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O działaniu soczewki grawitacyjnej pisaliśmy w „Postępach Astronomii” kilkakrotnie. Polecamy np. lekturę artykułu p. Andrzeja Krasińskiego 
w zeszycie PA 3/95 na str. 124.

TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE'A obserwuje

Prezentowane tu zdjęcie uzyskane teleskopem Hubble’a przedstawia wielokrotne, niebieskawe i w kształcie małych łuków, 
obrazy tej samej bardzo odległej spiralnej galaktyki. Powstały one na skutek działania pola grawitacyjnego (soczewki 
grawitacyjnej) leżącej w środku zdjęcia gromady żółtych, eliptycznych i spiralnych galaktyk, gromady 0024+1654. Ogromne 
pole grawitacyjne tej gromady załamuje światło dalej leżącego obiektu i powoduje jego powiększenie, pojaśnienie i dystorsję. 
Jak będzie wyglądał obiekt i jak wiele jego obrazów powstanie pod działaniem takiej soczewki zależy od wzajemnego 
położenia względem obserwatora obu obiektów.

Na powyższej fotografii światło odległej galaktyki przechodząc przez bliżej leżącą gromadę galaktyk tworzy 5 oddzielnych 
obrazów: jeden blisko środka zdjęcia, a cztery inne w kierunkach „godziny” 6, 7, 8 i 2 od środka. Obrazy galaktyki zostały 
zdeformowane (uległy dystorsji) - zamiast regularnego kształtu spiralnego widzimy tu małe łuki.

Soczewka grawitacyjna (gromada galaktyk) leży w konstelacji Ryb w odległości ok. 5 miliardów lat świetlnych od nas, 
a utworzone przez nią niebieskie obrazy pochodzą od galaktyki położonej 2 razy dalej. Prezentowane tu kolorowe zdjęcie 
zostało utworzone z obrazów niebieskiego i czerwonego uzyskanych przez HST 14 października 1994 r. kamerą WFPC2. 
Wysoka jakość zdjęć (duża zdolność rozdzielcza) pozwoliła astronomom dojrzeć w niebieskich obrazach „kłaczkowate", 
jasne i ciemne struktury o rozmiarach dochodzących do 300 lat świetlnych (a więc bardzo małych, biorąc pod uwagę 
odległość do tej galaktyki). Autorzy tych obserwacji, W.N.Colley i F.Turner z Princeton i J.A.Tyson z Laboratoriów Bella 
uważają, że ogniskowana galaktyka jest galaktyką młodą, w której dopiero rodzą się gwiazdy.



Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce zaiste „gwiazdkowy” zeszyt. Nie dość, że samą okładką (malowi
dłem Giotto) przypominamy wydarzenie, którego pamiątkę co roku uroczyście obchodzi
my, to wewnątrz zeszytu bardzo naukowo rozważamy, piórem dr Pawła Presia z Wrocła
wia, problem daty narodzin Chrystusa, a w końcowym felietonie Profesor Derek McNally 
z Londynu, omawiamy „gwiazdę tolerancji", która miała stanowić hołd dla UNESCO.

„Gwiazda tolerancji” to doskonały przykład tego, jak na badania astronomiczne może niszcząco wpływać 
pozornie nie związana z nimi działalność człowieka. W przeciwieństwie do innych nauk, astronomia nie 
może ograniczyć nikomu dostępu do swego laboratorium. Badamy bowiem Niebo, które jest nad nami, 
wszystkimi mieszkańcami Ziemi, obserwujemy je  przez ziemską atmosferę, której użytkownikami jesteśmy 
wspólnie z całą ludzkością, zaś nasze obserwatoria kosmiczne dzielą przestrzeń pospołu z innymi satelitami 
oraz ze wzrastającą ilością odpadów kosmicznych. Również inne formy działalności, zwłaszcza w dziedzinie 
lokalnej produkcji silnego promieniowania elektromagnetycznego (np. światła, transmisje telefoniczne i ra
diowe, itp.) mogą w znacznym stopniu utrudniać lub nawet uniemożliwiać nasze obserwacje. „Gwiazdę tole
rancji” miały stanowić związane ze sobą 2 balony (jeden o średnicy 30 km !) na wysokiej orbicie, które 
świeciłyby jak najjaśniejsza gwiazda nieba. Za nią wprowadzane byłyby zapewne inne obiekty zaśmiecające 
Kosmos i niweczące wysiłki jego badaczy. Pomysł „gwiazdy tolerancji" to wielkie wyzwanie edukacyjne dla 
astronomów i alarmujące wezwanie do bacznej obrony i ochrony nocnego nieba!

Niejako „na gwiazdkę” Astronomia Polska w osobie naszego Kolegi i Mistrza profesora Bohdana PA
CZYŃSKIEGO została uhonorowana nagrodą Fundacji Nauki Polskiej. Laureatowi gratulujemy serdecznie. 
Więcej piszemy o tym wyróżnieniu na str. 183.

Natura praw Fizyki, to treść pięknego artykułu Profesora Andrzeja Hrynkiewicza z Krakowa otwierające
go niniejszy zeszyt. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Profesorowi, że zechciał się podzielić z czytelnikami 
„Postępów Astronomii” swą wiedzą i swymi przemyśleniami na ten temat.

Najgłębsze wniknięcie myśli ludzkiej w istotę natury... cz. II to dalszy ciąg rozważań Docenta Tadeusza 
Jarzębowskiego z Wrocławia na temat teorii względności. Razem z cz. I publikowaną w zeszycie 3/96 „Postę
pów” mamy obraz ogromnego znaczenia teorii Einsteina dla rozumienia natury otaczającego nas świata i 
zjawisk jakie w nim obserwujemy... Oczywiście to nie 50 (jak napisaliśmy w poprzednim zeszycie - przeprasza
my!), ale dopiero minęła 40 rocznica śmierci Alberta Einsteina - Wielki Fizyk zmarł w 1955 roku.

Pan Docent Jan Hanasz przedstawia pracę na orbicie swego eksperymentu kosmicznego POLRAD. 
Aparatura ta, zaprojektowana i wykonana w Polsce, pracuje na pokładzie rosyjskiego satelity „Sonda Zorzo
wa" wprowadzonego do magnetosfery ziemskiej w dniu 29 sierpnia 1996 (patrz PA 2196 str. 73-75). Koledze 
Hanaszowi i Jego współpracownikom serdecznie gratulujemy udanego eksperymentu!

Radioastronomia coraz bardziej zdecydowanie wyróżnia nową klasę radiożrodeł, które mają znaczenie 
kosmologiczne. Pisze o tym mgr Jacek Niezgoda z Torunia.

Stan „świadomości astronomicznej” uczniów kończących polską szkołę podstawową (i przy okazji stu
dentów Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim) został poddany testom przez kończącego swe studia 
wyższe Krzysztofa Cilulko z Gdańska. Zachęcamy, zwłaszcza zawodowych astronomów i nauczycieli fizyki, 
do zapoznania się z wynikami tych badań publikowanych tu na str 184.

Jak zwykle donosimy o najnowszych odkryciach dokonanych Teleskopem Kosmicznym Hubble’a, o od
kryciach dokonanych innymi instrumentami i o wydarzeniach w krajowym życiu astronomicznym. Oddajemy 
też więcej niż zwykle miejsca naszym Kolegom Miłośnikom Astronomii, publikując ich piękne obserwacje 
tegorocznego zaćmienia Słońca oraz inne ich zdjęcia ciał niebieskich.

