przepływu układ 
się poszerzy (oddawanie materii przez skła
dnik mniej masywny), a co za tym idzie 
zwiększą się promienie powierzchni Ro
che’a. Dla początkowo masywniejszego 
składnika oznacza to odzyskanie równo
wagi. Spowoduje to znormalizowanie 
przepływu masy, który odbywał się będzie 
w jądrowej skali czasowej, a nie w ter
micznej, zdecydowanie krótszej. W tym 
akurat modelu dopiero po odzyskaniu 
równowagi nastąpi zapalenie helu. Mając 
jądro gwiazdy o masie 25 M0 i bardzo 
lekką otoczkę (oddane zostało 18 M0) 
gwiazda ta przejdzie stadium typu gwia
zdy Wolfa-Rayeta, a następnie eksplo
duje jako supernowa, pozostawiając po

sobie gwiazdę neu
tronową.

O ile układ zosta
nie zachow any, to 
wkrótce tow arzysz 
zacznie ewoluować.
Wypełni swoją po
wierzchnię R oche’a
i zacznie oddawać 
masę pulsarowi, po
wodując jego rozkrę
cenie. Obiekty na tym 
etapie odpowiedzial
ne są najprawdopo
dobniej za to, co na
zywamy masywnymi 
podwójnymi układa
mi rentgenowskimi 
(z ang. High MassX- 
ray B inaries  
HMXB). Promienio
wanie radiowe nie ma 
szans powstać w takim 
otoczeniu, powstają 
natomiast duże ilości 
promieniowania rent
genowskiego.

O d d z ia ły w a n ia  
p ływ ow e, ta rc ie  i 
sam przepływ masy spowodują ukołowie- 
nie orbity, bardzo ekscentrycznej po eks
plozji. Te same zjawiska spowodują tak
że jej zacieśnienie i ruch po dośrodkowej 
spirali (ang. spiral-in) w fazie wspólnej 
otoczki. O ile to drugie zjawisko trwać 
będzie dostatecznie długo, to pulsar może 
wniknąć nawet do wnętrza towarzysza. 
Później, po rozrzuceniu otoczki będzie 
samotnym, najprawdopodobniej milise
kundowym pulsarem.

Wcześniej jednak towarzysz może wy
buchnąć jako supernowa, co może prowa
dzić do powstania układu złożonego z dwu 
gwiazd neutronowych. Na skutek eksplo
zji orbita, pomimo wcześniejszego uko- 
łowienia, stanie się znowu bardzo spła
szczona. Jeśli zaś towarzysz ma zbyt małą 
masę, aby eksplodować - stanie się bia
łym karłem, rozrzucając dookoła materię 
w postaci mgławicy planetarnej. Orbita 
w takim układzie będzie prawie idealnie 
kołowa na skutek przejścia przez fazę 
wspólnej otoczki.

Tak zapewne powstają masywne ukła
dy pu lsarów  m ilisek u n d o w y ch , w 
których pulsar ma za towarzysza drugą 
gwiazdę neutronową, lub masywnego 
białego karła. W wypadku, gdy towa
rzysz jest mniej masywny pojawia się 
jednak problem - co mogło się stać z 
przekazaną materią?

Można ten problem rozwiązać powo
łując się na w iatr gwiazdowy, m usiał
by on jednak być bardzo silny. Prze
trwaniu takiego układu może dopomóc 
znaczne zacieśnienie orbity przed wy
buchem, a także późniejsze rozpoczę
cie przepływ u m asy, np. po błysku 
helowym.

Dla nieco luźniejszych układów, a tak
że dla mniej masywnych, ewolucja po wy
buchu potoczy się w nieco inny sposób. 
Towarzysz pulsara mógłby mieć proble
my z wypełnieniem swojej dużej po
wierzchni Roche’a. Są jednak zjawiska, 
które mogą doprowadzić do zmniejszenia 
rozmiarów układu. Pierwszym z nich jest 
emisja fal grawitacyjnych, a drugim, 
znacznie wydajniejszym tzw. ewolucja 
przez utratę momentu pędu. Uciekają
ca z układu materia (np. poprzez wiatr 
gwiazdowy) musi poruszać się zgodnie 
z liniami sił pola magnetycznego, które 
jest w wypadku pulsara bardzo silne. Im 
dalej taka materia „wmrożona” w pole 
będzie się znajdować, tym więcej mo
mentu pędu będzie odbierać z układu , 
zmuszona będzie bowiem do synchro
nicznego z pulsarem obrotu. Spowodu
je  to zbliżenie się do siebie składników 
układu, a dalej w szystko potoczy się 
jak w poprzednim wypadku - wypełnie
nie powierzchni R oche’a, ukołowienie
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i dalsze zacieśnienie orbity, powstanie 
dysku akrecyjnego i rozkręcenie pulsa- 
ra, aż do okresów milisekundowych.

Odpowiedź druga: W e trójkę łatwiej.

Podany wyżej sposób powstawania pul- 
sarów milisekundowych z masywnych 
układów podwójnych zawodzi jednak w 
jednym punkcie - masywny towarzysz 
pulsara może nie żyć wystarczająco dłu
go, aby rozkręcić gwiazdę neutronową i 
przyspieszyć jej rotację do okresów rzę
du milisekund. Jest jednak teoria, która 
radzi sobie wspaniale i z tym problemem. 
Teoria układów potrójnych (Eggleton, 
Verbunt 1986).

Około 20 % gwiazd to układy potrój
ne, lub jeszcze bardziej złożone. Najczę
ściej mają one budowę hierarchiczną. W 
przypadku układu potrójnego oznaczać to 
będzie, że składa się on z ciasnego ukła
du podwójnego i trzeciego, oddalonego 
składnika, zazwyczaj mniej masywnego 
niż pozostałe. Orbita trzeciej gwiazdy nie 
może być zbyt rozległa, jeśli ma ona brać 
aktywny udział w ewolucji układu. Jej 
okres orbitalny może być co najwyżej rzędu 
pojedynczych setek dni. Nawet tak ciasne 
układy potrójne nie są rzadkością. Świad
czy o tym chociażby fakt, że dwa z nich 
widać gołym okiem. Są to układy A Tauri 
oraz W  Orionis, o okresach odpowiednio 
33 i 119 dni.

W wyniku ewolucji masywniejsza z 
gwiazd „wewnętrznych” wybuchnie jako 
supernowa. Jeśli układ pozostanie zwią
zany, nastąpią zjawiska podobne do już 
opisanych, w szczególności może dojść do 
zacieśnienia orbity, które może doprowa
dzić do wniknięcia pulsara do wnętrza 
towarzysza, a potem, na skutek bardzo 
efektywnego tarcia w jego otoczce, aż do 
samego jądra. Obiekt taki nazwany został 
od nazwisk astronomów, którzy teoretycz
nie przewidzieli jego istnienie, obiektem 
Tliorne - Żytkow  (T-Ż) (Thorne, Żytkow 
1975). Mimo, iż niektórym może się to 
wydać mało prawdopodobne, obiekt T-Ż 
jest dość stabilny4). Z zewnątrz przypo
mina olbrzyma lub nadolbrzyma o ekspan
dującej otoczce. Otoczka taka zostaje po 
dłuższym czasie rozwiana. Gdyby zjawi
sko takie zaszło w układzie podwójnym, 
wynikiem byłby samotny pulsar. W ukła
dzie potrójnym rzecz się jeszcze nie kończy.

Ekspandująca otoczka obiektu T- Ż 
wypełni odpowiadającąjemu powierzch-

41 Ocenia się, że w promieniu 5 kpe od Słońca jest 
około 5 tego typu obiektów.

nię Roche’a. Układ przejdzie krótkie sta
dium dysku akrecyjnego, a potem fazę 
wspólnej otoczki. Wtedy też następuje 
bardzo efektywne zacieśnianie orbity - 
normalna gwiazda wniknie w atmosferę 
obiektu T - Ż i stopniowo będzie ją  roz
rzucać, gdyż otoczki takich obiektów są 
związane bardzo słabo, nawet jeśli je po
równać do otoczek nadolbrzymów. Wy
nikiem  takiej ewolucji będzie układ 
podwójny pulsar - gwiazda, zapewne wy
starczająco ciasny, by po pewnym czasie 
mogło dojść do powstania potrzebnego 
nam dysku akrecyjnego wokół pulsara.

Odpowiedź trzecia: Przechwyt.

Dotychczas przedstawione teorie zakłada
ły, że gwiazda neutronowa narodziła się 
w układzie podwójnym. Nie jest to jed
nak warunek konieczny do powstania w 
pewnym momencie życia pulsara dysku 
akrecyjnego zasilanego przez jakiś obiekt. 
Towarzysz pulsara może zostać bowiem 
przechwycony.

Scenariusz ten przewiduje, że pulsar 
powstaje w wyniku wybuchu supernowej, 
będącej samotną gwiazdą, lub w układzie 
podwójnym, który nie przetrwał eksplo
zji. Dopiero później, na skutek bliskiego 
spotkania z inną gwiazdą zawiązuje się 
układ podwójny (Canal et al. 1990).
Aby taki sposób powstawania pulsarów 
podwójnych i milisekundowych miał re
alne szanse zaistnienia, wymagana jest 
duża gęstość gwiazd w sąsiedztwie pul
sara. Najbardziej wydajny przechwyt na
stępował będzie więc w gromadach kuli
stych, które dodatkowo, jako stare obiek
ty, mają zapewne dość duże zasoby wy
gasłych pulsarów.

Oczywiście nie każde bliskie spotka
nie prowadzi do połączenia dwu obiek
tów w parę. W wypadku zderzenia pulsa
ra z gwiazdą ciągu głównego, w około 1/ 
3 przypadków gwiazda taka zostanie ro
zerwana przez siły pływowe. W pozosta
łych przypadkach, a zwłaszcza w tych, 
gdzie minimalna odległość obu obiektów 
zawiera się w granicach 2 - 3  promieni 
normalnej gwiazdy, wynikiem będzie 
układ podwójny.

Inaczej ma się rzecz w wypadku zde
rzeń z olbrzymami i nadolbrzymami. Ze 
względu na ich dość rzadką otoczkę gwia
zda neutronowa może spokojnie w nią 
wniknąć. Będzie to miało miejsce w oko
ło 1/3 przypadków, w których można 
mówić o zderzeniu. Pulsar stworzy wte
dy układ podwójny z jądrem olbrzyma, 
poruszając się we wspólnej z nim otocz

ce. Po pewnym czasie olbrzym przeewo- 
luuje aż do stadium białego karła. W in
nych wypadkach po zderzeniu pozostanie 
układ podwójny z gwiazdą neutronową na 
bardzo spłaszczonej orbicie, z okresem 
rzędu dni. Przepływ masy i siły pływowe 
wywołają opisane wcześniej zjawiska za
cieśniania i ukołowiania orbity, co po roz
rzuceniu otoczki również doprowadzi do 
powstania układu gwiazda neutronowa - 
biały karzeł.

Inny mechanizm przechwytu zakłada 
zderzenie pulsara z układem podwójnym 
lub wielokrotnym. Może to prowadzić do 
kilku jakościowo różnych wyników. Naj
bardziej nas interesującymi są: wymia
na - gdy gwiazda neutronowa zajmie w 
układzie miejsce jednego ze składników, 
oraz wariacja powyższego - stworzenie 
hierarchicznego układu podwójnego, w 
którym wewnętrzną parę stanowi pulsar 
i jedna z gwiazd z wcześniej istniejące
go układu podwójnego.

Każdy ze wspomnianych sposobów 
przechwytu prowadzi do jednego, ocze
kiwanego przez nas rozwiązania - ma 
szansę powstać dysk akrecyjny z materii 
spadającej z przechwyconego towarzysza 
lub z materii, która powstała po jego zni
szczeniu.

O d p o w ie d ź  czw arta :  N ie  ma p r o 
blem u?

Jeśli zapomnimy o możliwości prze
chwytu, wydajnego tylko w gromadach 
kulistych, to głównym problemem, jaki 
trzeba rozwiązać jest moment wybuchu 
supernowej i w ielce prawdopodobne 
rozwiązanie układu podwójnego. Istnie
je  jednak teoria, która rozwiązuje pro
blem... usuwając go. Zakłada ona bo
wiem, że gwiazdy neutronowe mogą po
wstać nie tylko w wyniku wybuchów su
pernowych. Teoria ta powołuje się na 
wywołany akrecją, niewybuchowy ko
laps5' białego karła, który przekroczył

51 Stąd pochodzi angielski skrót, jakim  się ją  okre
śla A 1C -Accretion Induced Collapse
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graniczną masę Chandrasekhara (Canal 
etal. 1990).

Teoretycy zajmujący się tą hipotezą 
stoją jednak przed wieloma problema
mi. Po pierwsze należy uniknąć eksplo
zji dysku wokół białego karła i wybu
chowego zapłonu świeżo zaakreowa- 
nych, zewnętrznych warstw, aby unik
nąć przypadków prowadzących do sta
dium gwiazd kataklizmicznych i no
wych. Materia spadająca z dysku musi 
więc być efektywnie wcielana do wnę
trza białego karła. Po drugie skład sa
mego białego karła powinien uniemoż
liwić eksplozywny zapłon w jego cen
trum - tak bowiem moglibyśmy dojść do 
supernowej typu I - ego, po wybuchu 
której nie ma szans na pozostałość w 
formie gwiazdy neutronowej.

Pierwszego problemu można unik
nąć poprzez odpowiednie tempo akre- 
cji. Jeżeli dostarczyciel materii jest 
zwykłą gwiazdą ciągu głównego, to 
akreowana materia będzie się składała 
prawie wyłącznie z wodoru. Wodór 
musi spalać się stabilnie, aby uniknąć 
eksplozji takiej, jak  w gwiazdach no
wych. Powstały w wyniku reakcji j ą 
drowych hel musi zostać dalej spalony 
na węgiel i tlen - czyli na materię taką, 
z jakiej składa się akreujący biały ka
rzeł. Tempo akrecji potrzebne do zaj
ścia tego zjawiska powinno mieścić się 
w granicach 10‘9 do 5 x 10'8 M0 na rok, 
a pobierający materię węglowo - tle
nowy biały karzeł musi mieć masę po
czątkową większą od 1.13 M 0.

Inną możliwością jest bezpośrednia 
akrecja cięższych pierwiastków, takich 
właśnie jak węgiel i tlen. Materia taka nie 
może być oczywiście akreowana ze zwykłej 
gwiazdy, najlepszymi dostarczycielami 
takiej materii są białe karły. Akrecja taka 
jest możliwa w bardzo ciasnych układach 
podwójnych, złożonych z dwu białych 
karłów. Ponieważ gwiazdy te mają od
wróconą zależność masa - promień to 
mniej masywny karzeł wypełni swoją po
wierzchnię Roche’a i stanie się dostarczy

cielem materii do masywniejszego skła
dnika, bliskiego granicy Chandrasekhara. 
Układ taki nie będzie jednak stabilny. Ze 
względu na już wspomnianą odwróconą 
zależność masa - promień oddający ma
terię składnik będzie się rozrastał, co do
prowadzi do lawinowego przepływu 
masy. Skończyć to się może nawet pły
wowym rozerwaniem mniej masywnego 
białego karła61. Doprowadzi to do sytu
acji, której wynikiem może być samot
ny biały karzeł, otoczony dyskiem 
akrecyjnym, powstałym z resztek towa
rzysza -jak w jednej z teorii wyjaśniają
cej eksplozje supernowych typu SN la. 
Jednakże bardzo szybka akrecja (dM/dt)c+Q 
> 5 x I0~6 M0 na rok) może wywołać za
płon otoczki i quasi-hydrostatyczne pale
nie węglowo - tlenowego białego karła 
(tzw. C+O WD) w gwiazdę złożoną z tle
nu, sodu i magnezu (tzw. O+Na+Mg WD), 
która ma szansę łagodnie zapaść się do 
postaci gwiazdy neutronowej. Istnieje też 
dodatkowo szansa, że zachowany zosta
nie układ podwójny - towarzysz, karzeł 
będący dostarczycielem masy może 
przeżyć.

Zjawisko to przebiega zdecydowa
nie mniej gwałtownie, niż w wypadku 
wybuchu supernowej, z układu wyrzu
cone zostają niewielkie ilości masy - 
układ więc z mechanicznego punktu 
widzenia ma duże szanse przeżycia. 
Korzystając z takiego scenariusza tłu
maczy się powstawanie układów pul- 
sarów milisekundowych i podwójnych 
z małomasywnym towarzyszem (czer
wonym karłem ciągu głównego, mało 
masywnym białym karłem, czy wre
szcie z jeszcze mniej masywnymi kom
panami) - układy takie mają bowiem 
małe szanse przetrwania stadium wy
buchu supernowej, a jednak występują 
dość licznie.

Podsumowanie.

Oczywiście natura i Wszechświat nie 
są tak proste, by wszystkie cechy ob
serwowanych pulsarów wytłumaczyć 
z pom ocą  jedne j  z p rzy toczonych  
przeze mnie teorii. Prawdopodobnie 
każda z tych teorii niesie w sobie ziar
no prawdy i prawdopodobnie każda z 
nich odpowiedzialna jest za powsta
wanie różnych klas obiektów. Układy 
z masywnym składnikiem powstają za-

r,)To w łaśnie m oże tłum aczyć drastycznie małe m asy 
niektórych tow arzyszy  pulsarów  - opisyw ane z ja 
w isko nic doprow adziło  do rozerw ania towarzysza, 
a le pozbaw iło  go znacznej części masy.

pewne zgodnie ze scenariuszem zwa
nym kolapsem jądra (z ang. CC - Core 
C o l la p s e ) ,  j a k  w ro z d z ia le  
„Odpowiedź pierwsza” . Istnienie mało 
masywnych towarzyszy tłumaczy od
powiedź czwarta - kolaps wywołany 
przez akrecję (AIC). Odpowiedź trze
cia jes t  na tyle niezależna, że jes t  w 
stanie wytłumaczyć powstanie obiek
tu każdego rodzaju i to nie tylko znaj
dującego się w gromadzie kulistej. 
Scenariuszem przechwytu tłumaczy 
się także powstawanie źródeł z tzw. 
wypukłości galaktycznej (z ang. ga
lactic bulge sources).  Gromada kuli
sta, orbitując wokół centrum Galakty
ki przechodzi co pół okresu orbitalne
go przez dysk galaktyczny. Jeżeli orbi
ta wiedzie poprzez szczególnie gęsty 
obszar dysku - dojść może do roze
rwania gromady, lub uszczuplenia jej 
składu. W ten właśnie sposób pulsary 
milisekundowe, które powstały w gro
madzie kulistej, mogą trafić do dysku 
galaktycznego. Nie uzyskamy więc jak 
się wydaje jednoznacznej odpowiedzi. 
Ale przecież nie zawsze o to nam cho
dzi. Czas na uogólnianie  przyjdzie 
później, gdy poznamy już wszystkie 
m e c h a n iz m y  r z ą d z ą c e  n a sz y m  
Wszechświatem. Tylko kto wtedy bę
dzie się zajmował taką błahostką jak 
pulsary milisekundowe?
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Tam rodzą się gwiazdy i planety: M 16 i M 42
Na kolorow ych stronach niniejszego zeszytu Postępów  
Astronom ii przedstaw iam y kom pozycję zdjęć uzyskanych 
Teleskopem  K osm icznym  H ubble’a HST, a dających 
w sp a n ia łe , n ie s ły c h a n ie  w ręcz  fa sc y n u ją c e  o b razy  
g w i e z d n y c h  m a t e c z n i k ó w  w m g ł a w i c y  O r z e ł  
( M 16 = NGC 6611) i w Wielkiej M gławicy Emisyjnej 
w O rionie (M 42). W tej ostatniej widzim y ponadto 
p ro to p la n e ta rn e  d y sk i w o kó ł m łodych  g w iazd , w 
k tó ry c h  z a p e w n e  b ę d ą  tw o rz y ły  s ię  ca łe  sy s te m y  
planetarne.

D ram aty czn e  obrazy  m gław icy  O rzeł p o k azu ją  
w yłaniające się gwiazdy z potężnej międzygwiazdowej 
chm ury m olekularnej, jak  z inkubatora wylęgające się 
p isklęta. M16 je s t m gław icą em isyjną, znajduje się w 
gw iazdozbiorze W ęża w odległości 7000 lat świetlnych 
od Słońca. Te n iesam ow ite stw ory, pilastry , słupy czy 
sterczące skały, których długość sięga czasami całego 
roku św ietlnego są bardzo gęstym i, ciemnymi obłokami 
molekularnego wodoru z domieszką innych pierwiastków 
i drobnego pyłu. Tow nich powstają gwiazdy. Młode gwiazdy 
świecą intensywnie w ultrafiolecie i powoli wydostając się 
z kokonu  o tacza jące j je  m aterii w sp o m ag ają  sw ym  
promieniowaniem rodzenie się („wykluwanie” ?) innych 
gwiazd. W anglojęzycznej literaturze tak rodzące się gwiazdy 
nazwano EGGs - jajami czy też jajeczkami - od Evaporating 
Gazeous Globules- parujące kuleczki (globule) gazowe. Tak 
oto wyobrażają sobie astronomowie powstawanie i ewolucję 
struktur uwidocznionych na prezentowanych tu obrazkach 
obok.

Te bajeczne, aczkolwiek rzeczywiste obrazy mgławicy 
M 16 pokazują nam  gwiezdne jajeczka w różnych stadiach 
w ykluw ania się gwiazd. Łatwo możem y je  dostrzec na 
koniuszkach palcowatych w ystępów z ogromnych kolumn 
gazu i pyłu.

Astronom am i, którzy uzyskali te obrazy są Je ff H ester 
i Paul Scowen, obecnie z U niw ersytetu Stanowego w 
Tempe w Arizonie. Ich M istrzem i nauczycielem jest prof. 
C. Robert O ’Dell *’ z R ice U niversity w Houston, pod 
którego kierunkiem  badali obszary formowania się gwiazd 
w naszej Galaktyce. Sam prof. R. O ’Dell od szeregu lat 
in te re su je  się  na jw ięk szy m  chyba znanym  nam

1) Powierzchnia chmury 
molekularnej je s t oświe
tlona silnym prom ienio
waniem ultrafioletowym  
z p o b lis k ic h  m łodych  
gwiazd. Promieniowanie 
to odparowuje materiał z 
„powierzchni” chmury.

2) Ponieważ chmura je s t  
pow oli „ zja d a n a ” przez  
promieniowanie UV, bar
dziej gęste globule gazu  
(jajeczka) zaczynają być 
odsłaniane.

3) Jajo je s t coraz bardziej 
odsłonięte. Jego cień osła
nia kolumnę gazu za nim 
leżącą, co prow adzi do 
wykształcania się palco
watych (kolum now ych) 
struktur.

'* P ro feso r  C a m il lc  R obert  O ’ Dell j e s t  zag ran iczn y m  C z łonk iem  
H on o ro w y m  P o lsk iego  T ow arz ys tw a  A s tronom icznego .  W latach 
s ie d em d z ies ią ty ch  zas łu ży ł  się w ie lce  d la  b udow y  gm ach u  C entrum  
A s tro n o m ic z n e g o  PAN w W arszaw ie .  W latach o s ie m dz ies ią tych  
był  je d n y m  z l iderów  tw órców  T e le skopu  K o sm ic zn eg o  H u b b le ’a 
pełn iąc  p rzez  kilka lat funkc ję  „P ro jec t  S c ien t is t” o d p ow iedz ia lnego  
za ksz ta ł t  i j a k o ś ć  w y p o sa ż e n ia  HST w ins t rum en ty  naukow e.

4) „Jajo gwiazdowe” może 
zostać całkowicie oddzielone 
od chmury molekularnej w 
której zostało utworzone. 
Ponieważ samo jajo powoli 
odparowuje materię, która je  
otacza, utworzona w nim 
gwiazda jest coraz bardziej 
odsłonięta, aż wreszcie wy
dostaje się ze swego kokonu.
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TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE’A obserwuje

matecznikiem gwiazdowym, jakim  jes t  Wielka Mgławica 
Emisyjna M 42 w gwiazdozbiorze Oriona i obserwuje ją  
Teleskopem Kosmicznym od samego niemal początku jego 
astronomicznej służby.
Samą mgławicę można 
dostrzec gołym okiem 
w „m ieczu” tego 
m i t y c z n e g o  
n i e b i a ń s k i e g o  
myśliwego. Dzieli ją  
od nas odległość 1500 
lat świetlnych.

P rezen tow aliśm y  
ju ż  w P o s tę p a c h  
Astronomii odkryte 
przez R. 0 ’Della w 
M 42 protoplanetarne 
dyski w o k ó łg w iaz -  
dowe (PA  3/93 str.
115). Dziś pragniemy 
z a p r e z e n t o w a ć  
niemal samo serce tej 
mgławicy, centralny 
obszar o rozmiarach 
ok. 2.5 lat świetlnych 
wokół tzw. Trapeza, znanego od dawna obszaru 
w ystępow ania  „m łodz ieńczych” gwiazd typu x Tauri 
(środek wkładki). Na niebie ten fragment mgławicy 
obejmuje obszar równy 5% powierzchni Księżyca w 
pełni. Jest to mozaika utworzona ze złożenia 45 zdjęć 
wykonanych przez HST w okresie od stycznia 1994 r. do 
m a rc a  1995 r. (a w ięc  po n a p ra w ie  t e le s k o p u ) ,  
uzupełnionych na krańcach zdjęciami naziemnymi z 
teleskopu NTT z ESO w Chile. Najmniejsze wyróżnialne 
szczegóły obrazu mają  rozmiary rzędu 6 mid km, a więc 
są mniejsze niż rozmiary naszego Systemu Słonecznego. 
Spoglądając na tę mgławicę niełatwo się oprzeć wrażeniu, 
że jest  to wielkie turbulentne kłębowisko bardziej lub 
mniej żarzących się gazów i pyłów z wielkim bogactwem 
szczegółów topograficznych na powierzchni. Ukrytych 
w niej j e s t  p rze sz ło  700 m łodych  gw iazd , k tó rych  
promieniowanie powoduje powstawanie naddźwiękowych 
przepływów materii z szybkościami sięgającymi 150 do 
200 ty s ięcy  k i lo m e tró w  na godz inę . W tej m oza ice ,  
C. Robert O ’Dell i jego doktorant Shui Kwan Wong oraz 
Marki M cCaughrean z Max-Planck - Institute for As
tronomy w Heidelbergu (RFN), odkryli 153 świecące dyski 
protoplanetarne (proplydy) i kilka ciemnych konturów 
takich obiektów na jasnym  tle m gławicy (patrz p ierwsza 
i czwarta strona wkładki). Masę tych obiektów oceniają 
na co najmniej od 0.1 do 700 mas Ziemi, a ich rozmiary

sięgają od 10 do 30 średnic naszego Systemu Słonecznego. 
W  środku każdego z dysków tkwi młoda, zaledwie mająca 
1 milion lat, gwiazda. Od dawna uważamy, że nasz Sys

tem  P la n e ta r n y  
p o w s ta ł  p rz e d  
niespełna 5 miliar
dami lat z takiego 
właśnie dysku oka
la ją c e g o  m ło d e  
S ł o ń c e .  
Obserwowana duża 
o b f i to ś ć  d y sk ó w  
p ro to p la n e ta rn y c h  
w mgławicy Oriona 
świadczy chyba o 
ty m , że p ro c e s  
powstawania planet 
w naszej Galaktyce 
trwa ustawicznie. A 
coraz lepsze narzę
d z ia  i te c h n ik i  
o b s e r w a c y j n e  
p o z w o lą  z a p e w n e  
ju ż  n ied łu g o  m ieć  
coraz lepszy wgląd 

w te ciągle jeszcze tajemnicze procesy.
(aw)

Profesor C. Robert O’Dell z Rice University w Houston.
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Tu rodzą się gwiazdy: M 16

Na zdjęciu mgtawica emisyjna M 16 -  miejsce narodzin nowych gwiazd. Jest to 
fragment obrazu przedstawionego na okładce niniejszego numeru PA. Wyraźnie 
widoczne są tutaj struktury opisane w tekście „Tam rodzą się gwiazdy i planety: 
M 16 i M 42” (patrz str. 23).
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Dwa górne i dwa środkowe obrazy pokazują cztery różne dyski protoplanetar
ne (proplydy) o różnej orientacji przestrzennej. Każde ze zdjęć obejmuje obszar 
trzydzieści razy większy od rozmiarów naszego Układu Słonecznego, a w środ
ku dysków widać centralne gwiazdy.

Dwa dolne zdjęcia przedstawiają ten sam obiekt, największy ze znanych pro- 
plydów, który jest 17 razy większy od Systemu Słonecznego. Lewy obraz jest 
kolorową kompozycją złożoną z trzech oddzielnych obrazów uzyskanych 
w barwach niebieskiej, zielonej i czerwonej. Obraz prawy jest uzyskany przez 
inny filtr, blokujący wszystkie jasne linie widmowe, w których świeci mgławica 
i z tego powodu słabiej widać sam dysk, ale wyraźnie widać świecenie nad 
i pod płaszczyzną dysku, które świadczy o obecności centralnej gwiazdy. 
Gwiazda nie może być widoczna bezpośrednio, gdyż jej promieniowanie jest 
absorbowane przez okalający ją, widoczny tu z profilu, dysk.
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Ewolucja przedmgławicowa - nowe znaki zapytania
Asymptotyczna Gałąź Olbrzymów (AGB —  od angielskiego 
Asymptotic Giant Branch) jest z punktu widzenia czasu życia 
gwiazd okresem bardzo krótkotrwałym. Jeśli przeskalować 
czas życia gwiazdy do 100 lat, to ewolucji na AGB 
odpowiadałby czas równy 1 miesiącowi. Przez ten etap 
przechodzą jednak wszystkie gwiazdy o masach na ciągu 
głównym z zakresu od poniżej 1 do ponad 8 mas Słońca (M0). 
Najprawdopodobniej więc taka sama przyszłość rysuje się i 
przed naszym Słońcem. Gwiazda AGB jest rozdętym 
olbrzymem o rozmiarach rzędu kilkuset promieni Słońca (R0), 
posiadającym zdegenerowane jądro tlenowo - węglowe o 
typowej masie bliskiej 0.6 M 0 i rozmiarze rzędu 0.01 RQ, 
otoczone warstwami helu (bardzo cienką) i wodoru, w których 
zachodzą reakcje jądrowe będące głównym źródłem jej 
energii. Procesy „spalania” wodoru w hel, a po nagromadzeniu 
odpowiedniej jego ilości również helu w pierwiastki cięższe, 
zachodzą w tych warstwach w sposób cykliczny. Ponieważ 
„zapalenie” helu ma gwałtowny charakter, nazywa się to 
zjawisko pulsem termicznym albo rozbłyskiem helowym w 
warstwie. Więcej informacji na temat AGB może czytelnik 
znaleźć w artykule poświęconym późnym etapom ewolucji 
gwiazd (R. Szczerba, PA 1/1992, str. 15).

Procesem fizycznym prowadzącym nieubłagalnie do 
zakończenia ewolucji na AGB jest zmniejszanie się masy w 
rozdętej otoczce olbrzyma. Faza pulsów termicznych kończy 
się, gdy jej masa obniży się do wartości rzędu setnych części

masy Słońca. M ają na to wpływ dwa niezależne procesy. 
Sąto z jednej strony reakcje jądrowe przetwarzające wodór 
w cięższe pierwiastki z typowymi tempami reakcji rzędu 
10'7 M0 /rok, a z drugiej strony wiatr gwiazdowy.Obserwacje 
pokazują, że wypływy materii z gwiazd AGB mogą osiągać 
tempa bliskie 10'5- ł0 ‘4 M0 /rok. A zatem to właśnie wiatry 
gwiazdowe, a nie reakcje jądrowe wyznaczają skale czasowe 
ew olucji na A sym ptotycznej G ałęzi O lbrzym ów .Po 
zakończeniu fazy AGB proces intensywnej utraty masy ulega 
przerwaniu, a gwiazda wchodzi w etap zwany często w 
literaturze fachowej przedmgławicowym lub krócej post - 
AGB. Jest to etap jeszcze krótszy z punktu widzenia czasu 
ewolucji gwiazd - oceniany przeciętnie na co najwyżej kilka 
tysięcy lat. W tym krótkim czasie temperatura efektywna 
gwiazdy wzrasta od około 5000 do 30000 K i następuje 
jonizacja wyrzuconej wcześniej materii - powstaje mgławica 
planetarna. Rysunek 1 przedstawia diagram H - R z zazna
czonymi etapami charakterystycznymi dla końcowych faz życia 
gwiazd mało- i średniomasywnych.

Chociaż nakreślony tu w sposób bardzo schematyczny 
obraz ewolucji gwiazd mało- i średniomasywnych jest obecnie 
powszechnie akceptowany, to jak to zazwyczaj w nauce bywa, 
pozostaje wiele nierozwiązanych problemów z natury bardziej 
szczegółowych. Podstawowe z nich to zrozumienie procesu 
utraty masy oraz znalezienie przyczyny powodującej zmianę 
symetrii odrzuconej otoczki ze sferycznie - symetrycznej 

(typowej dla gwiazd AGB) na osiowo - symetryczną 
(bardzo często widoczną w fazie post - AGB). Jak 
dotychczas nie istn ie je  teoria  pozw alająca 
odpowiedzieć na te pytania. Nie potrafimy obecnie 
przewidzieć z jakim tempem gwiazda o znanych 
parametrach (masa, jasność, temperatura) traci masę 
w czasie ewolucji na AGB. Co więcej, nie do końca 
wiemy w j aki sposób j ą traci! Powszechnie uznanym 
mechanizmem odpowiedzialnym za wypływ materii 
z gwiazd AGB jest współdziałanie kilku procesów 
fizycznych: pulsacji gwiazdy, formowania się pyłu 
(około 1 % gazu potrafi skondensować się w postaci 
ziaren), ciśnienia promieniowania na pył i tarcia 
pomiędzy pyłem i gazem, ale jak to widać (a co 
w idać, postaram  się om ówić za chw ilę) na 
przepięknym zdjęciu mgławicy owalnej0 uzyskanym

'* Mgławica ta została nazwana Egg Nebula co może być 
bardziej dosadnie tłum aczone jak o  ja jow ata . Przy 
uzyskanej obecnie rozdzielczości widać coraz więcej 
szczegółów i nazwa np. langusta (skojarzenie mojej nie 
mającej nic wspólnego z astronomią małżonki) pasowałaby 
bardziej niż zwykły owal czy jajo... ale tradycja ma swoje 
prawa.

log T. [K]

Rys.1. Diagram H - R z pokazanymi w sposób schematyczny końcowymi 
etapami życia gwiazd mato - i średniomasywnych. Znak zapytania podkreśla 
aktualny brak teorii mogących wyjaśnić przyczyny i moment rozpoczęcia 
szybkich wypływów z gwiazd post - AGB.
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z Teleskopu Kosmicznego H ubble’a, nie wszystko jest 
zrozumiałe i tak oczywiste jak  się nam to dotychczas 
wydawało.

Egg Nebula została „zauważona” pod koniec lat 60- 
tych w wyniku obserwacji nieba dokonanych na fali o 
długości 2.2 |J.m (22 000 A), ale do katalogu źródeł 
podczerwonych wówczas nie trafiła, ponieważ była zbyt 
słaba na falach krótszych. Trafiła natomiast do katalogu 
galaktyk (Zwicky, F.: 1971, Catalogue o f  Selected Com
pact Galaxies and o f  Post - Eruptive Galaxies, Guemligen, 
Switzerland: F. Zwicky Publisher) jako obiekt IV Zw 67! 
Na niezwykłość obiektu zwrócono uwagę dopiero jednak 
w wyniku przeglądu nieba dokonanego na 10 i 20 (im przez 
satelitę wysłanego przez A ir Force Cambridge Research 
Laboratories. Po tym odkryciu, przeprowadzono w połowie 
lat 70-tych wszechstronne badania w różnych zakresach 
widma i wyciągnięto wniosek, że Egg Nebula jest w fazie 
przejściowej pomiędzy gwiazdami AGB a mgławicami 
planetarnymi. Przez następne 20 lat sugestia ta znalazła 
szereg potwierdzeń, a w literaturze fachowej pojawiło się 
ponad 200 opracowań i wzmianek na jej temat. I gdy już 
wydawało się, że bardzo wiele wiemy o etapie AGB i post
- AGB, a o mgławicy owalnej w szczególności, obserwacje 
z Teleskopu  K osm icznego  pokazały  szczegóły, które 
zmuszają do ponownego przemyślenia naszych wyobrażeń 
(a przynajmniej części z nich) o późnych etapach ewolucji 
gwiazd mało- i średniomasywnych. Aby zrozumieć, co 
n o w e g o  w n o s z ą  te o b s e rw a c je  i na  czym  p o le g a  
niezwykłość widocznych szczegółów, przytoczmy trochę 
niezbędnych danych.

Prezentowane tu zdjęcie zostało zrobione w zakresie fal 
czerwonych emitowanych głównie przez gwiazdę centralną 
(jej t e m p e r a tu r ę  o c e n ia  s ię  na oko ło  7000  K), a 
rozproszonych w naszym kierunku przez pył (pył sam w 
sobie jes t  zbyt chłodny, aby emitować znaczącą  ilość 
energii w zakresie tak krótkich fal). Gwiazda, z której 
wyrzucona została mgławica owalna, przesłonięta jest grubą 
warstwą pyłu tworzącą wyraźnie ciemniejszą „poprzeczkę” 
w części centralnej zdjęcia. Odległość do mgławicy szacuje 
się na około 3 tysiące lat świetlnych. Biorąc pod uwagę jej 
rozmiar kątowy (nie pokazany na załączonym zdjęciu), 
który wynosi około 20" i prędkość ekspansji głównych 
fragmentów mgławicy wynoszącą około 20 km/s, możemy 
s tw ie rd z ić ,  że T e le sk o p  K o sm iczn y  pok aza ł  nam z 
niebywałą jak dotychczas precyzją historię utraty masy na 
przestrzeni ostatnich 5000 lat ewolucji. W tym momencie 
warto podkreślić, że tylko badanie faz przedmgławicowych 
mogło dostarczyć tak bezpośredniego spojrzenia na proces 
w yrzutu materii.  O bserw acje  m gław ic p lanetarnych, 
sk ąd in ąd  w ażn e  sam e w sob ie ,  p o k a z u ją  ju ż  ty lko  
„zafałszowaną” historię utraty masy.