Możemy się podzielić z Czytelnikami dobrą wiadomością: „Postępy Astronomii” mają już swoją stronę w 
INTERNECIE. Nasz adres do strony WWW „Postępów” jest podany w „stopce" tego zeszytu. Czytelników 
tej strony prosimy o komentarze i uwagi. Oczywiście zawsze oczekujemy reakcji PT Czytelników zarówno 
na treści merytoryczne, jak i na szatę naszego Pisma.

Mam nadzieję, że zmiana ceny „Postępów", nie zmieni Państwa tak bardzo ciepłego i życzliwego stosun
ku do naszego Pisma i w następnym roku też pozostaniecie naszymi wiernymi czytelnikami.

Życzę Państwu przyjemnej lektury, udanej „Gwiazdki” i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Toruń, w listopadzie 1996 roku
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LISTY... LISTY... LISTY... LISTY..

W
Redakcja
„Postępów Astronomii”

Rok 1996 był atrakcyjnym dla ob
serwatorów zjawisk astronomicz
nych, także dla amatorów. W mar
cu i kwietniu doskonale była wi
doczna nawet go
łym okiem kometa 
Hyakutake. W Cen
trum Astronomicz
nym (ul. Bartycka 
18, W arszaw a), 
gdzie ma siedzibę 
Oddział Warszaw
ski Polskiego Towa
rzystwa Miłośników 
Astronomii, członkowie Zarzadu 
Oddziału PTMA (Roman Fangor, 
Janusz Wiland i Lucjan Newelski) 
przeprowadzili ponad 15 pokazów 
tej komety, wykonano też w PTMA 
kilkadziesiąt zdjęć i kilka obserwa
cji astrometrycznych.

Był to także rok wyjątkowy, je
śli chodzi o zjawiska zakryciowe.

nawet ekipa telewizyjna z „PORIO- 
NU”. Niestety, pogoda uniemożli
wiła obserwację tego zaćmienia.

12 lipca w godzinach przedpo
łudniowych w Centrum Astrono
micznym prowadzono obserwację 
zakrycia Wenus przez Księżyc 
(tym razem indywidualnych ucze
stników pokazu nie było). Dość do
bra pogoda umożliwiła zrealizowa
nie części programu obserwacyj
nego, wykonano także kilka zdjęć.

Po północy 27 września nastą
piło drugie w tym roku całkowite 
zaćmienie Księżyca. I tym razem 
pogoda uniemożliwiła wykonanie 
jakiejkolwiek obserwacji, mimo że

W nocy z 3/4 kwietnia br. moż
na było obe\rzeć całkowite zaćmie
nie Księżyca. Na pokaz, mimo 
późnej pory, przybyło do Centrum 
Astronomicznego oprócz obserwa
torów PTMA także kilkunastu 
uczniów z jednego z Liceów Ogól
nokształcących w Warszawie, a

Księżyc był jeszcze widoczny na 
godzinę przed początkiem zaćmie
nia częściowego. Tak jak poprze
dnio, na pokaz przyjechało ok.10 
uczniów.

1 października prowadzono 
udaną obserwację zakrycia Alde- 
barana przez Księżyc. Zakrycie 
było pierwszym widocznym w Pol

sce z kolejnej, 
trwającej kilka lat, 
serii zakryć Hiad 
i A ldebarana 
przez Księżyc.

Największym 
z a in te re s o w a 
niem cieszyło się 
jednak częściowe 
zaćmienie Słońca 
w dniu 12 paź
dziernika 1996r.

Oddział War
szawski PTMA 

zorganizował (przy pomocy pra
cowników naukowych Centrum 
Astronomicznego) pokaz tego 
zaćmienia dla członków Towarzy
stwa i dla wszystkich zaintereso
wanych. Dobra pogoda, informa
cje w mediach i komunikat Oddzia
łu o zaćmieniu sprawiły, że w tym 

pokazie wzięła 
udział rekordowa 
(od ponad 25 lat) 
ilość osób -  120 
(jako pewną „cie
kawostkę” mogę 
dodać, że pod
czas pokazu czę
ściowego zaćmie- 
nia S łońca w 
maju 1993 r. niżej 
podpisany oraz 
mgr Janusz Wi
land -  jako pro
wadzący pokaz -

Red. Gratulujemy udanego roku, a 
szczególnie licznej rzeszy zaintere
sowanych pokazami. Ostatnio, 
dzięki interesującym zjawiskom na 
niebie i efektywnej działalności 
masmediów istotnie daje się zau
ważyć wzrost zainteresowania tą 
wspaniałą dziedziną wiedzy, jaką 
jest niewątpliwie astronomia.

Część zdjęć zaćmienia Słońca w

teleskopu New
tona 150/1000 [mm]. Wiele osób 
korzystało ponadto z ciemnych fil

trów a na
wet maski 
spawalni
czej. War
to dodać, 
że w War
szawie do 
tej pory nie 
ma pu
blicznego 

obserwatorium, nawet takiego, ja
kie jest np. w Niepołomicach koło 
Krakowa, ale od kilku lat trwają w 
CAM K-u prace 
przy budowie wła
snego obserwato
rium PTMA.

dniu 12 października br. nadesła
nych przez Pana prezentujemy 
obok oraz na kolorowej wkładce, 
której środek w całości poświęcili
śmy temu zjawisku. Znalazły się 
tam również zdjęcia nadesłane 
przez panów Zbigniewa Bereszyń
skiego z Opola (zdjęcia wykonane 
nad zamkiem w Prószkowie) i An
drzeja Binkiewicza z miejscowości 
Kępie k. Kozłowa. Serdecznie dzię
kujemy.

Podobnie jak to miało miejsce w 
Warszawie, również w Grudziądzu, 
na tarasie tamtejszego obserwato-

byli jego jedy
nymi uczestni
kami).

Obserwa
torzy Oddziału 
w y k o n y w a l i  
zdjęcia sprzę
tem Towarzy
stwa; goście 
mogli oglądać 
zaćmienie na
ekran ie , na 
który rzucano 
obraz Słońca z

Z a ł ą c z o n e  
zdjęcia zaćmienia 
S łońca (ogółem 
ponad 30) wyko
nałem w Centrum 
Astronomicznym, 
refraktorem Zeissa 
80/1200 z ciemny
mi filtrami. Pozo
stałe ilustrują prze
bieg pokazu, w którym wzięło 
udział m.in. wielu uczniów, także 
ze szkół podstawowych.

Roman Fangor

rium odbyły się publiczne pokazy 
przebiegu zjawiska, w czym ucze
stniczyła znaczna część redakcji 
PA, ponieważ właśnie tego dnia 

miało miejsce w 
Grudziądzu zebra
nie redakcyjne za
mykające trzeci te
goroczny numer 
Postępów. Dodat
kową atrakcję po
kazów stanowiły 
tzw. słońca p o 
boczne -  nie mo
głyby ich zakryć 
nawet słynne przed 
laty księżyce Kor- 
dylewskiego!
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148 O istocie praw fizyki i granicach 
poznania
Andrzej Z. Hrynkiewicz
Rozwój nauki, a w szczególności fizyki ogranicza obszar irracjonalizmu. Wyjaśnianie struktury 
i dynamiki otaczającego nas świata zmniejsza zakres zjawisk, które są przypisywane działaniu bóstw, 
duchów i innych sit nadprzyrodzonych. Powstaje jednak pytanie, czy istnieją granice poznania...