Mianowicie, w wyniku przechodzenia przez materię 
frontów jonizacyjnych, jej rozkład ulega bardzo istotnym

obserwuje

Zdjęcie  m gław icy owalnej (Egg Nebula) - obłoku gazowo - py
łow ego, w yrzuconego przez gwiazdę kończącą sw ą d ługą dro 
gę życ iow ą - uzyskane z Teleskopu Kosm icznego H ubb le ’a 
16 stycznia 1996 r. Po raz p ierw szy w idać spektaku larne  p ier
ścien ie gazowo - pyłowe, których struktura sugeru je, że u tra 
ta masy odbywa się z n ieznanym i dotychczas skalam i czaso 
wym i, rzędu k ilkuset lat. W idoczne są  rów nież bardzo dobrze  
skolim ow ane w iązki rozproszonego  p rom ien iow an ia , które  
w ydostało  się (najpraw dopodobniej) poprzez dziury „w ydm u
chane” w wyniku oddzia ływ ania tzw . szybkiego  w iatru  z w y
rzuconą w cześniej m aterią.

zmianom i w gruncie rzeczy prawdziwa historia wyrzutu 
materii staje się nierozszyfrowywalna. Z drugiej zaś strony 
końcowe fazy ewolucji na AGB charakteryzują się tak dużą 
produkcją pyłu, że najbardziej interesujące obiekty są 
niewidoczne dla Teleskopu Kosmicznego. Wielkie nadzieje 
na bezpośrednie obserwacje obiektów AGB związane są z 
aktualnie realizowaną misją ISO (Infrared Space O bserva
tory). Satelita ten umożliwia obserwacje w zakresie dalekiej 
podczerw ien i  (od kilku  do ponad  200 |0.m) i z ca łą  
pew n o śc ią  p rzy n ies ie  nie m niej rew e lac ji  n iż  m isja  
Teleskopu Kosmicznego H ubble’a.

Wracając do analizy prezentowanego zdjęcia, za jeden 
z zadziwiających jego aspektów możemy uznać sferycznie
- symetryczne rozłożenie kłaczków materii, oddzielonych 
od siebie interwałami czasowymi rzędu 100 - 500 lat. I-ta 
s e p a ra c ja  c z a s o w a  w y d a je  s ię  b y ć  n a jb a rd z ie j  
niezrozumiała. Potrafimy, na podstawie istniejących teorii, 
wyobrazić sobie modulacje w tempie utraty masy w skalach 
czasowych kilkudziesięciu tysięcy lat (pulsy termiczne) lub 
k ilku  lat (p u lsac je ) .  Co je d n a k  p o w o d u je  w y ra ź n ą  
zmienność w skali czasowej kilkuset lat nie mamy pojęcia! 
Chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę na najnowszą

26 Postępy Astronomii 1/1996



obserwuje
TELESKOP

KOSMICZNY
HUBBLE’A

p racę  b a d a ją c ą  e fek ty  pulsacji w gwiazdach AGB a 
opublikowaną w 1996 roku przez A. Ya’adi i Y. Tuchman 
w A strophysica l Journa l nr 456 na stronie 350. Otóż 
autorzy zwracają uwagę, że jednym  z najważniejszych 
aspektów badania pulsacji w trakcie ewolucji na AGB jest 
uwzględnienie procesów nieliniowych, a co za tym idzie 
badanie zmienności gwiazd w skalach czasowych kilkuset 
lat, tj. w skalach czasowych porównywalnych do skal 
termicznych typowych dla rozdętych otoczek w gwiazdach 
AGB. I choć praca ta nie daje odpowiedzi na pytanie: skąd 
mogłaby się brać zaobserwowana zmienność tempa wyrzutu 
materii, to pokazuje , że tylko dynam iczne symulacje 
ewolucji gwiazd AGB w skalach czasowych rzędu kilkuset 
lat mogą dostarczyć nam niezbędnej wiedzy o rzeczywistej 
s t ru k tu rz e  tych  o b ie k tó w  i o p ro c e s a c h  w n ich  
zachodzących.

Następnym aspektem, być może jeszcze ciekawszym z 
punktu widzenia zrozumienia końcowych faz ewolucji na 
AGB, jest bardzo dobrze widoczna na prezentowanym 
zdjęciu struktura osiowo - symetryczna. To, że Egg Nebula 
nie jest sferycznie - symetryczna, było wiadomo już od 
ponad 20 lat, ale nigdy dotąd nie wiedziano, że 4 wiązki o 
wspólnym początku w punkcie pokrywającym się z pozycją 
gwiazdy centralnej są aż tak dobrze skolimowane. Ostrość 
ich krawędzi sugeruje, że promieniowanie wydostaje się z 
otoczki pyłowej wokół gwiazdy centralnej, poprzez dobrze 
zdefiniowane dziury o kształcie zbliżonym do pierścieni 
położonych blisko „poprzeczki” pyłowej, widocznej w 
centrum zdjęcia. Takie dziury m ogą być wydmuchane 
poprzez szybki wiatr oddziałujący z otoczką wyrzuconą w 
trakcie ewolucji na AGB. To, że w częściach centralnych 
mgławicy owalnej są szybkie wypływy, wiadomym było z 
obserwacji radiowych linii molekularnych, które pokazały 
istnienie składowej o prędkości ekspansji rzędu 100 km/s 
(5 - cio krotnie większej od prędkości ekspansji głównych 
części mgławicy). Możliwe jest również, że szybki wypływ 
rozciąga się już na całej długości widocznych wiązek, ale 
wymaga to dalszego badania ich struktury kinematycznej. 
Warto podkreślić, że szybkie wypływy rozciągające się na 
bardzo duże odległości obserw uje się dość często w 
mgławicach planetarnych. Niezależnie jednak od tego, jaka 
jest dokładnie struktura szybkiego wypływu w mgławicy 
owalnej, możemy stwierdzić, że widzimy z bardzo dobrą 
rozdzielczością „narodziny” szybkiego wiatru, a co za tym 
idzie i począ tkow e fazy rozw oju struk tury  osiowo - 
symetrycznej tak typowej dla mgławic planetarnych.

Wspomniałem już wcześniej, że otoczki wokół gwiazd 
AGB są raczej sferycznie - symetryczne. Pokazują  to 
za rów no  o b se rw ac je  w zak re s ie  rad io w y m , j a k  i w 
podczerwieni. Odstępstwa od symetrii sferycznej wykazuje 
tylko kilka procent obiektów. Z drugiej strony obserwacje 
gwiazd post - AGB (których sztandarowym przykładem jest 
właśnie mgławica owalna) pokazują, że większość z nich

ma otoczki o symetrii bardzo zbliżonej do symetrii osiowej. 
Potwierdzają to zarówno zdjęcia otrzymane na falach o 
długości kilku mm, jak  i obserwacje umożliwiające pomiar 
polaryzacji. Wysoki stopień polaryzacji świadczy o dużej 
asferyczności badanych otoczek. Wyraźna dychotomia w 
symetrii otoczek gazowo - pyłowych wokół gwiazd AGB i 
post - AGB sugeruje, że zmiana symetrii odrzucanej otoczki 
następuje albo w trakcie ostatnich kilku tysięcy lat ewolucji 
na AGB, albo też zaraz po rozpoczęciu ewolucji post - AGB. 
Jak  p o k a z a ły  te o re ty c z n e  p race  B. B a l i c k ’a i jeg o  
współpracowników, to co naprawdę jest konieczne, aby 
wyjaśnić pojawienie się osiowej symetrii otoczek jest 
k o n tra s t  g ę s to śc i  w o to c z c e  o d rz u c a n e j  w t ra k c ie  
końcowych faz ewolucji na AGB, a następnie szybki wiatr 
(w rzeczy samej o dowolnej sym etrii ,  np. sferycznie  
symetryczny!) w fazach przedmgławicowych. Szybki wiatr 
oddziału jąc z wolniej ekspandu jącą  m ater ią  o różnej 
gęstości w różnych kierunkach łatwiej rozdmucha obszary
0 mniejszej gęstości, dając w efekcie symetrię mgławicy 
różną od sferycznej. Scenariusz ten wydaje się na tyle prosty
1 z a c h ę c a ją c y  ( tym  b a rd z ie j ,  że z a ró w n o  w faz ie  
p rzedm gław icow ej, ja k  i m gław icow ej obserw uje  się 
szybkie wiatry gwiazdowe o typowych prędkościach od 
około 100 do nawet kilku tysięcy km/s - choć ich przyczyna 
szczególnie we wczesnych etapach post - AGB nie jest 
jasna!), że w ostatnich latach poświęcono wiele wysiłku na 
jego  badanie. Astrofizycy dalecy są  jed n ak  nadal od 
rozwiązań, którym można byłoby przypiąć etykietkę, że są 
„powszechnie akceptowane”.

Wydawać by się mogło, że najprostszym wyjaśnieniem 
dla wyjaśnienia kontrastu gęstości w otoczce odrzuconej 
w trakcie  AGB je s t  p rzy jęc ie ,  że w iększość  gwiazd 
ewoluuje w układach podwójnych. Hipoteza ta napotyka 
jednak na szereg trudności, głównie ze względu na brak 
precyzji w teoretycznych przewidywaniach, jakiego typu 
mgławicę wyprodukujemy w wyniku ewolucji w układzie 
podwójnym.

Zainteresowanym tym problemem Czytelnikom polecam 
artykuł Joanny Mikołajewskiej i Hugo Schwarz’a (PA 4/1994) 
poświęcony Krabom (proszę nie mylić z owocami morza!). 
Innym argumentem przemawiającym za ostrożnym trakto
waniem hipotezy podwójności (a przynajmniej jej po
wszechności) jest brak asymetrii otoczek wokółgwiazdowych 
w trakcie ewolucji na AGB. Wydaje się więc, że nadal 
m us im y  szukać  s iły  sp raw cze j  d la  w y g e n e ro w a n ia  
wym aganego  kontrastu  gęstości pom iędzy  obszaram i 
równikowymi a biegunowymi w odrzucanej otoczce. Takim 
m echan izm em  m ogłyby  być np. pu lsac je  n ie rad ia lne  
gw iazd , które  z ja k ie g o ś  pow odu  zaczy n a ły b y  m ieć 
dominujący wpływ właśnie w końcowych fazach ewolucji 
na AGB.

Ryszard Szczerba
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TELESKOP 
KOSMICZNY 
HUBBLE’A obserwuje

Zorze polarne 
na Saturnie
Zorze polarne są z jawiskiem znanym na Ziemi od 
s tu l e c i .  Od c z a s u  m is j i  P I O N I E R Ó W  i 
V O Y A G E R 0 W  wiemy,  że nie j e s t  to z jawisko 
unikalne w Układzie  Słonecznym. Magnetosfery 
potrzebne do utrzymywania cząstek naładowanych 
w otoczeniu planety posiadają  Jowisz, Saturn, Uran 
i Neptun.

Zorze polarne powstają  jako wynik wysypywania 
do atmosfery cząstek naładowanych.  Pobudzony 
p r z e z  n ie  gaz  ś w i e c i  ni e  t y lk o  w ś w i e t l e  
widzialnym, ale przede wszystkim w ultrafiolecie. 
Ś w ie c e n ie  k o n c e n t r u j e  s ię  w o k o l i c a c h  tzw.  
owalów zorzowych zlokal izowanych w okol icach 
biegunów magnetycznych planety. Pierwsze obrazy 
z i e m s k i c h  o w a l ó w  z o r z o w y c h  o t r z y m a n o  we 
wczesnych latach 70-tych naszego stulecia.

Z d j ę c i e  w y k o n a n e  p r z e z  H S T  p r z e d s t a w i a  
świecenie zorzy na Saturnie widoczne na obydwu 
półkulach. Olbrzymia,  sięgająca do 2000 km ponad 
powłokę chmur, kurtyna zmieniała swoją jasność 
i k s z t a ł t  w c z a s i e  d w u g o d z i n n e j  o b s e rw a c j i  
przeprowadzonej  9 października 1994 roku. W tym 
czas ie  Sa tu rn  z n a jd o w a ł  się w od leg łośc i  1.3 
m i l i a r d a  km od Z i e m i .  P o n i e w a ż  b i e g u n y  
m a g n e t y c z n e  l eż ą  p r a k t y c z n i e  na osi ro ta c j i  
planety, owale zorzowe są względem wspomnianej  
osi symetryczne.  W Układzie  Słonecznym jest  to 
w y j ą t k o w a  s y t u a c j a ,  d la  p o z o s t a ł y c h  p l a n e t  
p o s i a d a j ą c y c h  w ł a s n e  p o le  m a g n e t y c z n e  
w s p o m n ia n e  osie  n a c h y lo n e  są  do s ieb ie  pod 
kątami s ięgającymi w przypadku Urana nawet 60 
stopni.

Skomplikowane zjawiska zachodzące w układzie 
planeta - magnetosfera,  uwidoczni ły  się w czasie 
z d e rz e n ia  k o m e t y  S h o e m a k e r 'a - L e v y ’ego  z 
Jowiszem. Obserwac je  rad iowe wskazywały  na 
wyższe strumienie cząstek naładowanych w pasach 
radiacyjnych planety. HST zaobserwował  również 
wzmożoną  aktywność zorzową schodzącą przy tym 
do znacznie niższych niż zwykle szerokości - jej 
d o k ł a d n y  m e c h a n i z m  nie  j e s t  j e s z c z e  znany .

Sprawę komplikuje dodatkowo obecność księżyca 
Io, który połączony jes t  z pó łnocną i po łudniową 
półkulą Jowisza rurką prądową,  przez którą  płynie 
prąd o natężeniu ki lku mil ionów amperów. Prąd 
ten został oceniony na podstawie zaburzeń pola 
m ag n e ty c z n e g o  p l an e ty  p r z e z e ń  w y w o ła n y c h .  
Miało to miejsce w roku 1979, kiedy VOYAGER 1 
przelecia ł  w jej pobl iżu.  Ślady oddz ia ływania  
wspomnianego prądu z jonosfe rą  Jowisza udało się 
z a o b se r w o w a ć  w p o d c z e r w ie n i  z po w ie rz c h n i  
Ziemi w styczniu 1992 roku. Nie wiemy jeszcze, 
jak  tak złożony układ (należy pamiętać jeszcze o 
torusie plazmowym rozciągniętym wzdłuż orbity 
satelity) mogą przetworzyć energię  wyzwoloną  w 
trakcie zderzeń fragmentów komety z a tmosferą  
planety.

Przedstawione zdjęcia świadczą o możl iwościach 
użycia HST nie tylko do ś ledzenia „pogody” na 
planetach, ale pośrednio i stanu ich magnetosfer.  
Podobne obserwacje będą  szczególnie  przydatne 
w c z a s i e  t r w a n i a  p r z e w i d z i a n e j  na p r z e ł o m  
t y s i ą c l e c i a  m is j i  C A S S I N I  i b ę d ą  s t a n o w i ć  
uzupełnienie pomiarów sondy przeprowadzanych 
na miejscu w układzie  Saturna.

(rs)

ultrafiolet

światło widzialne
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Powstawanie 
promieni kosmicz
nych w otoczkach 

supernowych

Wystrzelony w lutym 1993 roku japoń
sko - amerykański satelita rentgenowski 
ASCA (zobaczPA  4/94 str. 176) dostar
czy! ostatnio kolejnego dowodu na rzecz 
powstawania promieni kosmicznych w 
otoczkach supernowych. Obserwacje i 
ich interpretację przedstawił K. Koya- 
ma ze współpracownikami w numerze 
Nature z 16 listopada 1995 roku.

Promienie kosmiczne są naładowany
mi cząstkami subatomowymi; najczę
ściej są to elektrony i protony przyspie
szone do wysokich energii. Promienie 
kosmiczne po raz pierwszy zaobserwo
wał w roku 1912 fizyk austriacki Victor 
Hess. Pochodzenie ich było niejasne, 
dopiero odkrycie pól magnetycznych w 
przestrzeni kosmicznej pozwoliło na za
proponowanie skutecznego mechanizmu 
przyspieszania cząstek do wysokich 
energii. Jeszcze w 1949 roku Enrico Fer
mi zaproponował proces polegający na 
podwyższaniu energii cząstek relatywi
stycznych w w yniku w ielokrotnego 
„odbijania” od poruszających się wzglę
dem siebie obłoków gazu międzygwia- 
zdowego. Proces ten zwany obecnie pro
cesem Fermiego drugiego rzędu nie oka
zał się jednak dostatecznie wydajny.

Obecnie najlepszymi kandydatami na 
akceleratory cząstek promieniowania 
kosmicznego wydają się być pozostało
ści po wybuchu gwiazd supernowych. W 
wyniku wybuchu powstaje gwałtownie 
rozszerzająca się otoczka. Jako zjonizo- 
wany gaz, albo inaczej plazma, zawiera 
ona w sobie również „wmrożone” pole 
magnetyczne. Pole to jest niejednorod
ne ze względu na niejednorodności gę
stości, ale również na rozchodzące się 
w otoczce fale Alfvena. Powstają w ten 
sposób lokalne centra rozpraszające czą
stki naładowane. Cząstki mogą być 
przez pewien czas uwięzione w ekspan
dującej otoczce dyfundując w niej i na

bierając energii małymi porcjami w wy
niku zderzeń ze wspomnianymi niejed
norodnościam i pola magnetycznego. 
Mogą wydostać się z oioczki i znowu 
do niej powrócić, zyskując energię do 
czasu definitywnej ucieczki lub do uzy
skania energii, dla których turbulencja 
alfvenowska nie jest już w stanie efek
tywnie z nimi oddziaływać.

We wspomnianym wcześniej mecha
nizmie Fermiego drugiego rzędu nie ma 
bezpośredniego sprzężenia między pro
mieniami kosmicznymi a obłokami gazu 
międzygwiazdowego. W ekspandującej 
otoczce pozostałej po wybuchu super
nowej natężenie fal Alfvena wynoszo
nych wraz z otoczką zależy jednak rów
nież od strumienia promieni kosmicz
nych przepływających przez otoczkę . 
Ten nieliniowy proces prowadzi do uzy
skania przez stosunkowo nieliczne czą
stki naładowane nieproporcjonalnie du
żej części energii z ekspandującego 
ośrodka. Mówimy wtedy o procesie Fer
miego pierwszego rzędu. Teoretyczne 
oszacowania pokazały, że biorąc pod 
uwagę częstotliwość wybuchów super
nowych w naszej Galaktyce (średnio jed
na gwiazda na 30 lat) można wyjaśnić 
zadowalająco natężenie i widmo promie
niowania kosmicznego. Nie wspomina
my tu o cząstkach najbardziej energe
tycznych pochodzących prawdopodob
nie spoza naszej Galaktyki. Cząstki przy
spieszane w pozostałościach po super
nowych mogą teoretycznie uzyskiwać 
energie do 1000 TeV. W tym zakresie 
widmo promieni kosmicznych ma postać 
w przybliżeniu potęgową z indeksem 
około - 2.7. Powyżej następuje zmiana 
indeksu do około - 3.1.

Mechanizm Fermiego nie jest jedy
nym mechanizmem mogącym produko
wać w przestrzeni kosmicznej cząstki o 
wysokich energiach. Zachodzące w at
mosferze Słońca czy ogonach magneto- 
sfer planetarnych procesy rekoneksji li
nii sił pola magnetycznego również pro
dukują energetyczne cząstki. Innym 
przykładem są magnetosfery pułsarów.

O becność prom ieni kosm icznych 
można wykryć na odległość m.in. na 
podstawie promieniowania synchrotro
nowego powstającego w wyniku ich ru
chu w polu magnetycznym. Promienio

wanie posiada charakterystyczne widmo 
potęgowe różne od widma promieniowa
nia termicznego. Dotychczas obserwowa
no promienie synchrotronowe pozostało
ści po supernowych jedynie na falach ra
diowych, a zatem pobudzane przez czą
stki o energiach rzędu 1-10 GeV. Ściślej 
mówiąc, przez relatywistyczne elektrony 
o takich energiach. Stąd jednak jeszcze 
daleko do 1000 TeV, przewidywanych 
przez teorię dyfuzyjnego przyspieszania 
promieni kosmicznych w otoczkach po 
supernowych. Nie było też wcale jasne, 
czy istnieją jony o odpowiednio wyso
kich energiach.

ASCA obserwował pozostałość po 
supernowej 1006 AD. Jest to pozosta
łość po wybuchu białego karła - tzw. su
pernowa typu IA. Instrumentarium sate
lity pozwala nie tylko na uzyskiwanie 
obrazów, ale i widm poszczególnych 
fragmentów obserwowanych obiektów. 
Pozostałość po 1006 AD ma średnicę 
około 30 minut kątowych. Uzyskano 
obraz o rozdzielczości około minuty łuku 
w zakresie widmowym od 0.5 do 10 keV. 
Pozostałość po 1006 AD świeciła nor
malnym „term icznym ” prom ieniowa
niem X świadczącym o obecności roz
grzanego gazu (w szczególności zaob
serwowano linie tlenu, neonu, magnezu, 
krzemu, siarki i żelaza). Znaleziono jed
nak dwa dość rozległe kątowo i znajdu
jące się naprzeciw siebie obszary (o wid
mach praktycznie pozbawionych linii) 
świecące nietermicznie. Widmo wskazu
je  na promieniowanie synchrotronowe 
świadczące o obecności we wspomnia
nych obszarach relatywistycznych czą
stek naładowanych o energiach rzędu 
100 TeV (przy ocenie natężenia pola 
magnetycznego na 0.00001 Gaussa). Jak 
piszą autorzy, pole to nie jest dobrze 
znane i w swoich rachunkach posługują 
się jedynie jego oceną. Energia fotonu 
promieniowania synchrotronowego jest 
w prost proporcjonalna do natężenia 
wspomnianego pola. Mimo to odkrycie 
wydaje się o tyle ciekawe, że przesuwa 
znacznie w górę energię relatywistycz
nych elektronów zaobserwowanych w 
miejscu ich generacji, i to do zakresu, 
gdzie teoria przewiduje równie skutecz
ne przyspieszanie jonów do podobnych 
energii - „innymi słowy, jąder promieni
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M gław ica Krab jes t pozostałością  po wybuchu supernow ej w roku 1054. Pulsar 
PSR 0531+29  znajduje  się w pobliżu środka prezentow anego tu zd jęcia: jes t to 
położona bardziej na dole i na prawo jedna z dwóch słabych znajdujących  się 
tam gwiazd - strzałka. Zdjęcie  zostało  uzyskane w linii w zbron ionej dw ukrotn ie  
zjon izow anego tlenu [O I I I ]  przy pom ocy 3.5 m etrow ego te leskopu  N ow ej Techno
log ii NTT w obserw atorium  ESO w La Silla w Chile.

kosm icznych”, ja k  p iszą  autorzy pracy. 
Zdają sobie oni sprawę z ryzyka przed
wczesnego uogólniania wniosków swojej 
pracy i d latego p roponują następnych 
kandydatów  (pozostałości po superno
wych) do bliższej analizy. Chodzi m.in. 
o źródła rentgenow skie Cas A, IC443 
oraz pozostałość po supernowej obser
wowanej przez Tycho de Brahe.

(rs)

Widmo pulsara 
w Krabie

D ziw nie regularne pulsy radiow e ob
serw ow ane w roku 1967 z m gław icy 
Krab w gw iazdozbiorze Byka przez pa
n ią  Jocelyn Bell i je j profesora A nto
niego H ew ish ’a dały odkrycie nowej 
klasy obiektów : pulsarów . M ów iąc w 
ogrom nym  skrócie, pulsary to szybko 
rotującc gw iazdy neutronow e tak zo
rientowane w przestrzeni, że wąski sto
żek ich prom ieniow ania om iata Z ie
mię, jak  św iatło  latarni m orskiej p ły
w ające statki.

Gwiazdy neutronowe to, obok mgła
wicy, pozostałość po wybuchu superno
wej. M gławica Krab i jej pulsar nazwa
ny PSR 0531+21 są szczególnie intere
sujące, ponieważ mamy informację o ich 
narodzeniu. Powstały w wyniku wybu
chu supernowej w roku 1054, której po
jawienie się w gwiazdozbiorze Byka zo
stało obserwowane i opisane przez astro
nomów chińskich.

W krótce po odkryciu pulsów radio
wych pochodzących od tego obiektu od
kryto również jego pulsacje optyczne. 
Dość szybko zrozum iano, że za emisję 
promieniowania optycznego z pulsara nie 
są odpow iedzialne procesy term iczne 
(jak w przypadku gwiazd), a jest ono 
wynikiem oddziaływania wysokoener
getycznych cząstek elem entarnych w 
pobliżu gwiazdy neutronowej z je j nie
zwykle silnym polem magnetycznym. 
Sam a m g ław ica  K rab p ro m ien iu je  
znaczne ilości energii we wszystkich 
dziedzinach widma elektromagnetyczne
go od najdłuższych fal radiowych do 
wysokoenergetycznego promieniowania 
gamma. W prom ieniowaniu rentgenow

skim powyżej 1 KeV należy ona do 
najjaśniejszych obiektów na niebie. 
Pulsar w Krabie też promieniuje we 
wszystkich dziedzinach widma, ale jego 
promieniowanie jest znacznie słabsze 
niż promieniowanie mgławicy.W optycz
nym przedziale widma, w dziedzinie 
widzialnej, jest on słabym obiektem 
punktowym o jasności 16.6 magnitudo 
widzianym na tle jasnej mgławicy (zdję
cie). Na długo przed zidentyfikowa
niem pulsara, z analizy rozkładu pręd
kości poszczególnych elementów mgła
wicy, uznano ten obiekt za centralną 
pozostałość po wybuchu supernowej 
A.D. 1054. Pomimo tak małej jasności 
widomej pulsar w Krabie jest najjaśniej
szym pulsarem optycznym. Kolejny co do 
jasności w dziedzinie widzialnej widma 
pulsar PSR 0540-69 w W ielkim Obłoku 
Magellana jest obiektem około 1000 razy 
słabszym.

Pierw sze obserw acje w idm ow e pulsa
ra w K rabie zostały  przeprow adzone 
ju ż  w 1969 roku p rzez  B everley  
O ke’a na Mt. Palom ar. A naliza tych 
widm  prow adziła do jakościow ego 
potw ierdzenia oczek iw ań  teo re ty cz
nych, że w idm o pulsara je s t płaskie i 
pozbaw ione jak ichkolw iek dyskretnych 
elem entów . S pektralna zdolność roz
dzielcza uzyskanych w idm  była 200 A 
(20 nm), a w ięc była bardzo m ała. Z a
skakujące jest, że przez kolejnych prze
szło 25 lat nikt nic uzyskał lepszego 
od B. O k e ’a w id m a p u lsa ra  P SR  
0531+21. U spraw ied liw ien iem  je s t 
fakt, że pulsar je s t otoczony bardzo 
ja sn y m i, ek sp an d u ją cy m i chm uram i 
gazu m gław icy K raba. W idm o pul
sara je s t w ięc skażone w idm em  m gła
w icy, co czyni w ielce kłopotliw ym  w y
dobycie z tej m ieszan iny  „czy steg o ” 
w idm a pulsara.
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Nowe obserwacje spektralne pulsara w 
mgławicy Krab wykonane przez ekipę 
włoskich astronomów przy pomocy 3.5 
metrowego teleskopu NTT w ESO w 
Chile wykryły nieznane dotychczas 
szczegóły w widmie optycznym tego 
obiektu (Rys.l). Spektralna zdolność 
rozdzielcza ostatnio otrzymanych widm 
wynosi 2 A (0.2 nm), a więc jest 100 
razy lepsza niż w czasie obserwacji w 
1969 roku na 5 metrowym teleskopie. Z 
jednej strony odzwierciedla to ogromny 
postęp instrumentalny. Z drugiej, po
stęp w technikach obróbki materiału ob
serwacyjnego, pozwalający na efektywne 
usunięcie skażeń widma pulsara (co było 
głównym problemem) przez widmo ota
czającej go mgławicy jaki nastąpił w cią
gu ostatniego ćwierćwiecza. Omawiane 
widmo pulsara przedstawione jest na 
Rys.l. Z jednej strony daje ono sposob
ność precyzyjnego określenia zależno
ści emisji światła pulsara od długości 
fali. Teoria przewiduje zależność liniową. 
Nowe obserwacje potwierdzają taki 
przebieg zależności promieniowanie - 
długość fali i pozwalają na wyzna
czenie nachylenia tej linii z dokładno
ścią lepszą niż 1 procent. Ten wynik ma

bezpośrednie implikacje dla naszego 
zrozumienia procesów przyśpieszania wy
sokoenergetycznych cząstek elementar
nych w pobliżu powierzchni gwiazdy 
neutronowej i natężenia jej pola magne
tycznego.

Z drugiej strony nowe obserwacje 
odkryły występowanie szerokiej wid
mowej struktury absorpcyjnej około 
X = 5900 A (590 nm). Szerokość tej 
absorpcji jest około 100 A . Wydaje się, 
że obserwowana absorpcja pochodzi z 
bezpośredniego otoczenia gwiazdy neu
tronowej. Stanowczo wykluczono jej po
chodzenie z mgławicy otaczającej pul
sara, materii międzygwiazdowej i atmo
sfery ziemskiej. Nie przypisano tej ab
sorpcji żadnemu ze znanych pierwiastków 
ani linii widmowych. To ostatnie dodat
kowo jest utrudnione faktem występowa
nia w pobliżu gwiazdy neutronowej sil
nego pola grawitacyjnego mogącego po
wodować nieznane przesunięcie i posze
rzenie grawitacyjne linii widmowej. 
Pierwsze próby interpretacji idą w kie
runku wyjaśnienia obserwowanej depre
sji w widmie optycznym absorpcją świa
tła powodowaną osobliwym ruchem 
atomów w supersilnym polu magne

tycznym wokół pulsara. Ale konieczne 
są dalsze i z jeszcze większą zdolnością 
rozdzielczą uzyskiwane obserwacje. Być 
może trzeba będzie poczekać do uru
chomienia w ESO pierwszego z 8.2 me
trowych teleskopów VLT, co nastąpi już 
za 2 lata.

Prezentowane tu dane zostały opubli
kowane przez ESO w dniu 20 listopada 
1995 r.

(aw )

Odkrycie 
kolejnych 

planet!

Na Zjeździe Amerykańskiego Towarzy
stwa Astronomicznego w San Antonio w 
Teksasie w dniu 17 stycznia 1996 roku 
dwaj astronomowie kalifornijscy, prof. 
G. Marcy i drP. Butler, ogłosili o odkry
ciu kolejnych planet poza naszym Ukła
dem Planetarnym. Podobne do planet 
Układu Słonecznego ciała znaleźli wo
kół widocznych gołym okiem gwiazd 
70 Virginis i 47 Ursae Majoris.

Zaledwie 3 miesiące wcześniej, w paź
dzierniku 1995 roku, astronomowie szwajcar
scy Michel Mayor i Didier Queloz ogłosili 
odkrycie ciała o rozmiarach planetarnych 
krążącego wokół gwiazdy 5 / Pegaza. Ty
dzień później to odkrycie zostało po
twierdzone właśnie przez Geofray’a 
Marcy’ego i Paul’a Butler’a z Uniwersyte
tu Kalifornijskiego w Berkeley i Obser
watorium Licka (Zob. Postępy Astrono
mii nr 4/95 str. 158). Teraz ci ostatni astro
nomowie donieśli o odkryciu kolejnych 
planet wokół podobnych do Słońca 
gwiazd znajdujących się w gwiazdozbio
rze Panny i Wielkiej Niedźwiedzicy.

Ta pierwsza planeta wokół podobnej do 
Słońca gwiazdy ma masę ocenianą na 1/2 
masy Jowisza i okrąża swoje słońce w 
ciągu zaledwie 4.3 dnia. Z jej niezwykle 
krótkiego okresu obiegu wynika, że jest 
bardzo blisko swej gwiazdy i wprost praży 
się w jej promieniowaniu osiągając tem
peraturę powierzchni wyższą niż 1000°C.

Rys. 1. Widmo pulsara w Krabie w zakresie widmowym od 5000 do 7000 A. Na osi 
rzędnych przedstawione jest obserwowane natężenie światła w skali logarytmicz
nej, a na osi odciętych długość fali w angstremach. Jak widać widmo jest „płaskie” 
w całym zakresie widma, a nowoodkryta absorpcja znajduje się w środku obrazu 
(około 5900 A).
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Nowo odkryte planety mają natomiast 
masę kilku mas jowiszowych i krążą wo
kół swoich gwiazd centralnych w odle
głościach typowych dla naszego Systemu 
Słonecznego.

Planeta wokół 70 Vir obiega gwia
zdę w średniej odległości 0.43 jednostki 
astronomicznej po dość ekscentrycznej, 
wydłużonej orbicie (e = 0.35) w ciągu 
116 dni. Jej masa jest 6.5 razy większa od 
masy Jowisza. Autorzy odkrycia ocenia
ją, że temperatura na jej powierzchni 
wynosi około 85 °C. Jest więc dostatecz
nie niska, aby mogły tam istnieć złożone 
molekuły od dwutlenku węgla po proste 
molekuły organiczne. M ogą tam padać 
podobne do ziemskich deszcze i nawet 
istnieć morza i oceany. Ale, z drugiej stro
ny, wydłużona orbita może sugerować, 
że planeta ta nie urodziła się, tak jak 
wyobrażamy to sobie w przypadku na
szych planet, w dysku protoplanetamym 
otaczającym gwiazdę krótko po jej po
wstaniu i byćmożejestzimnąimałągwia- 
zdątzw. „brązowym karłem”, a nie „praw
dziwą” planetą.

Gwiazda 70 Vir jest gwiazdą bardzo 
podobną do Słońca (typ widmowy G5 V), 
choć paręset stopni chłodniejsza i około 
3 miliardy lat starsza od naszej dziennej 
gwiazdy. Znajduje się w odległości 78 lat 
światła od nas, a przedstawione powyżej 
wnioski odnośnie jej „towarzysza plane
tarnego” wynikają z pomiarów zmian jej 
prędkości radialnej sięgającej aż do 311 
metrów na sekundę.

Planeta wokół gwiazdy 47 UMa zo
stała odkryta po analizie obserwacji wy
konywanych w ciągu ostatnich 8 lat. Jej 
okres obiegu jest trochę dłuższy od 3 lat 
(1103 dni). Promień prawie dokładnie 
kołowej orbity tej planety oceniono na 
ok. 2 razy większy od promienia orbity 
Ziemii (2.1 jedn. astr.), a jej masę na 2.3 
razy większą od masy Jowisza. Planeta 
prawdopodobnie ma obszary atmosfery w 
których temperatura pozwala na istnienie 
wody w stanie płynnym. Ten układ „gwia
zda - planeta” przez proporcje mas i od
ległości jest, ze wszystkich dotychczas 
odkrytych, najbardziej podobny do na
szego Systemu Słonecznego. Odległość 
do tego planetarnego sąsiada wynosi 46 
lat światła.
Odkrywcy obu opisanych powyżej planet

sądzą, że ich odkrycie świadczy o tym, że 
występowanie planet wokół „normalnych” 
gwiazd jest zjawiskiem powszechnym w 
naszej Galaktyce i że wkrótce będą mogli 
ogłosić swe nowe odkrycia pozasło- 
necznych układów planetarnych. Pracują 
nad tym zagadnieniem od 1987 roku. Mają 
w swoim programie obserwacyjnym ok. 
120 gwiazd leżących w odległości od 
nas między 10 a 100 lat światła. Posługu
ją  się metodą pomiarów prędkości radial
nych gwiazd i poszukują cyklicznych 
zmian tego parametru, świadczącego o 
„kołysaniu” się gwiazdy. Na przykład 
obrót Jowisza wokół Słońca (ściślej po
winniśmy powiedzieć „obrót Słońca i 
Jowisza wokół wspólnego środka mas”), 
powoduje radialne ruchy naszej gwia
zdy o amplitudzie do 12.5 metra na se
kundę. Używany przez Marcy’ego i Ba
dera spektrograf na 3-metrowym tele
skopie Shane’a w Obserwatorium Licka 
pozwala na osiągnięcie dokładności po
miarów prędkości radialnych rzędu 3 
metrów na sekundę! To jest fantastyczna 
dokładność! Z taką prędkością porusza się 
przecież szybko maszerujący człowiek - 
uświadamia nam to lepiej, jaka precyzja 
pomiarów jest potrzebna i osiągana dzi
siaj w obserwacjach astronomicznych. 
Spektrograf, na którym pracują autorzy 
relacjonowanego tu odkrycia jest dziełem 
prof. Steve’na Vogt’a, znanego badacza 
gwiazd osobliwych, z Uniwersytetu w 
Santa Cruz w Kalifomi.

Stosowana w tych badaniach techni
ka badawcza dostarcza nam informacji tyl
ko o minimalnej masie ciała krążącego 
wokół gwiazdy, której prędkość radial
ną mierzymy, bowiem nie znamy orienta
cji przestrzennej orbity tego ciała. Praw
dziwa masa jest na ogół większa o czyn
nik l/sin i, gdzie /jest kątem między kie
runkiem naszej linii widzenia, a prosto
padłą do płaszczyzny orbity (czyli kątem 
nachylenia płaszczyzny orbity do kierun
ku, z którego obserwujemy obiekt).

Jest jeszcze jedna fundamentalna wąt
pliwość w związku z powyżej przedsta
wionymi wynikami obserwacji (ściślej 
interpretacjami zaobserwowanych fak
tów). Czy rzeczywiście mamy do czynie
nia z pozasłonecznymi planetami? Przy
jęło się uważać, że obiekty powyżej 10- 
20 mas jowiszowych to są „brązowe kar

ły”, natomiast obiekty o masach mniej
szych, to „planety”. Ale to rozgraniczenie 
jest obecnie często kwestionowane, ze 
względu na nie najlepsze rozumienie 
mechanizmów tworzenia się brązowych 
karłów. Wielu specjalistów uważa, że 
mogą być brązowe karły o masach znacz
nie mniejszych, niż dotychczas przyj
mowana dolna granica masy. A więc 
mogą też być planety bardziej masywne 
niż brązowe karły. W szczególności 
David C. Black z Lunar and Planetary 
Institute w Houston twierdzi, że ze 
wszystkich dotychczas odkrytych planet 
pozasłonecznych, tylko obiekt wokół 47 
UMa może być wstępnie uważany za 
obiekt planetarny, natomiast wszystkie 
inne są brązowymi karłami, a nie planeta
mi.

Tym niem niej, zachowując trady
cję nazywania ciał U kładu Planetar
nego imionami postaci mitologii grec
kiej i rzym skiej, proponuje się nazwa
nie planety wokół 51 Peg, czyli ofi
cjalnie 51 Peg B, im ieniem  Bellero- 
phon - po polsku Bellerofont. Belle- 
rofont był bohaterem  greckim  (ko- 
rynckim ), pogrom cą ziejącej ogniem 
Chimery z którą w alczył na skrzydla
tym koniu Pegazie. Propozycje nazw 
dla nowo odkrytych planet jeszcze się 
nie pojawiły.