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A
Obrazy zórz polarnych na Jowiszu (176).
Narodziny galaktyk (178).

155 „Najgłębsze wniknięcie myśli 
ludzkiej 
w istotę natury, ...” cz. II
Tadeusz Jarzębowski
O tym, że jabłka spadają z drzewa, czy też, że Księżyc krąży wokół Ziemi, wiedziano od dawna. 
Newton stworzył teorię wyjaśniającą te zjawiska.Z dziełem Einsteina było inaczej. Motywacją 
była tu głęboka, filozoficzna potrzeba poszukiwania prostot\\Uedności wprzvrodzie.

161 Datowanie narodzin Jezusa Chrystusa
Paweł Pres
Datowanie narodzin Jezusa z Nazaretu jest problemem bardzo trudnym. Bez mała należy to zaga
dnienie nazwać procesem poszlakowym, gdyż brak jes t informacji mogących jednoznacznie okre
ślić ten moment.

171 Tajemnice źródeł radiowych klasy GPS
Jacek Niezgoda
Pierwsze przeglądy radiowe nieba dały początek prostemu podziałowi klasyfikacyjnemu obiektów ra
diowych... Klasa radioźródeł GPS jest jednym z ważnych problemów dzisiejszej astronomii radiowej.

189 Calendar z  perski

Materiały dotyczące wyników obserwacji Te
leskopu Kosmicznego Hubble'a uzyskano dzię
ki uprzejmości doktora F. Duccio Macchet- 
to. przedstawiciela Europejskiej Agencji Ko
smicznej (ESA) w Space Telescope Science 
Institute w Baltimore (USA).

165
180
181
182
183
184

190
192

Kazimierz M. Borkowski
Jednym z mniej znanych w Polsce kalendarzy jes t kalendarz perski nazywany też jalaali (czyt.: 
dżalali) używany w Iranie i okolicznych obszarach takich ja k  Afganistan, republiki środkowej Azji
i Kurdyjska Mezopotamia.

Ganimedes w obiektywie sondy Galileo (166). 
f  t J ' J  11 l l  f  J Ozon w ziemskiej atmosferze (168). 

— * J  v  Sonda Zorzowa bada ziemską atmosferę (169).

Konkurs o kometach.
W kraj u: Pierwsze bieszczadzkie spotkanie dyskusyjne. 

Technika CCD w astronomii: Szkoła PTA. 
Polsko-francuska współpraca w dziedzinie astronomii. 
Astrofizyk prof. Bohdan Paczyński laureatem nagrody FNP na rok 1996. 

Astronomia w szkole: Stan wiedzy astronomicznej absolwentów szkół 
podstawowych.

Felieton: Gwiazda tolerancji.
Indeks artykułów i autorów PA 1996 r.

NA OKŁADCE: Pokłon trzech króli- słynny fresk Giotta z kaplicy Areny w Padwie. W roli „gwiazdy betlejemskiej ” kometa 
Halley'a, którą Giotto widział w 1301 r. (freskpowstał w latach 1303 - 1305).
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0  ISTOCIE 
PRAW FIZYKI
1 GRANICACH 
POZNANIA

Rozwój nauki, a w szczególności fizy
ki, której poświęcę ten artykuł, ograni
cza obszar irracjonalizmu. Wyjaśnianie 
struktury i dynamiki otaczającego nas 
świata zmniejsza zakres zjawisk, które 
są przypisywane działaniu bóstw, du
chów i innych sił nadprzyrodzonych. 
Powstaje jednak pytanie, czy istnieją gra
nice poznania. Innymi słowy czy, mimo 
rozwoju nauk, nie pozostanie na zawsze 
pewien obszar zjawisk nie poddających 
się naukowej analizie.

Zastanówmy się, z czego mogą wy
nikać granice poznania. Oczywiście ta
kie granice mogą być narzucone przez 
niedoskonałość ludzkiego umysłu. Za
łóżmy jednak, że intelektualne możliwo
ści człowieka są nieograniczone, a przy
najm niej, że dalszy rozwój gatunku 
homo sapiens może do takiej nieograni- 
czoności, a więc doskonałości prowa
dzić. Wielu fizyków uważa, że mimo 
tego istnieją bariery poznania głęboko 
zakotwiczone u podstaw funkcjonowa
nia postrzeganego przez nas świata. Są 
nimi charakter praw fizyki, niedoskona
łość języka fizyki, jakim  jest matematy
ka i wreszcie złożoność struktur i pro
cesów, z którymi mamy do czynienia.

Chciałbym przedstawić bardzo upro
szczony obraz fizycznej wiedzy o Wszech- 
świecie i wskazać na te jej aspekty, które 
powodują, że XIX -wieczne przekonanie 
o zakończonej budowie gmachu fizyki 
było bardzo dalekie od prawdy.

11 Niniejszy artykuł jest zmienioną wersją refera
tów wygłoszonych w Lublinie z okazji obchodów 
50-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
(październik 1994) i we Wrocławiu na XXXIII 
Zjeździe Fizyków Polskich (wrzesień 1995).

Andrzej Z. Hrynkiewicz

Max Planck opowiadał, że w czasie gdy 
był młodym adeptem fizyki starszy ko
lega współczuł mu, że wybrał tak nie
ciekaw ą dziedzinę pracy. W fizyce, 
mówił, wszystko co ważne i ciekawe 
zostało już odkryte, a twoja rola spro
wadzi się do odkurzania przyrządów 
zbudowanych poprzednio przez innych. 
Jak wiadomo Planck stał się na przeło
mie XIX i XX stulecia twórcą nowego 
rozdziału fizyki, a w XX wieku fizyka 
przeżyła wspaniały, nieprzewidywany 
poprzednio rozkwit. Fizycy końca XX 
w ieku są dalecy od przekonania, że 
wszystko już potrafimy wyjaśnić i wca
le nie są pewni, czy wszystko da się 
wyjaśnić w przyszłości. Gdy po powsta
niu mechaniki kwantowej rozgorzała 
dyskusja na temat determinizmu i indeter- 
minizmu w przyrodzie, Erwin Schrodinger 
napisał w jednej ze swych książek, że nad 
wejściem do gmachu fizyki należy wy
wiesić napis: „remont - filozofom wstęp 
wzbroniony”. Jak długo jednak można 
prowadzić remont i nie wpuszczać filo
zofów?

Rola filozofii w rozwoju nauk przy
rodniczych uległa jednak zmianie. Nowe 
teorie fizyczne są tworzone przez wy
soko w yspecjalizow anych uczonych, 
operujących bardzo złożonym aparatem 
matematycznym i właściwie tylko oni 
mogą nadać filozoficzną interpretację 
uzyskiwanym wynikom. Tworzenie sy
stemów filozoficznych przez myślicie
li, którzy opierają swoje koncepcje na 
g łębokim  zrozum ieniu  ca łokszta łtu  
współczesnej wiedzy przyrodniczej sta
ło się niemożliwe. Posługiwanie się po
pularnonaukowymi, uproszczonymi opi

sami nowych teorii fizycznych może 
łatwo prowadzić do fałszywego rozumie
nia ich filozoficznych konsekwencji. 
Klasyczna definicja filozofa powinna 
ulec zmianie, nie czuję się jednak na 
siłach, by zaproponować nowe jej uję
cie, tym bardziej, że nie jestem  pewien, 
czy jednoznaczna defin icja  filozofa 
nadal istnieje.