(aw)

Jeszcze raz 
o Galileo

W zeszycie Postępów Astronomii nr 4 z 
1995 roku Pan dr Krzysztof Ziolkowski 
pięknie przedstawił dramatyczną podróż 
stacji kosmicznej GALILEO do Jowi
sza. Ponieważ zeszyt ukazywał się w 
chwili, gdy znane już były pierwsze 
rezultaty sondy penetrującej atmosferę 
tej wielkiej planety, więc je przytoczy
liśmy. Dzisiaj jesteśmy już po marco
wej konferencji naukowej poświęconej 
rezultatom tejże sondy, przeto wraca
my (pewnie nie po raz ostatni) do naj
nowszych wyników badań atmosfery 
Jowisza i ich interpretacji.
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Najbardziej znaczące jest chyba stwierdzenie, 
wbrew pierwotnym doniesieniom, że stosu
nek ilości helu do wodoru w atmosferze Jo- 
w iszajest jednak bliski stosunkowi obfitości 
tych pierwiastków na Słońcu. Wskazuje to, 
że generalnie skład chemiczny Jowisza nie 
uległ zmianie od czasów narodzin tej planety 
przed prawie pięcioma miliardami lat. Po 
pośpiesznej analizie danych w styczniu br. 
ogłoszono, że stosunek helu do wodom wy
nosi 1 0 -1 4  procent, podczas gdy słoneczna 
wartość tego stosunku jest 25 procent. To 
miałoby poważne konsekwencje kosmogo- 
niczne. Teraz, po pełniejszej analizie danych 
ze spektrografu masowego NMS wartość jo 
wiszowa została podniesiona do 24 procent. 
Oszacowania obfitości pierwiastków „cięż
kich” jak węgiel, azot i siarka wskazują, że 
jest ich znacznie więcej na Jowiszu niż na 
Słońcu. Znaczy to zapewne, że spadek mete
orytów i innych małych ciał na Jowisza w 
ciągu epok jego  istnienia m iał znaczący 
wpływ na jego ewolucję. W iększa obfitość 
węgla pociąga za sobą wzrost obfitości ta
kich składników atmosfery jak metan. Odkry
to też minimalne zaledwie ilości związków 
organicznych, a to z kolei nie daje praktycz
nie żadnej nadziei na znalezienie na tej pla
necie takiej aktywności biologicznej jaką zna
my na Ziemi.

Wiatry jowiszowe wydają się silniejsze niż 
wcześniej oceniano - w iejąz szybkością pra
wie 650 km na godzinę. Wiatry występują 
bardzo głęboko w atmosferze, głębiej niż 
zarejestrowana przez próbnik jedyna warstwa 
chmur. W ydaje się więc, że wiatry są napę
dzane ciepłem wydostającym się z wnętrza 
planety, a nie ogrzewaniem słonecznym. Swo
ją  drogą od dawna wiadomo, że Jowisz wy- 
promieniowuje dwa razy więcej energii niż 
otrzymuje od Słońca, ale ciągle nie wiemy 
jakie jest źródło ciepła produkowanego przez 
tę planetę. Ponieważ wszystkie wielkie pla
nety charakteryzują się silnymi wiatrami, 
badacze przypuszczają, że poznanie natury 
wiatrów na Jowiszu, pomoże w istotnym 
stopniu również zrozumieć dość osobliwą 
meteorologię atmosfer pozostałych wielkich 
planet Systemu Słonecznego.

Dalsza analiza danych z próbnika po
twierdziła wcześniejsze doniesienia o sucho
ści atmosfery jow iszowej. Stwierdzono 
występowanie w niej mniejszych ilości 
wody, niż to wskazywały wcześniejsze prze
widywania oparte na wyznaczeniach obfi
tości wody na Słońcu i pomiarach w czasie 
przelotu obok Jow isza sond kosmicznych 
Voyager w roku 1979. Spodziewano się, 
że w atmosferze Jowisza jest dwa razy 
więcej wody niż na Słońcu, a próbnik wyka

zuje, że na Jowiszu wody jest znacznie mniej 
niż na Słońcu.

Potwierdza się wcześniej ogłoszone odkry
cie daleko mniejszej ilości błyskawic na Jowi
szu niż się spodziewano. Jest ich nawet od 3 do 
10 razy mniej na jednostkę powierzchni niż na 
Ziemi, ale indywidualne pioruny są tam około 
10 razy bardziej energetyczne niż pioruny ziem
skie. Świadczy o tym m.in. promieniowanie ra
diowe emitowane podczas wyładowań atmo
sferycznych.

Coraz powszechniejsze panuje przeko
nanie, że próbnik wszedł do atmosfery Jo
wisza w pobliżu południowego skraju tzw. 
„podczerwonej gorącej plamy”. Plama ta 
jest obszarem o bardzo małej ilości chmur. 
Nefelom etr (przyrząd do mierzenia chmur) 
próbnika zarejestrował tylko jedną, cienką 
nawet jak  na standardy ziemskie, warstwę 
chmur. Prawdopodobnie była to chmura zło
żona z w odorosiarczku amonu (NH4SH). 
Spodziewano się trzech warstw chmur: naj
wyższą, której górną „powierzchnię” widzi
my z Ziemi, utworzoną przez kryształki 
amoniaku (NH3), środkową zbudowaną z 
wodorosiarczku amonu i najgłębszą, a za
razem najgrubszą (najgęstszą) z wody i 
kryształków lodu (H20 ). Powstaje pyta
nie, czy miejsce penetracji próbnika było 
typowe dla atmosfery Jowisza? Odpowiedź 
wydaje się być przecząca. Próbnik wpadł 
do atmosfery Jowisza raczej w bardzo nie
zwykłym miejscu tego wielce niejednorod
nego środowiska. Z  tego też faktu zapewne 
wynika wiele z przytaczanych tu nieo
czekiwanych rezultatów.

W sum ie badacze podkreślają , że dzię
ki próbnikow i atm osferycznem u Jow i
sza uzyskano bardzo w iele unikatow ych, 
n iezw ykle ciekaw ych in form acji o a tm o
sferze tej p lanety , których w żaden inny 
sposób nie m ożnaby zdobyć. A sam  p o 
ja z d  k o sm iczn y  G a lileo  s ta ł s ię  te raz  
sztucznym  sa te litą  Jow isza, k tóry  w c ią
gu dw óch lat w ykona 11 obiegów  w o
kół tej p lanety  po bardzo w ydłużonej 
orbicie. Jego ruch został tak zap lano
w any, aby om ijał pasy rad iacy jne  Jow i
sza podtrzym yw ane przez  po tężną  ma- 
gnetosferę  tej p lanety . Pasy  te są  znane 
z w ielkiej ilości i w ielk iej energii cząstek 
naładow anych  w nich  uw ięzionych . S on
da G alileo odkryła je szcze  jed en  do
tychczas n ie znany pas rad iacy jny  oko
ło 10 razy  „siln ie jszy” od ziem skich  p a 
sów  Van A llena, a znajdu jący  się w od le
głości 50 tys. km od pow ierzchni Jow i
sza. Pas ten składa się  z w ysokoenerge
tycznych jonów  helu, o k tórych pocho
dzeniu  narazie  nic nie m ożem y pow ie
dzieć. D nia 14 m arca 1996 roku zostały  
ju ż  odpalone  odp o w ied n ie  s iln ik i, aby 
um ożliw ić sondzie  G alileo  w dniu  27 
czerw ca 1996 roku spotkan ie  z na jw ięk 
szym  sa te litą  Jow isza, G anim edesem , 
a następnie  z innym i księżycam i. C ała 
m isja sondy G alileo  je s t dziełem  N A SA , 
k tórej L abo ra to rium  N apędów  O drzu 
tow ych  (JPL ) w P asad en ie  czuw a nad 
je j p rzeb ieg iem  i re a liz a c ją  je j p ro g ra 
mu naukow ego.

(aw)
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Gromada kulista

1 Y 1 1
JL ▼ .1 .

(NGC 6121)
M arek  G ołęb iew ski

Za sprawą nieocenionego  Teleskopu Kosm icznego H u b b le ’a, na popu larn ośc i  zyskała  osta tn io  grom ada  ku li
sta M 4 - właśnie w niej p o  raz p ierwszy  zaobserwowano, w sposób bezpośredni, białe karły. P isa liśm y o tym 
odkryciu w PA nr 4/95 (str. 154), gdzie  poda liśm y  ta k ie  kilka fa k tó w  o M4. W niniejszym  artykule  chcielibyśm y  
zaprezen tow ać nieco więcej in form acji na j e j  tem at i pokazać, ze na tego typu obiekty  warto spog lądać  nie  
ty lko dlatego, ż.e stanowią  one ładnie wyglądające skupiska wielu, wielu gw iazd  ...

1. Diagram II - R gromady M4

Z racji zaawansowanego stopnia ewolucji 
interesujących nas zbiorowisk gwiazd, ich 
diagramy Hertzsprunga - Russella, w prak
tyce obserwacyjnej sprządzane jako wykre
sy barwa - jasność, sąm ocno rozbudowa
ne powyżej tzw. punktu odgięcia (którego 
położenie wskazuje na wiek gromady). Na 
efekty ewolucyjne nakładają się dodatko
wo w przypadku M4 konsekwencje zja
wiska poczerwienienia różnicowego co po
woduje, że :

a) górna część gałęzi czerw onych  
olbrzymów jest słabo obsadzona, ponadto

b) jest ona słabo oddzielona od gałęzi 
asymptotycznej, za to

c) gałąź horyzontalna jest bogata w 
gwiazdy.

Ten ostatn i e le 
ment wyróżniany na 
diagramie H -R  jest 
bardzo ważny, ponie
waż stanowi podsta
wę wielu analiz dążą
cych do wyznaczenia 
chociażby odległości 
do gromady i jej me- 
ta l ic z n o śc i.  Ż eby  
mieć wyobrażenie o 
tym, j akie za tym kry
ją  się problemy natu
ry obserwacyjnej pa
miętajmy, że w M4 
jasność w paśmie V 
punktu odgięcia wy
nosi zaledwie 16.90±
0.05 magnitudo, zaś 
średnia jasność gałęzi 
horyzontalnej (HB)

zawiera się w przedziale 13.34 - 13.45 
magnitudo. Te ostatnie dane skłaniają do 
zadania sobie pytania, czy obserwowana 
szerokość HB wynika jedynie z błędów 
obserwacyjnych? Jak pokazał w 1990 roku 
Sandage, mierzone różnice jasności wido
mych gwiazd RR Lyrae (przynależących 
do HB) są rzeczywiste i należy je  przypi
sać ewolucji od gałęzi horyzontalnej wie
ku zerowego (ZAHB). Co więcej, odpo
wiednie wielkości liczbowe zależą od me- 
taliczności gromady. 1 tak, w ubogich w 
metale gromadach, rozpiętość HB w yno
si ~ 0.2 magnitudo, podczas gdy dla gromad 
bogatszych w metale przewyższa nawet 
0.5 magnitudo. Dla M4 wielkość ta osią
ga 0.55 magnitudo.

Tab. 1. Moduł odległości i odległość do M4

2. Odległość gromady

Wśród gromad kulistych, M4 wyróżnia się 
tym, iż położona jest najbliżej. Z drugiej 
strony jednakże, uzyskanie oszacowania 
odległości je s t poprzedzone szeregiem  
mniej lub bardziej popraw nych założeń. 
O skali rozbieżności świadczy kilka wy
branych danych dostępnych w bogatej li
teraturze, zebranych w Tab. 1. W ykorzy
stuje się rozmaite metody prowadzące do 
wyznaczenia odległości. M ożna określić 
jasność absolutną HB, rów nąjasności ab
solutnej gwiazd RR Lyrae, k tórą z kolei 
można otrzymać znając metaliczność (sze
rzej na ten temat w punkcie 4). W ykonuje 
się również dopasowania ciągu głównego 
(MS) do rozmaitych ciągów odniesienia,

( m - M ) (m - M)0' ) d[pc] rok uwagi

12.36 10.88 1500 1984 R2) = 4, E(B - V) -  0.37, Mv{HB) = 0.98 mag31

12.53 11.05 ±0.25 1622 1989 R -  4, E(B - V ) -  0.37, V(HB) = 13.35 mag

12.66 11.18+ 0.18 1722 1995 R = 4, E(B - V) = 0.37,

12.70 11.22 1750 1960 R = 4, E(B-  V) = 0.37,

12.78 11.30 1820 1987 [Fe/H] = -1 .3 , E{B - V) = 0.42, M{RR)4> = 0.55

12.88 11.40 1905 1987 [Fe/H] = - 1.3, £(B  - V) = 0.4, M(RR) = 0.65

1) moduł odległości poprawionej na poczerwienienie

2) R = AVIE(B - V) - stosunek ekstynkcji całkowitej do selektywnej

3) jasność absolutna gałęzi horyzontalnej

4) masa gwiazd RR Lyrae
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T a b . 2. Met. 

[Fe/H]

alicznoś

rok

Ć M4

metoda

-0 .4 1984 spektroskopia niebieskich gwiazd HB

-0 .6 1972 spektroskopia wielobarwna

-0 .8 1977 nadwyżka nadfioletowa dla 15 gwiazd RR Lyrae

- 1 .05±0.15 1994 spektroskopia echelle 4 olbrzymów; EW1)Fe l,Fe 11, Ca 1

- 1.06 ±0.35 1979 natężenie pasma TiO

-1 .23 1984 fotometria podczerwona

- 1.4 ±0 .2  

1> szerokość ró

1978

wnoważn

wskaźnik metaliczności S dla 22 gwiazd RR Lyrae 

a linii widmowej

co pozwala uniknąć nieco nie
pewnej kalibracji HB, za to 
napotykamy na trudności w 
doborze odpowiedniego ciągu 
(mogą to być np. podkarły). 
Można oczywiście szukać po
mocy w teorii i dopasowywać 
do MS teoretyczny ciąg głów
ny wieku zerowego (ZAMS). 
Jeszcze inne podejście wykorzy
stuje ponownie RR Lyrae , ba
dając dyspersję ich mchów wła
snych i prędkości radialnych.

3. Metaliczność

Jednym z podstawowych pa
rametrów, charakteryzujących 
gromadę jest jej metaliczność, 
czyli zawartość pierwiastków 
ciężkich. Tradycyjnie w astrofizyce roz
patruje się względną obfitość żelaza, jako 
miarę tej wielkości, zgodnie z formułą:

[Fe/H] =  log(Fe/H), - log(Fe/H)0

Widzimy zatem, że [Fe/H] =  0 oznacza 
w zględną obfitość żelaza w gwieździe 
równą tej dla Słońca, a [Fe/H] < 0 - odpo
wiednio m niejszą zawartość metali (czyli 
pierwiastków cięższych od helu). Pomiar 
metaliczności nastręcza wiele trudności. 
Stosuje się całą gamę metod, polegających 
na wyznaczaniu rozmaicie zdefiniowanych 
wskaźników metaliczności, np. parametr 
S  (zob. PA 4/95, str. 155) jest powiązany z 
szukaną wielkością następująco: [Fe/H] = 
- 0.16S - 0.23. Jak trudny do prawidłowe
go uchwycenia ilościowego jest ten pro
blem, niech ponownie uzmysłowi nam ze
stawienie kilku przykładowych oszacowań 
(Tab. 2). A dokładność wyznaczenia tej 
wielkości ma bezpośredni wpływ nie tyl
ko na rozważania dotyczące ewolucji gro
mady, ale i na wartości szacunków na przy
kład modułu odległości i poczerwienienia.

Dla danej [Fe/H] obserwowany ciąg 
główny gromady może być poprawiony na 
poczerwienienie i odległość, a następnie 
porównany do ciągów teoretycznych w 
celu uzyskania informacji o parametrach 
ewolucyjnych. W szczególności, można okre
ślić pierwotną zawartość helu Yn, na podstawie 
niższej części ciągu głównego, którego poło
żenie na płaszczyźnie M  - (B - V) zależy 
głównie od Yn i [Fe/H], Dla M4, niezależ
nie od przyjętej zawartości metali otrzy
mujemy Y0 = 0.2. Wygląda na to, że obfi
tość helu jest stała wśród gromad kulistych 
o różnych cechach gałęzi horyzontalnej 
(rozkład barwy, własności 7?/? Lyrae, itp.)

i metaliczności, przy czym jest ona raczej 
niska (YQ<0.20).

Oczywiście nie tylko żelazo jest w cen
trum zainteresowania astronomów - w 
Tab. 3 zaprezentowano względne obfito
ści kilkunastu innych pierwiastków.

4. Gwiazdy zmienne RR Lyrae w gro
madzie

Sygnalizowaliśmy już doniosłą rolę od
grywaną przez gwiazdy RR Lyrae. Obe
cnie przyjrzymy im się szczegółowo, by 
zobaczyć ile ciekawych rzeczy można po
wiedzieć o tych obiektach (zob. Tab. 4 i 
Rys. 1,2). Zmienne te, nazywane również

czasami cefeidami krótkookresowymi, wy
stępują na każdej szerokości galaktycznej 
zarówno w gromadach, jak  i w ogólnym 
polu. Taki rozkład przestrzenny predesty
nuje je  do badań i halo i dysku Galaktyki 
oraz wskazuje na ich przynależność do 
gwiazd II populacji (sązatem  niewątpliwie 
obiektami starymi). M echanizm em  pow o
dującym ich zm ienność sąpulsacje radial
ne, a ich różnice odzwierciedla klasyfika
cja na klasy RRa, RRb i RRc, przy czym 
w niektórych gw iazdach RR Lyrae  wzbu
dzone są co najm niej dwa m ody ( RRd ). 
Z punktu widzenia obserwacyjnego, zaletą 
tych gwiazd jest dokładność z jaką  można 
z krzywych blasku i prędkości radialnych

Tab. 3. Obfitoś 

pierwiastek

ci pierwiastkó 

olbrzymy

w w M4

RR Lyrae BHB1>

[Mg/H] -0.84 -0 .76 -0 .50

[Sc/H] -1.13 -1.08 -1.00

[Ti/H] 1 -0.93 -0.81

[Ti/H] II -0.84 -0 .70

[Cr/H] I - 1.51 - 1.23

[Cr/H] II - 1.06 -1 .10

[Mn/H] -1.68 -1.14

[Ni/H] -1.30 - 1.06

[Y/H] II -0.72 - 1.11

[Zr/H] II -1.21 -0 .76

[Ba/H]

1) niebieskie gwiazc

-0.64 

y gałęzi horyzon

- 1.35

talnej

-0 .65
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Tab. 4. Wybrane parametry dla dwóch 
gwiazd RR Lyrae w M4

V2 V15

Typ ab c

P(dni) 0.5356832 0.4434756

< \/> 12.038 12.080

< M V > 0.85 0.89

A (  V) 0.95 1.13

Y [km/s] 72.5 70.0

<R/Rq > 4.90 4.50

< M/Me > 0.57 0.60

< Lr,* 6401 6609

d (pc) • 1729 1729

odczytać parametry atmosferyczne ( 7 ^  
logg) oraz jasności absolutne (skąd nie
daleko do odległości). Spektroskopia wy
sokorozdzielcza, będąca podstawową tech
niką analizy tych zmiennych, pozwala 
prześledzić ewolucję chemicznąmałoma- 
sywnych gwiazd od fazy olbrzyma palą
cego wodór w otoczce, poprzez stadium 
palenia helu w jądrze na gałęzi horyzon
talnej (zarówno dla gwiazd nie będących 
zmiennymi, jak i dla tych pulsujących) do 
fazy spalania helu w otoczce podczas dru
giego w znoszenia się wzdłuż gałęzi 
olbrzymów.

Oprócz ewidentnych plusów naszkico
wanych powyżej, ewentualną trudność 
może sprawić fakt, że gwiazdy RR Lyrae 
należące do gromad kulistych są dużo słab
sze od pobliskich RR Lyrae pola. I tu M4 
wyróżnia się dzięki swej bliskości i jasno
ści, ale również z powodu posiadania zna
czącej populacji tych obiektów , dla 
których wykonano wiele pomiarów foto
metry cznych i spektroskopowych.