Powstanie i ewolucja W szechświata

Zajmijmy się przez chwilę stanem na
szej w iedzy o pow staniu i ewolucji 
Wszechświata. Pogląd, że Wszechświat 
pow sta ł w W ielkim  W ybuchu (Big  
Bang) ok. 15 mld lat temu jest nadal 
powszechnie akceptowany, chociaż jego 
pierwotna wersja uległa zmianom, a kil
ka spornych kwestii wymaga jeszcze 
rozstrzygnięcia. Model Wielkiego Wy
buchu jest poparty trzema niepodważal
nymi obserwacjami. Pierwszą z nich jest 
przesunięcie do czerwieni promieniowa
nia odległych obiektów astronom icz
nych. Przesunięcie to, jak  stw ierdził 
Hubble, jest proporcjonalne do odległo
ści i tłum aczy się rozszerzaniem  się 
Wszechświata. Druga obserwacja to uni
w ersalny stosunek ilości w odoru do 
helu, wynoszący 3:1. Jest on zgodny z 
naszą wiedzą o nukleosyntezie w warun
kach jakie panowały w ciągu kilkuna
stu minut po Wielkim Wybuchu. Pier
wotna nukleosynteza mogła doprowa
dzić tylko do powstania helu i ślado
wych ilości deuteru, 3He i 7Li. Cięższe 
pierwiatki powstały znacznie później we 
wnętrzach gwiazd. Trzecim z najważ
niejszych argum entów przem aw iają
cych za hipotezą Wielkiego Wybuchu, 
je s t zaobserwowane w 1965 r. przez 
Penziasa i Wilsona promieniowanie re
liktowe, o długości fali odpowiadającej 
tem pera tu rze  ok. 3 K, pochodzące 
sprzed kilkunastu miliardów lat. Dopóki 
pierwotny W szechświat składał się z 
niezależnych cząstek o ładunkach dodat
nich i ujemnych oraz z promieniowania, 
panowała między nimi równowaga ter
modynamiczna, która odpowiadała ma
lejącej temperaturze rozszerzającego się 
Wszechświata. Promieniowanie, rozpra
szając się przede wszystkim na swobod
nych elektronach pozostawało w równo
wadze termodynamicznej z materią w 
postaci cząstek. Kiedy jednak ok. 300 000 
lat po Wielkim Wybuchu temperatura 
spadła do ok. 3000 K, elektrony, proto
ny i cząstki a  zaczęły tworzyć neutral
ne atomy wodoru i helu i oddziaływanie
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promieniowania ze swobodnymi elektro
nami zostało przerwane. Wszechświat 
stał się przeźroczysty dla promieniowa
nia, którego długość fali odpowiadają
ca temperaturze 3000 K, wynosiła ok. 
970 nm. Przesunięcie do czerwieni spo
wodowane dalszym rozszerzaniem się 
Wszechświata doprowadziło do tego, że 
obecnie długość fali promieniowania re
liktowego wynosi ok. 1 mm, co odpo
wiada temperaturze ok. 3 K. Kłopot 
sprawiała niebywała izotropowość tego 
promieniowania, którego rozkład odpo
wiadał promieniowaniu ciała doskonale 
czarnego bez żadnych fluktuacji. To świad
czyłoby, że Wszechświat w 300 000 lat 
po Wielkim Wybuchu był idealnie jed
norodny. Skąd wzięły się w takim razie 
galaktyki i kwazary, jeżeli wczesny 
Wszechświat nie wykazywał żadnych 
fluktuacji gęstości. Dwa lata temu dane 
zebrane przez satelitę COBE (Cosmic 
Background Explorer) pokazały, że tło 
promieniowania reliktowego wykazuje 
jednak niejednorodności. Co prawda 
fluktuacje są bardzo małe, bo wynoszą 
zaledwie 30 |iK, ale to wystarczyło, żeby 
uratować kosmologię Wielkiego Wybu
chu.

Standardowy model Wielkiego Wy
buchu nie rozwiązuje szeregu proble
mów, takich jak problem horyzontu, 
gładkości, płaskości i braku monopoli 
magnetycznych. Ich rozwiązanie spro
wadza się do pytania, jak wyglądały po
czątkowe etapy ekspansji gorącego 
Wszechświata. Odpowiedź na to pyta
nie daje model inflacyjny, który zakła
da, że w 10'35 s po Wielkim Wybuchu 
Wszechświat przeżył krótko trwającą 
(do 10-33 s), gwałtowną ekspansję, na
zwaną inflacją, w czasie której średnica 
Wszechświata wzrosła ok.1050 razy. Je
żeli model inflacyjny jest poprawny to 
postrzegany przez nas Wszechświat jest 
niezwykle małą częścią całego Wszech
świata. Według twórców nowego mode
lu inflacji Gutha i Steinhardta, propono
wany model może dostarczyć informa
cji o mechanizmie powstania świata z 
nieskończenie małego obszaru i przy ze
rowej energii początkowej, a więc do
słownie z niczego.

Wszechświat mógł powstać zgodnie 
z prawami fizyki, a w szczególności z 
zachowaniem ładunku, krętu i energii. 
Trzy te wielkości były i są równe zeru. 
Gdyby ładunki dodatnie i ujemne nie 
kompensowały się do zera, to ekspansja 
Wszechświata byłaby szybsza i nie mo
głyby się utworzyć obszary o dużej

gęstości. Gdyby Wszechświat się obra
cał, to promieniowanie reliktowe wyka
zywałoby anizotropię. Jego natężenie 
byłoby największe w kierunku osi obro
tu. We Wszechświecie zamkniętym do
datnia energia odpowiadająca masie jest 
dokładnie zrównoważona przez ujemną, 
potencjalną energię grawitacyjną.

W centrum uwagi dzisiejszej kosmo
logii są jeszcze dwa problemy, które mu
szą być wyjaśnione. To sprawa wartości 
stałej Hubble’a i zagadka stałej kosmo
logicznej. Żeby określić jak  długo 
Wszechświat się rozszerza, a więc wy
znaczyć jego wiek, oprócz pomiaru 
przesunięcia do czerwieni czyli szybko
ści ucieczki daleko położonych obiek
tów astronomicznych, musi być zmierzo
na ich odległość. Jest to problem, z 
którym borykają się dwa zespoły w Ka- 
lifomi. Zespół Allana Sandage’a doszedł 
do wniosku, że stała Hubble’a, określa
jąca szybkość oddalania się galaktyk 
wynosi 43 ± 11 km s 'Mps-1 2), a zespół 
Gerarda de Vaucouleurs’a podał wartość 
dwukrotnie większą, bo 85 ± 4 km s''Mps ' . 
Jeżeli prawdziwa jest ta większa wartość, 
to okazałoby się, że Wszechświat jest 
młodszy od najstarszych gwiazd.3*

Sprawa stałej kosmologicznej jest 
ściśle związana z zagadką brakującej 
masy, przez to rzutuje na przyszłość

211 Mps = 3,27*106 lat św. = 3,09* 1013 km.

31 Najnowsze pomiary odległości, m.in. przy po
mocy orbitalnego teleskopu Hubble’a (HST) dają 
wynik: 75 ± 15 km s~‘ M ps1. Z drugiej strony oka
zało się, że jedne z najstarszych gwiazd (RR Ly- 
rae) są w rzeczywistości młodsze niż szacowano 
poprzednio. Wydaje się więc, że niepokojąca 
sprzeczność została usunięta.

Wszechświata. Jeżeli masa jest dosta
tecznie duża, to Wszechświat jest za
mknięty i po ekspansji nastąpi jego 
kontrakcja, jeśli masa jest zbyt niska, to 
będzie się rozszerzał w nieskończoność. 
Według obecnych danych gęstość mate
rii we Wszechświecie stanowi 0.2 gę
stości krytycznej. Żeby Wszechświat za
mknąć potrzebna jest niewidoczna masa, 
którą może być masa poszukiwanych 
cząstek Higgs’a lub różna od zera masa 
neutrino. Ale jest również inna droga 
zrównoważenia masy i doprowadzenia 
do tego żeby stosunek U. gęstości ener
gii do jej gęstości krytycznej był równy 
jedności. Jest nią wprowadzenie do rów
nań ogólnej teorii względności stałej 
kosmologicznej. Wprowadził ją  już Ein
stein, chcąc uzyskać Wszechświat sta
cjonarny, jednorodny i izotropowy, a 
następnie się jej wyparł, uważając że to 
był największy błąd w jego życiu nau
kowym. Otóż stała kosmologiczna jest 
proporcjonalna do energii próżni, a więc 
jej uwzględnienie jest równoważne z 
wniesieniem dodatkowej masy do masy 
Wszechświata. Wprowadzenie stałej ko
smologicznej rozwiązuje jednocześnie 
dwa problemy. Po pierwsze może uczy
nić Wszechświat płaskim, co przewidu
je model inflacyjny, a po drugie przypi
sanie pustej przestrzeni ujemnej energii, 
a taki jest sens fizyczny wprowadzenia 
stałej kosmologicznej stwarza tendencję 
samorzutnej ekspansji, której szybkość 
rośnie z czasem. Stała kosmologiczna 
spełnia jak gdyby rolę antygrawitacji, z 
tym, że jej źródłem nie jest masa, ale wła
sność czasoprzestrzeni. W ten sposób 
nawet dla stałej Hubble’a 75 km s 'Mps'1.
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i £2 = 0,15 stała kosmologiczna, która 
dopełni Q do jedności spowoduje, że 
oceniony wiek Wszechświata wydłuży 
się do 15 mld lat.

Zmienność w czasie stałych fizycz
nych

Z historią Wszechświata, która obejmuje 
miliardy lat, wiąże się zagadnienie sta
łości w czasie stałych fizycznych. W 
1938 r. Dirac zwrócił uwagę na to, że 
wielkości bezwymiarowe, które są sto
sunkami długości, mas, sił itp. leżą w 
dwóch bardzo różnych przedziałach. 
Jedne z nich są bliskie 10", a drugie są 
rzędu (1040)". Do pierwszych należy np. 
stała subtelnej struktury a  = 7><10'3 lub 
stosunek mas muonu i elektronu bliski 
200. Przykładami z drugiej grupy są np. 
stosunek siły kulombowskiej do grawi
tacyjnej rzędu 1042 lub stosunek promie
nia Hubble’a do promienia Bohra, rzę
du 1037. Do tej drugiej grupy należy rów
nież wiek Wszechświata wyrażony w 
jednostkach czasu atomowego, jakim 
jest czas przelotu światła przez klasycz
ny promień elektronu. Dirac wyraził 
przypuszczenie, że wszystkie te wielkie 
liczby powinny mieć wspólne źródło, a 
więc jeżeli jedna z nich zawdzięcza swo
ją  wielkość wiekowi Wszechświata, to 
dlaczego inne nie mogłyby również za
leżeć od tego wieku. W szczególności 
wysunął hipotezę, że stała grawitacji G 
nie jest wielkością stałą, ale maleje z 
czasem i jest odwrotnie proporcjonalna 
do wieku Wszechświata: G ~ t'1. Ta hi
poteza wzbudziła duże zainteresowanie. 
Wkrótce pokazano jednak, że przecząjej 
dane paleontologiczne. Gdyby stała gra
witacji malała odwrotnie proporcjonal
nie do wieku Wszechświata, to miliard 
lat temu, wskutek większej jasności 
Słońca i mniejszego promienia orbity 
Ziemi, a więc w erze Prekambru, po
wierzchnia Ziemi musiałaby mieć tem
peraturę przekraczającą 100°C, a więc 
nie byłoby jeszcze oceanów i życia, 
którego pierwsze ślady są datowane na 
3,5 mld lat wstecz.

Nadal jednak poszukiwano danych, 
które świadczyłyby o stałości w czasie 
innych stałych fizycznych. Ciekawe, że
o stałości w czasie sił jądrowych i ku- 
lombowskich świadczą pozostałości po 
naturalnych reaktorach jądrowych Oklo 
w Gabonie, w których reakcja łańcucho
wa rozszczepienia 235U przebiegała dwa 
milardy lat temu. Dowodem na to, że 
energia wiązania jąder nie zmieniła się

w ciągu tego czasu bardziej niż o 2x10 " 
początkowej wartości jest stosunek zawar
tości dwóch izotopów samaru 149Sm/147Sm. 
Oba izotopy nie są produktami rozszcze
pienia, ale zawartość 149Sm w natural
nym samarze zmniejszała się wskutek 
rezonansowego wychwytu neutronów 
termicznych wytwarzanych przez natu
ralne reaktory. Jeżeli przyjąć, że wiel
kości oddziaływań słabego i elektroma
gnetycznego są stałe, a ewentualna zmia
na sprzężenia neutronu z jądrem jest wy
wołana zmianą silnego oddziaływania 
jądrowego, to otrzymany wynik dowo
dzi, że jego zmienność jest mniejsza niż 
1019/rok. Jeżeli główną rolę odgrywają 
oddziaływania elektromagnetyczne to 
ich zmienność jest mniejsza od 5*10 17/ 
rok, jeżeli zaś słabe, to nie zmieniają się 
bardziej niż 1012/rok. Jak widać dotych
czasowe dane nie potwierdzają hipote
zy Diraca o zmienności w czasie stałych 
fizycznych.

Teorie świata subatomowego

Cztery oddziaływania elementarne: 
elektromagnetyczne, słabe, silne i gra
witacyjne obecnie bardzo różnią się mię
dzy sobą. W pierwotnym, symetrycz
nym Wszechświecie o idealnej równo
wadze, w temperaturze 1027 K i w cza
sie krótszym niż 10'35 s po Wielkim 
Wybuchu, wszystkie oddziaływania 
były zunifikowane. Am bicją Teorii 
Wielkiej Unifikacji (Grand Unified The
ory - GUT) jest sprowadzenie trzech 
oddziaływań: elektromagnetycznego, 
silnego i słabego do wspólnego źródła i 
wyjaśnienie obserwowanych obecnie 
wielkich różnic między nimi, przejściem 
Wszechświata do fazy złamanej syme
trii . Następny krok to włączenie oddzia
ływania grawitacyjnego i stworzenie 
Teorii Wszystkiego (Theory o f  Every
thing - TOE).

Gdyby znane były prawa świata sub
atomowego, to wówczas wyrażające je 
równania prowadziłyby do rozwiązań 
uwzględniających wszystkie symetrie
i wszystkie zasady zachowania. W kla
sycznej elektrodynamice taką rolę speł
niają równania Maxwella. W obecnej 
sytuacji, gdy nie w szystkie prawa 
oddziaływania między cząstkami ele
mentarnymi są znane, badanie symetrii 
jest potężnym narzędziem poznania 
Wszechświata.