Jako ciekawostkę warto zapamiętać 
fakt, że już samo zaobserwowanie tych 
zmiennych w gromadzie oznacza, iż jej 
metaliczność jest nie mniejsza niż [Fe/H] = 
- 0.6 - taki wniosek bowiem wypływa z ob
serwacji. Natomiast sama metaliczność 
wiąże się bezpośrednio ze średniąjasno- 
ściąabsolutną:

<M/>=€.20(± 0.06) [Fe/H]
+ 1.05 (±0.14) (1) 
czyli ubogie w metale RR 
Lyrae są jaśniejsze. W 
skrótowym zarysie, me
toda wyznaczenia śre
dniej jasności absolutnej 
polega na obliczeniu 
dwóch średnic kątowych 
pulsującej gwiazdy (z da
nych fotometrycznych i 
spektroskopowych) i do
pasowaniu ich dla każdej 
fazy, co daje odległość 
do gwiazdy i w konse
kwencji jej M r  Relacja 
ta została znaleziona dla 
gwiazd pola, a zatem 
chcąc zastosować ją  do 
zmiennych gromady mu
simy założyć, że obie 
grupy gwiazd o takiej sa
mej metaliczności, nale
żą do tej samej populacji gwiazdowej. A 
tak może nie być - świadczy o tym na przy
kład to, że bogate w metale RR Lyrae pola 
nie mają odpowiedników w gromadach. 
Co więcej, obie grupy gwiazd mogły 
przejść odmienne drogi ewolucji fizycz
nej i chemicznej. Dodatkowo sprawę po
garsza fakt, że w innych badaniach uzy
skano prawie dwukrotnie większy współ

czynnik kierunkowy tej zależności, a jego 
wielkość ma ważkie konsekwencje inter
pretacyjne : wartość ~ 0.37 sugerowałaby 
bowiem jednakowy wiek wszystkich gro
mad, z kolei ~ 0.20 prowadzi do różnicy 
wieku rzędu 3 - 4  miliardów lat. Jednakże 
(jak pokazali w 1990 roku Liu i Janes) w 
przypadku M4 obserwowana <My> = 0.80 
± 0.08, a po podstawieniu do wzoru (1)

o.o 0.5
faza

1.0 0.0 0.5
faza

1.0

Rys. 1. Krzywe blasku i krzywe barwy dla dwóch gwiazd RR Lyrae, V2 i V15. (G. Clementini i in., MNRAS, 267, 83 (1994).
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faza faza

Rys. 2. Krzywe prędkości radialnej dla V2 i V15 (G. Clementini i in., MNRAS, 267, 83 (1994).

metaliczności [Fe/H] =  - 
1.3, otrzym ujemy < M V> 
= 0.79 mag, co wskazy
wałoby jednak na tę samą 
populację i nierozróżnial- 
ność pod względem ewo
lucyjnym.

Z zależnością (1) w ią
że się również zagadnie
nie swoistej szerokości 
H B, o m ów ione  ju ż  w 
punkcie 1.

Średnia jasność abso
lutna, tym razem w pa
śmie K  (2.2 (im), jest po
wiązana z okresem pulsa- 
cji zależnością:

< M >  = -2 .12(±  0.43) log P  - 0.99 (± 0.18)
(2)

Ta relacja choć również uzyskana dla 
gwiazd pola, jest spełniana przez RR Ly
rae należące do M4. Z rozważań teoretycz
nych wiadomo, że okres pulsacji wiąże się 
z dzielnością promieniowania, masą i tem
peraturą efektywną gwiazdy w sposób na
stępujący:

lo g P =  11.497 + 0.84 lo g L/Le - 
- 0.68 log M /M @ - 3.48 log T

Jeśli oprócz krzywej blasku, dla zmien

nych RRab przeanalizujemy także krzywą 
prędkości radialnej to okazuje się, że ich 
amplitudy spełniająrównanie:

A (V )= 31.8 (± 2.5)A (V)+ 30.8 (± 2.5) (3)

4.1. Fale uderzeniowe w atmosferach 
RR Lyrae

Obecność fal uderzeniowych w atmosfe
rach gwiazd RR Lyrae została zarejestro
wana po raz pierwszy przez Prestona i Pa
czyńskiego w 1964 roku. Widać je  w krzy
wych blasku dla fazy <p ~  0.9 jako garb

(ang. hump), któremu towarzyszy emisja 
wodoru atomowego i nadwyżka prom ie
niowania w U  oraz dla 0 ~  0.7 jako guz 
(ang. bump), również z em isją H, choć 
słabszą (zob. Rys. 1).

M odel hydrodynam iczny, zapropono
wany przez Hilla w roku 1972 i rozwinię
ty przez Fokina w roku 1992, wyjaśnia 
obecność tego zjawiska następująco. W 
trakcie pu lsacji, ruchy zew nętrznych  
warstw rozległej atmosfery są mocno asyn
chroniczne w porównaniu do warstw we
wnętrznych, czego konsekwencją są wła
śnie fale uderzeniowe. Pierwsza powstaje

RR Lyrae a RQ - odległość do centrum Galaktyki

Znajomość tej odległości jest istotna dla wielu aspektów badań Galaktyki. Dwie główne grupy metod jej 
wyznaczania to: a) metody pierwotne ( źródła maserowe blisko centrum i w innych, znaczących położeniach) 
oraz b) metody wtórne ( tzw. świece standardowe - na przykład cefeidy, RR Lyrae ).

Ro [kpc] rok metoda

6.5 ± 1.5 1988 Sgr B2 (Middle)1)

7.1 ±1.5 1988 Sgr B2 (North)1’

8.1 ±1.1 1992 W491>

8.0 ±3.5 1987 70 RR Lyrae

8.3 ± 1.0 1995 58 RR Lyrae

8.6 ±0.6 1975 1200 RR Lyrae

1) Źródło maserowe

Próby wyznaczenia Ro borykają się nie tylko z pro
blemami wynikającymi z błędów pomiarowych, 
ale i z niepewnością co do punktu zerowego swo
istej dzielności promieniowania świecy standar
dowej. Precyzja każdego oszacowania odległo
ści opartego o gwiazdy RR Lyrae zależy w szcze- 
gólnościod poprawek na ekstynkcję międzygwia- 
zdową. W Oknie Baade’go ( I = 1°, b = - 3.9°), 
wyznaczenia ekstynkcji Av całkowitej leżą w 
przedziale 1.4 -1.8 mag, czyli ogólnie jest ona 
wysoka. Jednakże obserwacje RR Lyrae w pod
czerwieni w dwójnasób zwiększają dokładność. 
Po pierwsze, odpowiednie wartości ekstynkcji 
całkowitych są znacząco mniejsze: AH = 0.175 
Av, Ak = 0.112 Av. Po drugie, w podczerwieni za
chodzi nieczuła na metaliczność relacja pomię
dzy < Mk > a log P (patrz równanie (2)).
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wówczas, gdy ekspansja w niższych częściach atmo
sfery zamienia się w kontrakcję. Dzieli się ona na 
dwie części, propagujące się w przeciwne strony, przy 
czym ta poruszająca się do wewnątrz powoduje uwol
nienie energii w idziane w krzywej blasku jako guz; 
część poruszająca się na zewnątrz jest nazywana 
wczesną falą uderzeniową. Kolejna fala jest genero
wana wraz z początkiem ekspansji fotosfery. Gdy po
łączy się ona z w czesną falą uderzeniową, wzrasta 
jej amplituda - w krzywej blasku objawia się to jako 
garb.

Fala uderzeniowa odpowiedzialna za garb, ciekawie 
manifestuje swą obecność w profilu linii (Rys. 3). Dla 
0 =  0.91 profil tej linii absorpcyjnej jest niezmieniony, 
ale już dla (j> = 0.94 pojawia się emisja. Niedługo potem 
po stronie krótszych fal uwidaczniać się zaczyna ab
sorpcja, by zamienić się później w podwójną absorpcję 
dla 0=  0.00 (maksimum blasku). Profil H|( jest zdefor
mowany jeszcze do <p= 0.07, czyli około 1,5 godziny 
od momentu pojawienia się fali uderzeniowej.

Omawiane zjawisko odciska swe piętno także na 
liniach metali, choć w sposób mniej „widowiskowy” - 
ich profile ulegają poszerzeniu (Rys. 4 ), w skali cza

sowej zaledwie kilku minut.
F ala uderzeniow a zw iązana z guzem , oprócz 

słabej em isji H, pow oduje deform ację krzywej 
prędkości rad ia lnej. M ożna dom niem yw ać, że 
podobny efekt je s t obecny rów nież w „czasach” 
garbu, ale poniew aż przypada on na fazę szyb
kiego przysp ieszan ia w cyklu pulsacji (jasność, 
prędkość rad ia lna, tem peratura efektyw na i g ra
w itacja  zm ien ia ją  się bardzo m ocno w bardzo 
krótkim  czasie), pozostaje n iezauw ażony (tym 
bardziej, że sam trw a na przykład dla V2 jedynie 
około 20 m inut).

4.2. T ajem nicza gw iazda V I5

Raczej zagadkowo zachowuje się gwiazda.fi/? Lyrae, ozna
czana jako V I5. Na przestrzeni lat, krzywe blasku wykony
wane przez różnych obserwatorów wskazywały raz na klasę 
RRab, raz na RRc. Co gorsza, w czasie gdy przypisywano 
ją  do tej pierwszej klasy, amplituda i kształt jej krzywej pręd
kości radialnej wskazywały na typ c (V I5 nie spełnia rów
nania (3)). Jako że „nieszczęścia” chodzą parami, w krzy
wej blasku obserwuje się też znaczący wiekowy spadek okre
su, chociaż wykluczono w jej przypadku działanie efektu 
Błażko, objawiająceego się periodycznymi zmianami am
plitudy i fazy kolejnych maksimów blasku.

Wygląda więc na to, że V 15 zmienia mody pulsacji (czyli 
ich częstości, przy czym każdy mod oznacza inny przebieg 
zmian parametrów fizycznych w gwieździe). Teoria pul
sacji przewiduje, że taka zm iana zachodzi poprzez zna
czący spadek okresu, połączony ze spadkiem amplitudy 
zmian jasności i transform acją kształtu krzywej blasku z 
typu ab do c. Z punktu widzenia ewolucji oznacza to, że 
V I5 przesuwa się ku niebieskiej części pasa niestabilności 
RR Lyrae (czyli w lewo na wykresie „B - V, V”). Jeżeli 
skonstruujemy wykres „amplituda -  logarytm okresu”, to 
linia przejścia z RRab do c dla RR Lyrae w M4 występuje 
dla okresu 0.433 dnia, natom iast m inim alny okres dla
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Rys. 5. Mapa natężenia promieniowania na 60 |im, obrazująca rozmieszczenie pyły w 
obszarze Wężownika. Odcienie szarości reprezentują strumienie odpowiednio: 8,11.5, 
15 i 30 MJy/sr. ( E. J. De Geus i W. B. Barton, Astron.& Astroph., 246, 559 (1991)).

zmiennych ab to P (/(min) = 0.444. Dla 
V 15 okres P = 0.4434756, czyli praktycz
nie jest on równy, a z drugiej strony jest 
bliski okresowi, dla którego nastąpiłoby 
przejście do typu RRc. Porównanie obser
wacji z lat 1977 - 1994 pokazuje, że am
plituda zmalała o ~ 0.3 magnitudo i jest 
mniejsza niż oczekiwana dla zmiennych 
typu ab o takim okresie, a z drugiej strony 
odpowiada górnej granicy dla typu c w M4.

Ciekawe jest również to, że nie widać 
żadnej emisji (a tym samym fali uderze
niowej ) w pobliżu maksimum blasku V 15, 
nawet wówczas, gdy jej krzywa blasku ma 
kształt charakterystyczny dla typu ab. (Jak 
dotąd emisję H obserwowano jedynie dla 
RR Lyrae typu ab).

Wszystko to skłoniło astronomów do 
wysunięcia tezy, że V I5 jest przedstawi
cielką nowej klasy gwiazd RR Lyrae, prze
łączających mody pulsacji (ang. switching 
modepulsators). Z racji podobnego zacho
wania, do tej klasy należałoby włączyć 
również zmienną V79 z gromady kulistej 
M 3 w Psach Gończych.

5. Kompleks Sc o - Opli

Na zakończenie przyjrzyjmy się otocze
niu, w którym przebywa M4. Jest to króle
stwo asocjacji Sco OB2 (Górny Skor
pion), będącej najmłodszą (wiek -  5 mi
lionów lat) podgrupą asocjacj i Sco - Cen, 
która rozciąga się do niższych długości 
galaktycznych, by objąć podgrupy Gór
ny Centaur - Wilk i Dolny Centaur - 
Krzyż. Łącznie z obłokami molekular

nymi Wężownika, obszar ten określany

bywa mianem kompleksu Sco - Oph. Jako 
że ten zakątek Galaktyki jest siedliskiem 
gwiazd wczesnych typów widmowych, 
ważnym składnikiem ośrodka iniędzy- 
gwiazdowego jest zjonizowany gaz, two
rzący wokół tych gwiazd obszary HII - na 
przykład S27 wokół £ Oph, S7 dokoła 8 
Sco, itp. (Rys. 6). Najgęstszą część obsza
ru Wężownika tworzy obłok p Oph, w 
pobliżu (/, b) = ( 353°, 170°). W kierunku 
malejących szerokości galaktycznych cią
gnie się kompleks 2 i 3 - wydłużone struk

tury, mieszczą
ce około 200 
M0 , powstałe 
prawdopodob
nie na skutek 
przejścia  fali 
uderzeniowej.

Co ciekawe, 
jedyną gwia
zdą typu O w 
o m a w i a n y m  
rejonie jest C, 
Oph( 09.5 V), o 
tem p era tu rze  
e f e k t y w n e j  
34 000 K. Po
nieważ jest to 
jasna i bardzo 
szybko rotująca 
gwiazda, odgry
wa niepoślednią 
rolę w bada
niach m aterii

międzygwiazdowej (łatwo odróżnić gwia
zdowe, szerokie linie widmowe od linii wą
skich, tworzonych w ośrodku pomiędzy 
gwiazdą a obserwatorem).

Na podstaw ie stosunków  natężeń 
promieniowania rejestrowanego na fa
lach 60 |xm (Rys. 5) i 100 (J,m można 
oszacować temperaturę pyłu obecnego 
w tym obszarze. W przeważającej jego 
części I J l W0~ 0.25, co przekłada się 
na język temperatury jako 24 ± 2 K, 
jed n ak że  w ob łokach  W ężow nika  
mamy do czynienia nawet z 40 K.

Żeby określić przestrzenne rozmia
ry obłoków, trzeba porównać informa
cje wynikające z pomiarów ekstynkcji 
całkowitej A y (wywoływanej przez ma
terię znajdującą się pomiędzy gwiazdą 
a obserwatorem) i promieniowania pod
czerwonego (świecenie materii wzdłuż 
całej linii widzenia). Otrzymujemy, że 
obszar Wężownika rozciąga się od 80 
do 200 pc, czyli znajduje się w odle
głości 140 parseków od nas. Masa ma
terii w nim zawartej jest szacowana na 
około 2x10-’ M0 .

Marek Gołębiewski jes t studentem 
V roku astronomii na Uniwersyte
cie M. Kopernika. Niniejsze opra
cowanie powstało jako jego praca 
seminaryjna.

j_____________ i_____________ i_____________ L

10° 5° 0° 355° 350°  ̂ 345°

Rys. 6. Kompleks Sco-Oph. Plusy oznaczają gwiazdy o typach 
widmowych wcześniejszych niż B2. Linie przerywano - kropkowa
ne wyznaczają obszary H II, liniami kropkowanymi zaznaczono 
jasne mgławice. Linie ciągłe otaczają obszary, w których zareje
strowano CO ( E. J. De Geus i W. B. Barton, Astron.& Astroph., 
246, 559 (1991)).
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Propozycja uporządkowania 
schematu i reguł kalendarza

Adam S. Kisiel

Używając obowiązującego obecnie kalendarza grego
riańskiego powszechnie dostrzega się, że przyjęty 
w nim wewnętrzny podział roku powoduje pewne 

trudności, głównie natury porządkowo - administracyjnej, 
przede wszystkim poprzez:

#  zróżnicowanie długości poszczególnych miesięcy, 
wprowadzanie w roku przestępnym dodatkowego dnia 
(29 lutego) w ciągu roku a nie na jego końcu,

#  niepowiązanie na stałe dat tego kalendarza z dniami ty
godnia, co szczególnie ilustruje schemat tzw. litery nie
dzielnej (np. schemat ten stał się bardziej zawiły w ka
lendarzu gregoriańskim niż w poprzedniku - kalendarzu 
juliańskim);

#  obecność grupy tzw. świąt ruchomych (ruchomych, bo 
powiązanych ze zmienną datą Niedzieli Wielkanocnej) 
stanowiącej w obecnym kalendarzu słonecznym relikt 
kalendarza księżycowo - słonecznego używanego przez 
mozaizm.

Obecnie zbliżamy się do nowego tysiąclecia i jego począ
tek można uznać za odpowiedni moment do uporządkowania 
obecnej rachuby czasu.

Chcę przedstawić propozycję nowego kalendarza ze stałym 
układem roku, to znaczy takiego, w którym każda data w ciągu 
roku jest związana na stałe z tym samym dniem tygodnia.

Taki kalendarz zbudowany został na założeniu, że każdy 
rok ma jedynie pełne tygodnie: tzn. rok zwykły ma długość 
364 dni, czyli 52 tygodnie, a rok wydłużony (przestępny) ma 
długość 371 dni, czyli 53 tygodnie.
Kalendarzowi temu nadajmy nazwę: „Kalendarz pięćdziesię
ciu dwóch i jednego tygodnia”, a krócej „Kalendarz 52 + 1”.

Tab. 1. KAŻDE KOLEJNE 45-LECIE W OKRESiE 360 LAT

1 pięciolecie
II pieciolecie
III pięciolecie
IV pięciolecie
V pięciolecie
VI pięciolecie
VII pieciolecie
VIII pięciolecie
IX pięciolecie

364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni) 
364 + 364 + 364 + 364 + 364 (razem 1820 dni)

Łącznie 16 436 dni

1. Częstość występowania lat zwykłych i wydłużonych

W „Kalendarzu 52+1” rok zwykły ma długość 364 dni. Po
nieważ rok zwrotnikowy ma w przybliżeniu 365,2422 dni, 
muszą być wprowadzone lata wydłużone - w naszym kalenda
rzu mające długość 371 dni - czyli wydłużone o tydzień w 
stosunku do roku zwykłego. Lata zwykłe i lata wydłużone mu
szą występować w takiej liczbie, by średnia długość roku 
kalendarzowego niewiele różniła się od długości roku zwrot
nikowego.

Gdyby stosować w kalendarzu same lata zwykłe o 364 
dniach, stulecie kalendarzowe zawierałoby tylko 36400 dni, a 
tymczasem 100 lat zwrotnikowych to 36524,22... dnia. Stule
cie kalendarzowe byłoby w stosunku do stulecia zwrotniko
wego za krótkie o 124,22... dnia.

Dlatego tygodniowe wydłużenia roku muszą wystąpić w 
ciągu stulecia średnio tyle razy, ile wynika z następującego 
dzielenia:

124,22 dni : 7 dni = 17,7 razy.
Uzasadnione jest więc wprowadzenie takich wydłużeń 18 

razy w ciągu stulecia, czyli co 5 lat, ale rezygnując z takich 
wydłużeń w dwóch pięcioleciach.