Z faktu, że zjawiska fizyczne są nie
zmiennicze względem pewnej operacji 
symetrii wynika na ogół zachowanie

pewnej podstawowej wielkości. I tak, z 
niezmienniczości względem translacji w 
czasie wynika zasada zachowania ener
gii, z niezmienniczości względem prze
sunięcia i obrotu w przestrzeni wynika
ją  zasady zachowania pędu i krętu, a nie- 
zmienniczość względem zmiany fazy 
funkcji falowej w mechanice kwantowej 
prowadzi do zasady zachowania ładun
ku. Na uwagę zasługują szczególnie 
ważne w świecie subatomowym syme
trie względem sprzężenia ładunkowego 
C (operacji zamiany cząstki na antyczą- 
stkę), zmiany parzystości P (zmiany kie
runku wszystkich trzech osi układu 
współrzędnych: x, y, z) i zmiany strzał
ki czasu T. Tylko oddziaływania elek
tromagnetyczne i silne są niezmiennicze 
względem każdej z tych operacji syme
trii oddzielnie. Oddziaływania słabe nie 
respektują symetrii parzystości, nie są 
względem tej operacji niezmiennicze. 
Przykładem jest neutrino, które jest le- 
woskrętne w stosunku do kierunku lotu. 
Odbite w lustrze parzystości stałoby się 
neutrinem o prawej skrętności, a takie
go w przyrodzie nie ma. Ktoś powie
dział, że neutrino posiada cechy wam
pira, który jak wiadomo, nie ma odbicia 
w lustrze. Jednak podwójna operacja 
sprzężenia ładunkowego i zmiany parzy
stości, a więc operacja CP daje syme
tryczny obraz także dla słabych oddzia
ływań. W przypadku lewoskrętnego 
neutrina operacja CP daje prawoskrętne 
antyneutrino i wszystko jest w porząd
ku. W 1964 r. Cronin i Fitch wykazali, 
że istnieje przypadek nieznacznego 
pogwałcenia symetrii CP. Dotyczy to 
rozpadu neutralnego mezonu K, który 
trochę częściej ulega rozpadowi na po
zyton, mezon n~ i i neutrino niż na elek
tron, mezon 7t+ i neutrino. Złamanie sy
metrii CP pociąga za sobą pogwałcenie 
symetrii T, gdyż niezmienniczość wzglę
dem potrójnej operacji CPT wynika z 
faktu, że operator CPT komutuje z do
wolnym hamiltonianem oddziaływania 
[CPT, H] = 0. Jaka jest przyczyna takie
go pogwałcenia symetrii CP i T? Czy 
oprócz sił słabych występują siły super- 
słabe, mniejsze o wiele rzędów wielko
ści? Czy niezachowanie liczby bariono- 
wej, a więc asymetria materii i antyma
terii we Wszechświecie jest z tym zwią
zana?

Ładunek jest zachowany nie tylko w 
skali globalnej, we Wszechświecie jako 
całości, ale również w każdym punkcie 
Wszechświata. Na przykład ładunek jest 
zachowany w punkcie, w którym foton y
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tworzy parę elektron-pozyton. Lokalne 
zachowanie ładunku wskazuje na to, że 
każda teoria oddziaływań elektromagne
tycznych musi posiadać symetrię fazo
wą w każdym punkcie. Ten warunek 
spełnia elektrodynam ika kwantowa 
QED rozwinięta w 1940 r. przez Feyn- 
mana i Schwingera. Teoria, która opar
ta jest na zachowaniu symetrii wzglę
dem przesunięcia fazy dzięki istnieniu 
dodatkowych cząstek pośredniczących, 
nosi nazwę teorii cechowania. Jest nią 
właśnie elektrodynamika kwantowa, w 
której cząstką przenoszącą oddziaływa
nia jest foton. Teorią cechowania jest 
również teoria elektrosłabego oddziały
wania, której bozony pośrednie W+, W" 
i Z zostały odkryte w CERN-ie w 1983 r. 
oraz chromodynamika kwantowa QCD 
- teoria silnych oddziaływań między 
kwarkami, przenoszonych przez osiem 
gluonów. Dotychczas nie ma zadowala
jącej kwantowej teorii grawitacji, a więc 
również teorii cechowania dla oddzia
ływań grawitacyjnych. Trudności w po
łączeniu geometrii czasoprzestrzeni, le
żącej u podstaw ogólnej teorii względ
ności ze statystycznym charakterem 
mechaniki kwantowej, operującej roz
kładami prawdopodobieństwa, wynika
ją  z fundamentalnych różnic między mi
kro- i makroświatem. Cechą mechaniki 
kwantowej jest jej nielokalność. Pakiet 
falowy opisujący prawdopodobień

stwo lokalizacji cząstki rozciąga się w 
zasadzie do nieskończoności. Stąd re
dukcja pakietu falowego przez pomiar 
może prowadzić do zaskakujących, 
dziwnych wyników. W odróżnieniu od 
mechaniki kwantowej teoria grawita
cji jest teorią lokalną. W tym tkwi 
główna trudność unifikacji obu teorii.

Teoretycy usiłują przezwyciężyć 
trudności na dwóch drogach. Jedna z 
nich wychodzi z równania Wheelera - 
de Witta, które jest analogiczne do 
równania Schródingera w mechanice 
kwantowej. O ile jednak równanie 
Schródingera opisuje zachowanie czą
stek w postaci zależnej od czasu funkcji 
falowej i pozwala obliczać prawdopodo
bieństwa procesów, w których cząstki 
biorą udział, to interpretacja równa
nia Wheelera - de Witta jest o wiele 
mniej jasna. Jeżeli rządzi ono zmianą w 
czasie funkcji falowej geometrii prze
strzeni, to takie podejście wyróżnia 
współrzędną czasową i gubi jedność cza
soprzestrzeni.

Druga droga to potraktowanie grawi
tacji w taki sam sposób jak innych od
działywań elementarnych i wykorzysta
nie metod teorii pola, w której bezma- 
sową cząstką niosącą oddziaływanie jest 
grawiton. Przełomem w tym podejściu 
było w 1984 r. nowe spojrzenie na czą
stkę subatomową. Green i Schwarz 
przypisali cząstkom, które poprzednio
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w łasnośc i 
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połączenie z koncepcją supersymetrii 
wydawało sie ważnym krokiem ku stwo
rzeniu Teorii Wszystkiego. Nadano temu 
duży rozgłos. Dotychczas jednak ta teo
ria nie doprowadziła do przewidywań, 
które mogłyby ją  potwierdzić. A to jest 
przecież ostatecznym testem prawdziwo
ści każdej nowej teorii.

U podstaw rozwijanych obecnie teo
rii leży mechanika kwantowa. Mimo, że 
odniosła olbrzymie sukcesy, pozwalając, 
między innymi, uzyskać zgodność eks
perymentalnie wyznaczonego momen
tu magnetycznego elektronu z teorią z 
dokładnością do 9 cyfr znaczących, 
stwarza jeszcze ciągle trudności inter
pretacyjne. Po latach dyskusji fizycy 
zgodzili się z tym, że jako teoria staty
styczna, mechanika kwantowa jest de
terministyczna, bo względne prawdopo
dobieństwa wyników procesów kwanto
wych ewoluują w deterministyczny 
sposób. Do dziś jednak myślowy ekspe
ryment zaproponowany przez Einste
ina, Podolsky’ego i Rosena, czy para
doks kota Schródingera, wywołują go
rące dyskusje, które znalazły wyraz w 
postaci szeregu listów wybitnych uczo
nych do Physics Today wywołanych ar
tykułem Feschbacha i Weisskopfa. W 
odpowiedzi na listy Feschbach i Weis- 
skopf słusznie twierdzą, że kłopoty z in
terpretacją mechaniki kwantowej są po
zorne i wynikają z ograniczonej stoso
walności pojęć klasycznych w opisie 
obiektów mikroskopowych. Dlatego 
mechanika kwantowa wydaje się pod 
wieloma względami dziwaczną teorią. 
Obserwacje są wyrażone w języku fizy
ki klasycznej, której pojęcia nie zawsze 
mogą być stosowane do opisu zjawisk 
atomowych. Jeżeli pytanie, na które 
urządzenie eksperymentalne ma dostar
czyć odpowiedzi, nie odpowiada sytua
cji w świecie kwantowym, to mechani
ka kwantowa może dać odpowiedź tyl
ko w formie probabilistycznej. Swoim 
uwagom Feschbach i Weisskopf dali 
znamienny tytuł „Zadaj bzdurne pyta- 
me... .

Teoria wszystkiego (TOE), która wy
jaśni wspólne pochodzenie wszystkich 
oddziaływań, będzie osiągnięciem nau
kowym o olbrzymiej randze, o którym 
od lat marzą fizycy. Wielu z nich uwa
ża, że będzie to tryumf myśli ludzkiej 
nieporównywalny z niczym innym. W 
pełni uznaję doniosłość takiej teorii, ale 
wydaje mi się, że nazwa „teoria wszyst
kiego” może wprowadzać w błąd, bo su
geruje, że wszystko przez taką teorię
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może być wyjaśnione. Niestety, TOE nie 
może wyjaśnić złożoności świata, w 
którym żyjemy Nie przyczyni się na 
przykład do lepszego prognozowania 
pogody czy wyników wyborów parla
mentarnych. Nie pozwoli na przewidy
wanie zdarzeń decydujących o dalszym 
rozwoju życia na Ziemi i o losach ludz
kości. Obawiam się, że nie wyjaśni nam 
również przyczyny powstania i sensu ist
nienia Wszechświata.

Charakter praw fizyki

Zastanówmy się nad charakterem praw 
fizyki. Pytanie czy prawa fizyki są trans
cendentne jest pytaniem o najbardziej 
fundamentalnym znaczeniu. Jeżeli tak, 
jeżeli są niezależne od istnienia Wszech
świata, a tylko manifestują się dzięki 
jego istnieniu, to powinny zawierać wy
tłumaczenie powstania Wszechświata. 
Jeżeli jednak prawa fizyki są immanent- 
ne, jeżeli dotyczą konkretnego naszego 
Wszechświata, a więc pojawiły się ra
zem z nim, to nie mogą tłumaczyć jego 
powstania.

Immanentność praw fizyki rodzi na
stępne pytanie: czy istnieje metaprawo 
(prawo praw), które narzuca wybór spo
śród możliwych Wszechświatów, tego w 
którym żyjemy. Odpowiedź na to pyta
nie może być bardzo prosta. Stałe fizycz
ne i prawa fizyki muszą być takie, żeby 
we Wszechświecie powstało życie i po
jawili się inteligentni obserwatorzy, 
którymi właśnie jesteśmy. Jesteśmy na 
taki Wszechświat skazani, bo innego nie 
moglibyśmy obserwować. Jest to zasa
da antropiczna w jej tzw. słabej wersji. 
Można ją  wyrazić w lapidarnej postaci 
zastępując kartezjańskie „cogito ergo 
sum” przez „cogito ergo mundus talis 
est”. Słaba zasada antropiczna odpowia
da więc na pytanie, dlaczego obserwo- 
walny Wszechświat jest taki a nie inny. 
Nie tłumaczy jednak, dlaczego Wszech
świat powstał i jaki jest sens jego istnie
nia. Na to nauka nie może dać odpowie
dzi. Silna zasada antropiczna, która 
głosi, że człowiek jest ostatecznym ce
lem Wszechświata nie jest hipotezą na
ukową. Jest to kwestia wiary, bez której 
nasze życie byłoby uboższe, a dla wielu 
straciłoby sens. Rozważania na ten te
mat są przedmiotem teologii i psycho
logii, a wiara w to, że zamysłem Boga 
było powstanie człowieka jest przesła
niem większości religii świata.

Wszechświat mógł powstać z niczego 
jak) fluktuacja kwantowa. W erze Planc

ka tzn. w czasie krótszym niż 10~43 s był 
on mniejszy od odpowiadającej mu dłu
gości fali materii. Kwantowa zasada nie
oznaczoności otulała cały Wszechświat. 
Cofając się w historii dochodzimy do 
sytuacji, kiedy czas przestaje istnieć. 
Hipoteza punktu osobliwego prowadzi 
do zniszczenia czasoprzestrzeni. Wszy
stko zostaje wymazane - przeszłości nie 
ma. W hipotezie H artle-H aw kinga 
Wszechświata bez kresu, czas również 
znika, stając się czwartą współrzędną 
przestrzenną. Wszechświat w epoce 
Plancka nie miał brzegu, tak jak po
wierzchnia kuli nie ma brzegu w prze
strzeni trójwymiarowej.

Dzisiejsza nauka odziera powstanie 
Wszechświata z elementu cudowności. 
Odbiera Bogu aktywną rolę stwórcy i 
pozbawia Go konieczności ingerencji w 
przebieg ewolucji świata. Poza nauko
wymi są przyczyna powstania oraz sens 
istnienia Wszechświata. Kwestie te są 
domeną wiary, która nadaje nam status 
dzieci bożych.

Fizyka a matematyka

Według Galileusza wielka księga natury 
jest napisana w języku matematyki, a 
James Jeans w yraził tę samą myśl 
mówiąc, że Bóg jest matematykiem. W 
dziejach rozwoju nauki wielcy fizycy 
tworzyli nowe działy matematyki, a 
wielcy matematycy chlubnie zapisali 
swe nazwiska na kartach historii fizyki. 
Przykładów jes t mnóstwo. Newton 
stworzył rachunek różniczkowy, delta 
Diraca zrobiła karierę w matematyce, 
geometria Riemanna daje opis czaso
przestrzeni zniekształconej przez mate
rię, a grupy symetrii Liego są dziś na
rzędziem teorii oddziaływań elementar
nych. We wzorach matematycznych 
wyrażających prawa fizyki może przez 
lata kryć się cenna wskazówka, na którą 
nikt nie zw rócił uwagi. Równania 
Maxwella zawierają stałą c, która mo
gła być interpretowana tylko jako pręd
kość światła, a ponieważ równania Ma
xwella są relatywistycznie niezmienni
cze, to ta stała ma tę samą wartość nie
zależnie od tego, z jaką prędkością po
rusza się obserwator.

Pouczająca jest historia matematycz
nego sform ułowania ogólnej teorii 
względności. Pojęcie zakrzywionej 
przestrzeni wprowadził Bernhard Rie- 
mann w połowie ubiegłego stulecia, a 
Wiliam Clifford w 1870 r. rozważał lo
kalne zniekształcenia struktury prze

strzeni. Einstein o tym nie wiedział. 
Dopiero jego przyjaciel Marcel Gros
sman zwrócił mu na to uwagę. Herman 
Minkowski, który był nauczycielem 
Einsteina na Politechnice w Zurichu, 
kilka lat przed przedstawieniem przez 
Einsteina koncepcji szczególnej teorii 
względności, nazwał go leniem nie przy
kładającym się do matematyki. Gdyby 
Einstein był pilniejszym uczniem, to 
przypuszczalnie mógłby o 10 lat wcze
śniej sformułować ogólną teorię względ
ności.