Tak ukształtowany okres 100 lat ma następującą ilość dni: 
18-371 + 82 • 364 = 36526 dni.

Nadwyżka długości takich 100 lat kalendarzowych w stosun
ku do lat zwrotnikowych wyniesie 36526 - 36524,22...= 1,78... 
dnia. Jeśliby jej nie zniwelować, nadwyżka ta z biegiem stuleci 
wzrosłaby do całego jednego tygodnia, a stałoby się to po 
takiej ilości okresów stuletnich, jaka wynika z dzielenia 7 d n i: 
1,78 dnia czyli po 3,9 stuleciach. Na tej podstawie w „Kalen

darzu 52 + 1 ” przyjęto 
cykl 400-letni. Z powyż
szego wynika również, że 
w okresie 400 lat należy 
zrezygnow ać z jeszcze 
jednego tygodniowego 
wydłużenia. Tak więc w 
ciągu 400 lat takich wy
dłużeń powinno być nie 
4 - 18, ale 1 8 + 1 8 +  18 + 
17 = 71.

Potwierdza się to, gdy
by obliczać łączną długość 
wydłużeń następująco: 
400- 1,2422 = 496,9 dni. 
W k a len d arzu  należy  
wprowadzić oczywiście 
długość 497 dni.
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Tab. 2. O S TA TN IE  40 LAT W  O K R ES IE  400 - LE C IA

1 pięciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni)
II pieciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni)
III pięciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni)
IV pięciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni)
V pięciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni)
VI pięciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni)
VII pieciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 371 (razem 1827 dni)
VIII pięciolecie - 364 + 364 + 364 + 364 + 364 (razem 1820 dni)

Łącznie 14 409 dni

497 d n i : 7 dni/tydzień =
71,0 tygodni!

Jak widać liczba 497 dni 
jest wielokrotnością tygo
dnia.

Tak ukszta łto w an y  
okres 400 lat zawierać 
będzie:
71 ■ 371 + 329 ■ 364 =

146 097 dni.
Stąd średnia długość roku 
w okresie 400 lat wyniesie:
146 097 dni : 400 lat =

365,24250 !!
I tyleż samo wynosi śre
dnia długość roku w obe
cnie stosowanym kalendarzu gregoriańskim. Średnia roz
bieżność „Kalendarza 52+1” i cyklu zwrotnikowego narasta 
zatem tak samo - 0,0003... dnia w ciągu roku. Różnica 1 dnia 
między obydwiema rachubami nastąpi zatem w przybliżeniu 
po 3300 latach.

W „Kalendarzu 52+1” przyjęto, że rok wydłużony wystę
puje w zasadzie co 5 lat. W okresie 400 lat jest 80 pięcioleci, 
jednak wystarczy, by rok wydłużony wystąpił 71 razy. Należy 
więc 9 - krotnie zrezygnow ać z dokładania w ydłużeń co 
5 lat. Te 9 rezygnacji należy rozmieścić równomiernie - 
stąd projekt, by co 45 lat nie było wydłużenia roku. 400- 
lecie podzieli się na 8 okresów 45-letnich i 1 okres 40 lat 
(patrz Tab. 1 i Tab. 2. Łączna liczba dni w okresie 400 lat 
wyniesie zatem 146 097.

2. U k I a d r o k u

W „Kalendarzu 52+1” rok zwykły obejmujący 364 dni czyli 
52 tygodnie podzielony jest na czterotygodniowe miesiące 
czyli miesiące o 28 dniach. Tych miesięcy jest trzynaście - 
wszystkie jednakowej długości. Dwanaście miesięcy nosi do
tychczasowe nazwy, a nowy dodatkowy miesiąc występuje 
jako miesiąc siódmy o nazwie miesiąc środkowy.

Rok wydłużony jest dłuższy od roku zwykłego o 7 dni i trwa 
371 dni. Te 7 dodatkowych dni dołączonych jest do ostatnie
go miesiąca roku. Z tego powodu grudzień w roku wydłużo
nym liczy 35 dni. Pozostałe miesiące w takim roku są takie

same jak w roku zwykłym czyli mają po 28 dni.
Przy takich ustaleniach wszystkie miesiące mają ten sam 

schemat:
p 1 8 15 22 (29)
w 2 9 16 23 (30)
ś 3 10 17 24 (31)
Cz 4 11 18 25 (32)
Pt 5 12 19 26 (33)
s 6 13 20 27 (34)
N 7 14 21 28 (35)

Zaznaczone w nawiasach dni od (29) do (35) występują 
tylko w grudniu roku wydłużonego (przestępnego). Należy za
znaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, by rok o 364 dniach 
był podzielony na 12 miesięcy: 8 miesięcy o 30 dniach i 4 
miesiące po 31 dni. Wtedy powtarzalnym okresem staje się 
kwartał zgodnie ze schematem (Tab. 3):

3. P o r y  r o k u  i ś w i ę t a

Konsekwencją takiego układu Kalendarza, w którym rok 
zwykły ma 364 dni, jest coroczne przesuwanie się średnio o 
1,2422... dnia każdego przesilenia i równonocy. Dokładniej
sze wyliczenia wykazują, że maksymalne cofnięcie się cyklu 
zwrotnikowego w „Kalendarzu 52+1” wyniesie 7 dni, a prze
sunięcie w przód 5 dni kalendarzowych. Nie należy traktować 
ich jako dużych, gdyż odchylenia pogodowo - klimatyczne 
nie są mniejsze i takie wahania początku astronomicznych

Tab. 3.
STYCZEŃ
KWIECIEŃ

LIPIEC
PAŹDZIERNIK

LUTY
MAJ

SIERPIEŃ
LISTOPAD

MARZEC
CZERWIEC
WRZESIEŃ
GRUDZIEŃ

P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 (31)
W 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 (32)
Ś 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 (33)
Cz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 (34)
Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 (35)
s 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 (36)
N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 (37)
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pór roku nie będą odczuwalne.
Jeśli chodzi o datowanie w nowym kalendarzu np. polskich 

św iąt narodow ych jak  3 M aja czy 11 Listopada, nic nie stoi 
na przeszkodzie, by zachow ały one dotychczasowe daty, choć 
ich m iejsce w kalendarzu (i wersji, w której rok ma 13 m iesię
cy i w wersji, w której 4 kwartały m ają po 13 tygodni) jako 
kolejnego dnia roku będzie inne.

N atom iast niektóre św ięta chrześcijańskie, a mianowicie 
W ielkanoc i zw iązane z nią święta ruchom e powinny mieć 
ustalone stałe daty. Dla Święta Zm artwychwstania, które do
tychczas obchodzone jest w niedzielę po pełni Księżyca, pierw
szej od zrównania wiosennego, Kościół Katolicki mógłby usta
lić, że w  now ym  kalendarzu obchodzi się je  w pierwszą nie
dzielę kwietnia czyli np. zawsze 7 kwietnia.

Z a k o ń c z e n i e

W „K alendarzu 52 + 1 ” układ roku jest stały, a to oznacza 
co następuje:

• Rok zaw sze zaczyna się od tego samego dnia tygo

dnia - w obu om ówionych podziałach roku (13 - i 12- 
miesięcznym) od poniedziałku. W  konsekwencji co roku 
każda data przypada na ten sam dzień tygodnia;

• W szystkie m iesiące są jednakowej długości i zaw iera
ją pełne 4 tygodnie lub - w drugim  w ariancie - w szyst
kie 4 kwartały m ają w roku zw ykłym  po 13 tygodni;

• W  wariancie roku 13 - m iesięcznego w e wszystkich mie
siącach ten sam kolejny dzień miesiąca przypada w 
ten sam dzień tygodnia (zawsze np. 14 dzień miesiąca 
jest niedzielą).

• Święta przestają być „ruchom e” czyli nie zm ienia się 
w kolejnych latach ich data i dzień tygodnia np. w 
wariancie z rokiem 13-m iesięcznym : 3 maja zawsze przy
pada w środę, 1 listopada zaw sze przypada w ponie
działek.

Dzięki szczęśliwem u zbiegowi okoliczności rok 2001 w 
obecnym  kalendarzu rozpoczyna się od poniedziałku i ten 
rok m ógłby być pierwszym  rokiem  N ow ego Kalendarza.

W tedy w now ym  tysiącleciu od początku służyłby nam 
nowy uporządkowany kalendarz (Tab. 4).

Tab. 4. ROK 364 LUB 371 - DNIOWY PODZIELONY NA 12 MIESIĘCY
STYCZEŃ LUTY MARZEC

p 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
w 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ś 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Cz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
s 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
W 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ś 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Cz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
s 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ
P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
W 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ś 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Cz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 (31)
W 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 (32)
ś 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 (33)
Cz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 (34)
Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 (35)
s 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 (36)
N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 (37)
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CZY ISTNIEJĄ ORBITY KOŁOWE?

Zgodnie z sugestiami wszystkich znanych mi podręczników 
licealnych wyprowadzamy jedynie wzory na I i II prędkość 
kosmiczną (prędkość kołową i paraboliczną). Dla orbity ko
łowej musi być spełniony warunek:

Ec = - GMm/2R (dla danego R) 
podczas gdy dla orbity eliptycznej (układ związany) wystarcza

Ec < 0.
Tak ostry warunek (ścisła równość) być może nigdy nie jest 
spełniony, a jeśli gdzieś się zdarzy, to niesłychanie rzadko.

O orbicie eliptycznej mówimy tylko tyle, ile wynika bez
pośrednio z II prawa Keplera. Tymczasem obliczenie pręd
kości w dowolnym punkcie orbity eliptycznej jest możliwe w 
sposób najbardziej elementarny. Prawdopodobnie będziemy 
musieli jedynie podać parę własności elipsy nie znanych z 
lekcji matematyki (Rys. 1.).

m mimośród e =

Dla dowolnego punktu orbity możemy napisać :

E  =  E k + E po, = const-

Na podstawie czego dla apocentrum i perycentrum mamy : 

GMm1 2 — mvr
2 a a(l + e) 2

1 2 GMm
=  - m v p - — ----- - ( Da ( l - e )

v = v -  v a v p
- e  

1 + e

oraz w oparciu o II prawo Keplera

v a _  r P =  a ( l - e )  ^

v p r a a ( l  +  e ) 

co po podstawieniu do (1) daje:

1 9 GMm(l + e)-  mv„ = ----------------
2 p 2 a ( l - e )

Możemy teraz obliczyć energię całkowitą w perycentrum

GMm(l +  e) GMm n Mm 
E =  -  ---------  -  = - G ------= const

1 o GMm Mm  
-  m v -----------= - G -------
2 r 2a

skąd

v = GM / ( - - - )  
V a r

Przykład. Jaką  najmniejszą prędkość należy nadać son
dzie kosmicznej na powierzchni Ziemi, aby osiągnęła 
Marsa. Najmniejsza prędkość startowa odpowiada orbi
cie eliptycznej (orbita Hohmanna) stycznej do orbity Zie
mi i Marsa. Niezbędne dane wyszukaj w podręczniku.

Rozwiązanie. Z Rys. 1. a = (R + r)/2. Po podstawieniu 
do wyprowadzonego wzoru mamy: 

v, = 32,8 km/s.
Wykorzystując prędkość Ziemi w jej ruchu wokół Słońca 
wystarcza

v2 - 32,8 - 29,8 = 3 km/s.
Nie uwzględniliśmy jeszcze oddziaływania grawitacyjne
go sondy z Ziemią. Znając prędkość ucieczki (drugą pręd
kość kosmiczną) z zasady zachowania energii otrzymu
jemy:

+ V2 = 11,59 km / s

2 a ( l - e )  a ( l - e ) 2a

Dodatkowe problemy to:
- oblicz czas przelotu sondy,
-jaka  powinna być konfiguracja układu Ziem ia-Słorice- 

Mars w chwili startu sondy,
-jak  długi jest czas oczekiwania na dogodny moment do 

startu powrotnego sondy.

N iejako  po drodze uzyskaliśm y  dw a w ażne  w ynik i :
1) obliczyliśm y energię całkow itą w  dow olnym  punkcie orbity  elip

tycznej,
2) stwierdziliśmy: energia całkowita (dla danych m as) zależy tylko od 

osi w ielkiej elipsy.

i ostatecznie dla dowolnego punktu orbity 
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Jak w idać ob liczen ia  by ły  e lem entarne i n iezby t uciążliw e.

Juliusz Domański
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I N F O R M A C J E  R E G U L A M I N O W E

1. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla uczniów szkół 
średnich.

2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia (szkol
nych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, w  tym zadanie 
obserwacyjne. Rozwiązywanie zadaiizawodów II i III stopnia odby
wa się w warunkach kontrolowanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia należy nadesłać, do 
14 października 1996 r., rozwiązania 3 zadań, dowolnie wybra
nych przez uczestnika spośród zestawu zawierającego 4 zadania.

4. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać wraz z roz
wiązaniami zadań drugiej serii I etapu, do 18 listopada br. Nade
słanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest warunkiem koniecz
nym dalszego udziału w olimpiadzie.

5. W przypadku nadesłania rozw iązań większej liczby zadań z 
danego zestaw u, do klasyfikacji zaliczane będą rozw iązania oce
nione najw yżej (po trzy zadania z każdej serii i jedno zadanie 
obserwacyjne).

6. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia należy przesłać za pośre
dnictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIA
DY ASTRONOM ICZNEJ, Planetarium Śląskie, 41-500 Cho
rzów, skr. poczt. 10, w terminach podanych w p. 3 i 4.

7. Każdy uczestnik powinien dołączyć do swej pracy kopertę z wy
pisanym adersem szkoły (lub adresem prywatnym). Do końca paź
dziernika br. zostaną rozesłane w tych kopertach tematy drugiej se
rii zadań.

8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale z wystar
czającym uzasadnieniem. W przypadku polecenia samodzielnego 
wyszukania danych, należy podać ich źródło. Jako dane traktuje się 
również podręcznikowe stałe astronomiczne i fizyczne.

9. R ozw iązanie każdego zadania należy napisać na oddzielnym  
arkuszu papieru form atu A - 4. Każdy arkusz oraz w szelkie za
łączniki (m apki, w ykresy, tabele itp.) należy podpisać im ieniem  
i nazw iskiem .

W nagłówku zadania o najniższej numeracji należy umieścić dodat
kowo: rok i m iejsce urodzenia, pełną nazwę szkoły, jej adres, klasę 
i jej profil oraz adres prywatny (z kodami pocztowymi).

10. O uprawnieniach laureatów i finalistów olimpiady decydują se
naty wyższych uczelni. Wśród nagród dla najlepszych znajdują się 
teleskopy.

ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach średnich 
podręczniki do przedmiotów ścisłych; H. Chrupała, M.T. Szczepański 
25 lat olimpiad astronomicznych, Zadania olimpiad astronomicznych 
XXV! -X X X V  (w dwóch częściach), J.M. Kreiner Astronomia z astro
fizyką, J. M iclchki Astronomia w geografii, E. Rybka Astronomia ogól
na', E. Pittich, D. Kalmanćok Niebo na dłoni, P. Kulikowski Poradnik 
miłośnika astronomii, D.L. Moche Astronomia - przewodnikpo Wszech- 
świecie, Słownik szkolny - Astronomia - praca zbiorowa, atlas nieba, 
obrotowa mapa nieba, czasopisma: Urania, Postępy Astronomii, Wie
dza i Życie, Świat Nauki, Delta, Fizyka w Szkole.

ZADANIA PIERWSZEJ SERII I ETAPU

1. W 1672 r. astronom francuski J. Richer 
po przybyciu do Cayenne (Ameryka Południo
wa, cp = + 5°) zauważył, że jego zegar waha
dłowy o dokładnie sekundowych wahaniach w 
Paryżu ((p = + 49°), spóźnia się 128 sekund na 
dobę. Jakie wnioski o kształcie Ziemi można 
wyciągnąć z tego faktu?

2. W 1995 r. odkryto planetę obiegającą gwiazdę 
51 Peg w odległości d = 0.05 j.a. Przyjmując, że 
gwiazda jest identyczna jak Słońce, oblicz ile wy
nosi odpowiednik stałej słonecznej w odległości pla
nety od gwiazdy. Skomentuj otrzymany wynik.

3. W tabelce 1 podane są przewidywane pozycje 
komety Hale'a - Boppa (data, rektascensja, dekli
nacja, odległość od Słońca, odległość od Ziemi). 
Korzystając z obrotowej mapki nieba omów wa
runki widoczności komety z terenu Polski.

4. Na podstawie artykułów zamieszczanych 
w zalecanych czasopismach krótko omów efekty 
misji Galileo w pobliże Jowisza.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1. W nocy 26/27 września 1996 roku o godzinie 
2.20 UT rozpocznie się całkowite zaćmienie Księ
życa, a 12 października 1996 r. o godzinie 13.23 
UT rozpocznie się częściowe zaćmienie Słońca. 
Przeprowadź obserwacje wizualne jednego z tych 
zaćmień.

2. W tabelce 2 podano przewidywane pozycje 
planetki (3) Juno w 1996 r. w momencie 0h UT. 
Wykonaj serię co najmniej trzech obserwacji i na 
ich podstawie nakreśl tor planetoidy wśród gwiazd, 
a także oceń jej jasność obserwowaną. Porównaj 
otrzymane wyniki z przytoczoną efemerydą.

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego 
można również nadesłać opracowane wyniki innych 
własnych obserwacji astronomicznych prowadzo
nych w latach 1995, 1996.
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Tab. 1. Przewidywane pozycje komety Hale ’a - Boppa w okresie od września 1996 do
końca czerwca 1997 (data, rektascensja, deklinacja, odległość od Słońca, odległość 
od Ziemi).

Data rekt. 2000 deki. 2000 r d
Oh UT h m s O j. a. j. a.

1 Wrz 1996 17 38.9 - 6 34.5 3.234 2.823
30 Wrz 1996 17 29.7 - 5 02.6 2.898 2.979
30 Paz 1996 17 38.6 - 3 27.0 2.539 3.053
29 Lis 1996 18 02.1 - 0 50.9 2.169 2.940

9 Gru 1996 18 12.7 + 0 27.1 2.044 2.853
19 Gru 1996 18 24.7 + 2 04.1 1.917 2.742
29 Gru 1996 18 38.1 + 4 04.8 1.790 2.606

8 Sty 1997 18 53.4 + 6 35.4 1.664 2.449
18 Sty 1997 19 10.8 + 9 43.5 1.538 2.272
28 Sty 1997 1931.3 + 13 39.2 1.415 2.082

7 Lut 1997 19 56.2 + 18 33.8 1.297 1.885
17 Lut 1997 20 28.1 + 24 37.6 1.185 1.692
27 Lut 1997 21 11.5 + 31 47.0 1.085 1.519

9 Mar 1997 22 13.4 + 39 14.5 1.002 1.387
19 Mar 1997 23 39.6 + 44 44.8 0.944 1.320
29 Mar 1997 01 19.4 + 45 23.9 0.916 1.332

8 Kwi 1997 02 45.8 + 41 06.1 0.922 1.418
18 Kwi 1997 03 47.7 + 34 32.9 0.963 1.555
28 Kwi 1997 04 30.6 + 27 51.6 1.031 1.719

8 Maj 1997 05 02.0 + 21 48.8 1.121 1.891
18 Maj 1997 05.26.6 + 16 30.1 1.226 2.058
28 Maj 1997 05 47.0 + 11 47.9 1.341 2.214

7 Cze 1997 06 04.9 + 7 32.6 1.462 2.356
17 Cze 1997 06 20.9 + 3 35.5 1.586 2.483
27 Cze 1997 06 35.7 - 0 10.3 1.712 2.593

Uwaga!
Rozwiązanie zadania obser

wacyjnego powinno zawierać: 
dane dotyczące przyrządów uży
tych do obserwacji i pomiarów, 
opis metody i programu obser
wacji, standardowe dane doty
czące przeprowadzonej obser
wacji (m. in. datę, czas, współ
rzędne geograficzne, warunki 
atmosferyczne), wyniki obser
wacji i ich opracowanie oraz 
ocenę dokładności uzyskanych 
rezultatów. Wprzypadku zasto
sowania metody fotograficznej 
należy dołączyć negatyw.

Rozwiązanie jednego zada
nia obserwacyjnego należy  
nadesłać wraz z rozwiązania
mi drugiej serii zadań zawo
dów I  stopnia - do dnia 18 li
stopada 1996 r.

Tab. 2. Przewidywane pozycje planetki (3) Juno w 1996 r. 
w momencie 0h UT

Data rekt. 1950 deki. 1950
jasność

obserwowana
m-c dzień h m o ł m
VII 02 00 24.0 + 04 46.8 9.7

11 00 35.5 + 05 18.7 9.5
21 00 45.7 + 05 35.3 9.3
31 00 54.4 + 05 33.7 9.1

VIII 10 01 01.4 05 10.7 8.9
20 01 06.1 + 04 23.6 8.6
30 01 08.3 + 03 10.5 8.4

IX 09 01 07.9 + 01 31.6 8.1
19 01 04.8 - 00 29.3 7.8
29 00 59.6 - 02 43.4 7.6

X 09 00 53.2 - 04 57.6 7.5
19 00 46.8 - 06 57.6 7.7
29 00 41.6 - 08 30.4 7.9

XI 08 00 38.7 - 09 29.7 8.1
18 00 38.5 - 09 53.7 8.3
28 00 41.4 - 09 45.0 8.4
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Czasowe kłopoty
Czas to pieniądz - zwyk l iśmy powtarzać w bodaj na jpopularn ie jszym 

polskim - i nie ty lko polskim - przysłowiu. Nie jes t to bynajmnie j  jedyny  powód, 
dla którego wszelkiej  maści total itaryści, oprócz stosunkowo łatwego panowania 
nad ludźmi, pragnęl i  (i pragną) podporządkować sobie i czas. Trafnie to ujął 
Orwell  w swoim słynnym „Roku 1983” : kto rządzi przeszłością, w tego rękach je s t  
przyszłość, kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach je s t  przeszłość.  Niestety, 
bezli tosna i nieokiełznana natura czasu powoduje, że dla większości  z nich 
kończyło się na haśle: „Lenin (Stalin, Mao, Kim Ir Sen, Fidel Castro - ect.) 
wiecznie żywy” . Tylko niel iczni próbują wyjść poza ten schemat - przykładem 
niech tu będzie ułożony wbrew prawidłom astronomii  kalendarz francuskich 
rewolucjon istów.

Okazuje się wszakże, że eksperymentować z czasem można jeszcze 
inaczej: jak wiadomo, na mocy konferencj i  międzynarodowej  z roku 1884, cały 
świat podzielony jest na strefy czasowe, wynikające z podzielenia kąta pełnego 
obrotu Ziemi wokół własnej osi - 360° przez czas trwania tego obrotu - czyli 24 
godziny. Oznacza to, iż mniej więcej co 15° długości geograf icznej trzeba 
przesuwać zegarki  o godzinę, aby żyć w miarę zgodnie z naturalnym czasem 
słonecznym. Oczywiście, podział  na strefy czasowe ściśle według przebiegu 
wy imag inowanych przecież po łudników jest w pratyce n iemożl iwy - t rzeba 
bowiem uwzględnić  granice państwowe i inne naturalne l inie podziału 
kontynentów czy geograf icznych krain. Dla w iększości  krajów świata z racji ich 
wielkości (a właściwie małości) nie stanowi to zresztą żadnego problemu. 
Wyjątk iem są państwa - giganty: Rosja, Kanada, Chiny, Stany Zjednoczone 
Ameryki,  Brazylia i Austral ia, które z racji obszaru wielkości całych kontynentów
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muszą być podzielone na conajmniej  kilka stref czasowych: dla przykładu obszar 
USA i Kanady mieści ich aż dziewięć, w tym niektóre co pół godziny, Australi i  - 
trzy, Brazyli i - dwie.

Podróżujących przed laty do Związku Radzieckiego dziwi ło to, iż wraz z 
przekroczeniem silnie strzeżonej granicy, musiel i przesuwać zegarki  nie o godzinę, 
lecz aż o dwie godziny do przodu. Fakt ten miał  jednak daleko większe 
konsekwencje dla Królewca (chwilowo Kal iningradu),  w którym miejscowy 
naturalny czas słoneczny był zbliżony do takiegoż czasu Warszawy, Krakowa czy 
Torunia - jednak czas zegarowy różnił  się znacznie: robotnika idącego do pracy na 
godzinę 600 w polskim Braniewie wiosną, latem i wczesną  jes ien ią  budzi ło Słońce - 
parę ki lometrów dalej musiał  on wstawać zawsze nocą... Niestety, w Królewcu,  
podobnie jak w całej europejskiej części ZSRR - aż po Workutę! - 
obowiązywał czas moskiewski,  chociaż Moskwa leżała w odległości 1 100 km 
dalej na wschód, Workuta - 2 600 km. Nic więc dziwnego, że pierwsze decyzje 
niepodleg łych rządów Litwy, Łotwy i Estoni i dotyczyły porzucenia czasu 
mosk iewskiego i przejścia na własny czas wschodnio - europejski.

Sytuacja  w europe jsk ie j  części  b. ZSRR była jednak  n iczym w porównan iu  
z ludowymi Chinami, które po dziś dzień, pomimo obszaru  równego niemal całej 
Europie, s tanowią w całości  jedną strefę czasową zamiast pięciu (rozc iagają  się 
od 73° do 135° długości geograf icznej wschodniej) .  Mówiąc inaczej, w całych 
Chinach obowiązuje czas pekiński, właściwy dla 120° długości geograf icznej 
wschodniej .  Oznacza to, iż np. dla mieszkańców ki lkusettys ięcznego his torycznego 
miasta Kaszgar w chińskim Turkiestanie (Sinkiangu) Słońce latem wschodzi  o 
oficjalnej godzinie dziewiątej , a zachodzi - o północy. Pracę zaczyna się więc 
zawsze w nocy, a spać iść trzeba niemal w środku dnia. Poza wytrąceniem ludzi z 
naturalnego, wyznaczanego przez Słońce rytmu czasowego, powoduje to spore 
straty ekonomiczne - nic to jednak wobec niebezpiecznego faktu, iż 
Przewodniczący Mao lub jego następca mógłby smacznie sobie spać w 
Zakazanym Mieście nie wiedząc, że od paru godzin sp isku ją  przeciwko niemu na 
rubieżach! Zresztą  w takim systemie czas wolny, który - jak w iadomo z koszar - 
mógłby być wykorzystany niewłaściwie, ulega znacznemu skróceniu.. .

Być może Stalin wprowadzi łby to samo, co Mao - Związek Radziecki  był na to 
dosłownie zbyt wielki: mieszkaniec Władywostoku czy Kamczatki  musiałby 
przestawić się całkowicie i spać za dnia, a pracować nocą. Dlatego też „Słońce 
Narodów” ograniczało się do europejskiej  części imperium, w której żyło zresztą  
ponad 3/4 wszyskich jego mieszkańców, w dodatku potencjalnie bardziej  
n iebezpiecznych od np. Jakutów czy Ujgurów...

Wszystko to oczywiście drobiazg w porównaniu z innymi wyczynami 
lewicowych dyktatorów w rodzaju „odkryć” Miczurina, „zawracania rzek” , kampani i  
Mao przeciwko wróblom ect., ect., nie mówiąc już o nagminnym lekceważeniu 
prawa popytu i podaży będącego w ekonomii  tym samym co prawo grawitacj i  w 
f izyce. Zaiste, rację miał s łynny lwowski (później  wroc ławski)  matematyk Hugo 
Dyonizy Steinhaus, mówiąc iż - cytuję - łatwo jest usunąć Boga z Jego miejsca  
we Wszechświecie  - tylko takie dobre posady niedługo wakują.. .

Zdzisław Kościelak
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Recenzje PcA Czy ładne musi znaczyć byle j akie?

BILL Y E N N E

Tym razem o dwóch popularnych książkach - albumach, które 
odkryłam w księgarni jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Mam 
na myśli:
- Astronomia - ilustrowany przewodnik, autor Bill Ycnne, tłu
maczenie Krzysztof Maślanka i Krzysztof Włodarczyk (Wydaw
nictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1995), oraz
- Gwiazdy - przewodnik, autor Robin Kerrod, przekład Anna 
Michałowska - Smak (wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1995).

Są one bardzo ładnie wydane, na dobrym papierze, z wielo
ma pięknymi, kolorowymi zdjęciami. Godne 
pochwały jest tempo ich edycji - oba angiel
skojęzyczne oryginały ukazały się w 1993 
roku.

Jeśli lubimy astronomię i ładne książki, bę
dąc w księgarni wysupłujemy ostatnie (cał
kiem spore!) zaskórniaki, aby mieć te albu
my na swojej półce z książkami.

Niestety, gdy w domu na spokojnie bie
rzemy się do czytania formatowo większej 
z książek (Astronomia), czujemy się rozcza
rowani. Nie jest ona tym, czego oczekiwali
śmy, czyli przewodnikiem o wiarygodnej i 
wszechstronnie astronomicznej treści, jak 
sugerowałby tytuł.

Obok błędów literowych i niekonsekwen
cji w pisowni, np. nazwisk, zdarzają się też 
nieścisłości i przekłamania merytoryczne, zwłaszcza w krótszej
- astronomicznej części książki. Autor, będąc entuzjastą i popu
laryzatorem badań kosmicznych, jak czytamy na obwolucie, 
chyba nie do końca bowiem czuje, co to jest astronomia. Badań 
kosmicznych dotyczy zresztą zdecydowanie większa część prze
wodnika. Odnosi sie nawet wrażenie, że właśnie tak powinien 
być on zatytułowany, a konkretnie to Badania kosmiczne NASA. 
Omawiając historię i najnowsze zdo
bycze astronautyki autor, z typowo 
amerykańskim patriotyzmem, prawie 
nie zauważa, jeśli nawet nie osiągnięć, 
to przynajmniej i s t n i e n i a  radziec
kich, czy rosyjskich badań kosmicz
nych. (A może faktycznie przez wiele 
lat wciskano nam bajki?). Niechętnie 
też autor dostrzega europejską techni
kę kosmiczną. Wspomina głównie o 
wspólnych z NASA projektach Euro
pejskiej Agencji Kosmicznej (jak sa
telita IUE, czy sonda Ulysses).

Niedociągnięcie autora i jego nie
znajomość rynku radzieckiego nadra
biają „zręcznie” t ł u m a c z e .  Na stronach 166 i 167, przy 
okazji omawiania problemów z wadliwym lustrem teleskopu 
Hubble’a czytamy: „Gdyby coś takiego przydarzyło się w by
łym ZSRR, a w badaniach kosmicznych zdarzały się tam nie 
takie historie, wówczas sprawę zatuszowano by dyskretnie przed
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światową opinią publiczną (z miejscową opinią publiczną nie li
czy się tam przecież nikt). Co najwyżej ktoś nieznany zniknąłby 
w zagadkowych okolicznościach, a ktoś drugi, zasłużony, prze
szedłby na inne, odpowiedzialne stanowisko”.

Gdy przeczytałam ten fragment, zdziwiła mnie niekonse
kwencja autora, ale poczułam też zażenowanie - takie teksty 
były dobre i modne na Zachodzie 30 lat temu, ale teraz? Cieka
wa byłam, jak to brzmi w oryginale, który to ( The Illustra
ted Guide To Astronomy), na całe szczęście, miałam przed 

sobą. Szukam, szukam i... nic! Niczego ta
kiego nie ma! Czyli twórczość Panów Tłu
maczy? Ciekawe jak zareagowałby na to au
tor? (oczywiście żadnego objaśnienia typu 
„dopisek tłumaczy” w książce nie ma). Kon
sekwentnie, tłumacze nie darowali też tele
skopowi na Kaukazie. Napisali na własną 
rękę (str. 54): „Teleskop ten jest typowym 
przykładem  radz ieck ie j g igantom anii 
owych czasów i przerostu am bicji nad 
możliwościami.”

Może to wszystko nawet i prawda, co do
pisaliście, ale Panowie, to takie nieeleganc- 
kie i chyba już nie na czasie, nawet u nas!

Dobrze, że można kupić w księgami je 
szcze jeden przewodnik (Gwiazdy). Młode
go miłośnika astronomii i obserwatora po

winna bardzo ta książka ucieszyć. Styl jej, co prawda, jest nieco 
zbyt kwiecisty (vide wstęp, czy początki rozdziałów), ale mło
dzi ludzie to chyba lubią, więc można przymknąć oczy. Poza 
tym przewodnik wydaje się być bardzo poprawnym metodycz
nie i dydaktycznie. Autor (Robin Kerrod jest znanym autorem 
ponad stu popularnonaukowych książek dla dzieci i młodzieży
- zdobywcą angielskiej nagrody za najlepszą książkę popular

nonaukową 1988 roku. U nas w serii 
„Encyklopedia Wiedzy i Życia” wy
szły w 1990 roku dwie jego pozycje, 
tłumaczone przez Jarosława Włodar
czyka, „Układ Słoneczny” i „Gwiazdy 
i Galaktyki”) rozpoczyna od omówie
nia ruchów sfery niebieskiej, prezen
tuje wiele map przedstawiających wy
gląd nieba i gwiazdozbiorów w róż
nych miejscach i porach roku, omawia 
też niektóre obiekty i pojęcia astrono
miczne. Następnie zapoznaje nas z 
Księżycem, Słońcem i ciałami Układu 
Planetarnego. Na koniec mamy nieco 
o obserw atoriach, instrum entach i 

wskazówki dla obserwatorów - amatorów. Całość sensowna 
i godna polecenia.

Szczęśliwie zatem odpowiedź na pytanie zawarte w naszym 
tytule (czy ładne musi znaczyć byle jakie?) brzmi: nie.

B. G.
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30 stycznia tego roku japończyk Yuji Hyakutake -  z zawodu fotograf, 
astronom z zamiłowania -  odkrył nową kometę. Tradycyjnie została 
nazwana nazwiskiem swego odkrywcy. Ponieważ od wielu lat nie by
ło na naszym niebie komety dobrze widocznej nieuzbrojonym okiem, 
nie dziwi fakt sporego zainteresowania, jakie wzbudziła w szerokich 
kręgach miłośników gwieździstego nieba i nie tyiko. Była wystarcza
jąco jasna, by z powodzeniem fotografować ją niewyspecjaiizo- 
wanym sprzętem. Do uwidocznienia struktury jej warkocza nie trzeba 
było nawet długotrwałych ekspozycji, wystarczyło sięgnąć po do
stępne na rynku wysokoczułe materiały. Nawet pogoda, tak kapryśna 
w naszym kraju, tym razem sprawiła się dość dobrze.

Najgorsze warunki do obserwacji i fotografo
wania komety mieli mieszkańcy wielkich 
aglomeracji, gdzie bardzo przeszkadza wiel
ka ilość sztucznych świateł, wydatnie ograni
czając widoczność mniej jasnych, a rozle
głych obszarów kometarnego warkocza. Pre
zentowane obok zdjęcie zostało zrobione 
przez panów Konrada i Piotra Kossackich 
w samym centrum Warszawy 27 marca 
w czasie minutowej ekspozycji na filmie czar
no-białym Fuji Super G+, przy użyciu tele
obiektywu 300 mm /5,6.

m
96.03.23 00:35

Autorem trzech zdjęć 
(z lewej strony i poni
żej) jest Wiesław Skó- 
rzyński ze Złejwsi 
Wielkiej koło Torunia. 
Wszystkie trzy wyko
nane zostały przy po
mocy obiektywu 
Sonnar 200 mm /2,8 
z czasem naświetla
nia 10 minut (film Fu
ji Super G-800 ASA) 
i prezentowane są 
w jednakowej skali, 
tak, jak kometę wi
dziano z Ziemi -  dłuż
szej krawędzi pierw
szych dwóch zdjęć 
odpowiada ok. 11 
stopni tuku sfery nie
bieskiej.

Przy okazji istotne sprostowanie. 
Wzór na czas ekspozycji podany 
w Fotoobserwacjach PA 3/95 za
wiera błąd (taki sam błąd jest, 
niestety, w pierwszym wydaniu 
cytowanej książki). Mógł o tym 
przekonać się każdy, kto próbo
wał na jego podstawie przygoto
wać się do fotografowania kome
ty. Prawidłowa jego postać to: 
te=(f/d)2/AJ.

96.04.08 22:30

Dwa zdjęcia powyżej, zrobione zostały standar
dowymi obiektywami. Górne zdjęcie wykonane 
było w Lidzbarku Warmińskim nieruchomym apa
ratem na filmie Fuji Super G-400 ASA, z czasem 
naświetlania 20 sekund (fot. J. Drążkowski). Dol
ne zostało wykonane w Obserwatorium Astrono
micznym Muzeum Mikołaja Kopernika we From
borku. Tu aparat umieszczony był na mechaniź- 
mie prowadzącym teleskopu, a czas naświetlania 
wynosił 8 minut (fot. A. Pilski, film Kodak 200 
ASA). Strzałki wskazują odrzucone fragmenty 
warkocza komety (patrz tekst na ostatniej stronie 
okładki). Godziny wykonania zdjęć podane są 
w czasie środkowoeuropejskim. (JD)
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W lewej, górnej części obrazu widać maleńkie fragmen
ty komety, które zapewne oderwały się od jądra i tworzg 
swój własny warkocz. Zbliżenie tych fragmentów jest 
przedstawione na obrazie z lewej strony. Po raz pierw
szy zaobserwowano je w czasie obserwacji naziemnych 
w dniu 24 marca br., a z obrazu HST widać, że są to co 
najmniej 3 kawałki jądra, które jak gdyby stają się odręb
nymi kometami.
Na dolnym obrazie przedstawione jest „zbliżenie” cen
tralnych obszarów (760 km w poprzek) komety. Jądro 
jest blisko środka obrazu, ale najjaśniejsze rejony obra
zu stanowią raczej górne warstwy dżetów materii wyrzu
canej z jądra, niż samo jądro.

Przy okazji prezentacji powyższych zdjęć musimy też podzielić 
się z Czytelnikami ważnym odkryciem. Otóż w tym samym mniej 
więcej czasie, z którego pochodzą powyższe zdjęcia, inny zespół 
badaczy odkrył niespotykane dotychczas w kometach, promie
niowanie rentgenowskie komety C/1996 B2. Stało się to w dni
ach od 26 marca do 27 marca 1996 r. Zespół amerykańsko-nie- 
miecki z NASA i MPE (Max-Pianck-lnstitute for Extraterrestial 
Physics) zaobserwował kometę Hyakutake. przy pomocy tele
skopu promieniowania X satelity ROSAT. Kometarne promienio
wanie X pochodziło najwyraźniej z odsłonecznej strony komety 
i ulegało dość istotnym zmianom w odstępach kilku godzin. Tym 
odkryciem otworzył się nowy rozdział badań kometarnych.