Wspomniałem już o znaczeniu w te
orii cząstek elementarnych grup syme
trii Liego. Każdej teorii cechowania od
powiada pewna grupa symetrii. W przy
padku elektrodynamiki kwantowej jest 
nią grupa symetrii U (l), która ma jeden 
generator odpowiadający fotonowi. Te
oria elektrosłabych oddziaływań jest 
oparta na grupie SU(2), która ma 3 ge
neratory odpowiadające bozonom W+, 
W' i Z, a chromodynamika kwantowa, 
teoria silnych oddziaływań, bazuje na 
grupie symetrii SU(3). Jej ośmiu gene
ratorom odpowiadają gluony.

Jeżeli świat jest matematyczny, jeśli 
zjawiska w nim występujące są opisane 
językiem matematyki, to słuszne wyda
je się stanowisko Bruno Augensteina, że 
fizycy powinni szukać w rzeczywistym 
świecie odpowiedników koncepcji ma
tematycznych, to jest zastanawiać się, 
czy w strukturach matematycznych nie 
kryją się modele fizyczne. Ciekawym 
przykładem takiego podejścia jest przy
pomnienie przez fizyków cząstek ele
mentarnych twierdzenia Banachą-Tar- 
skiego z 1924 r. z zakresu teorii zbio
rów, dotyczącego problemu dekompozy
cji. Twierdzenie to mówi o rozkładzie 
brył na części, z których można składać 
inne bryły. W szczególności, zgodnie z 
twierdzeniem Banacha-Tarskiego kulę o 
promieniu jednostkowym można rozło
żyć na pięć takich części, że z dwóch 
części można utworzyć jedną kulę o jed
nostkowym promieniu, a z trzech pozo
stałych drugą kulę również o jednostko
wym promieniu. To surrealistyczne, ale 
matematycznie poprawne twierdzenie, 
nie może być wykorzystane do powie
lania bryłek złota, bo części na które 
bryła jest dzielona, są niemierzalne w 
sensie miary Lebesgue’a. Czy jednak nie 
można szukać analogii między twierdze
niem Banacha-Tarskiego, a procesem 
wytwarzania w zderzeniach nukleonów 
wysokich energii nowych nukleonów i 
mezonów, które składają się odpowiednio
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z trzech i dwóch kwarków?
Rozważania o matematyczności świata 
nasuwają pytanie, czy język matematyki 
jest doskonały. Czy może ułomności 
tego języka narzucają ograniczenie po
znania świata. Dawid Hilbert, w słyn
nym wykładzie wygłoszonym w 1900 r. 
zadał fundamentalne pytanie, czy każ
dy dowolnie skomplikowany problem 
matematyczny o charakterze obliczenio
wym może być rozwiązany. Czy, po od
powiedniej liczbie kroków standardowej 
procedury, może być dana ostateczna 
odpowiedź: prawda lub fałsz. Kurt Gódel 
w początkach lat 30-tych pokazał, że są 
stwierdzenia matematyczne, nawet w 
dziedzinie arytmetyki, których prawdzi
wość lub fałszywość nie może być w ten 
sposób wykazana. Alan Turing, ojciec 
maszyn obliczeniowych, odkrył istnie
nie nieskończenie wielu liczb, które nie 
znajdują się na liście wszystkich liczb 
obliczalnych. Istnieją więc niewykonal
ne operacje matematyczne, których kom
puter nie może przeprowadzić, zapętla- 
jąc się na zawsze.

Czy takie problemy matematyki nie 
mogą stać się źródłem jej niedoskona
łości jako języka fizyki? Czy nie mogą 
powstać piękne teorie, których równa
nia nie będą mogły być rozwiązane przy 
pomocy wykonalnych operacji matema
tycznych? Co przyniesie opanowanie te
orii i techniki komputerów kwanto
wych? To są pytania na razie bez odpo
wiedzi.

Świat złożonych układów

Ostatnim problemem, który chciałbym 
poruszyć to sprawa olbrzymiej złożono
ści struktur i procesów w otaczającym 
nas świecie. Fizyka szukała praw doty
czących zjawisk elementarnych, stojąc 
na stanowisku redukcjonizmu, wg które
go każda własność dowolnie skompliko
wanego układu jest całkowicie i bez re
szty uwarunkowana własnościami jego 
elementów i prawami nimi rządzącymi, 
a więc powstaje w wyniku ich prostej 
superpozycji. Nowoczesny redukcjo
nizm przyjmuje, że mechanizm su
perpozycji elementarnych części wnosi 
nowe aspekty do tworzonej całości, co 
w przypadku układów o olbrzymim 
stopniu złożoności, z jakimi na ogół 
mamy do czynienia, może stanowić po
ważne ograniczenie zakresu poznania. 
Dotyczy to makroświata, którego obiek
ty i ich zachowanie zależą od tak wielu 
parametrów i tak bardzo złożonych wa

runków początkowych, że nawet w tym 
tak deterministycznie układnym świecie 
przewidywanie staje sie niezwykle trud
ne. W przypadku mechaniki kwantowej 
fizycy, którzy nie mogli się pogodzić z 
myślą, że jest ona deterministyczna tyl
ko w sensie teorii statystycznej, próbo
wali wprowadzić tak zwane ukryte pa
rametry. W 1952 r. powstała teoria 
Bohma, którego w pełni determ ini
styczna interpretacja mechaniki kwan
towej jest sprzeczna z interpretacją 
szkoły kopenhaskiej.

W przewidywaniu zachowania się w 
czasie złożonych układów makroświata 
kłopot sprawia konieczność dokładnej 
znajomości wszystkich parametrów, od 
których to zachowanie zależy, a których 
bezbłędna znajomość jest niemożliwa. 
Jeżeli jednak wpływ błędów na dokład
ność wyniku końcowego przejawia się 
powoli, to poprawne na ogół przewidy
wania mogą wybiegać daleko w przy
szłość.

Istnieją układy, w których błędy po
czątkowe rosną w przyspieszonym  
tempie. Są to układy chaotyczne, tak 
wrażliwe na warunki początkowe, że 
przewidywanie ich zachowania staje się 
niemożliwe. Obrazuje to powszechnie 
znane stwierdzenie, że uderzenia skrzy
deł motyla w deszczowym lesie Ama
zonii mogą spowodować tornado w Te
ksasie. Chaotyczne zachowanie może 
wystąpić w przypadku procesów nieod
wracalnych i nieliniowych. Może przy 
tym dotyczyć przebiegów czasowych o 
prostej postaci matematycznej. Klasycz
nym przykładem jest wzrost populacji 
opisany wzorem xn+1 = |xxn (l-xn), gdzie

xn oznacza stosunek populacji w n-tym 
roku do populacji maksymalnej, a(i jest 
efektywną szybkością wzrostu, która 
może się zmieniać od 0 do 4. Oblicza
jąc wielkości x w kolejnych latach moż
na się łatwo przekonać, że dla małych 
wartości jx, populacja zmierza do stabi
lizacji, dla pośrednich (i oscyluje mię
dzy dwiema wielkościami, a dla dużych 
(i, zmienia się w sposób chaotyczny.

Pojawienie się szybkich komputerów 
spowodowało, że zaczęliśmy doceniać 
znaczenie teorii chaosu, ale nawet naj
większe i najszybsze komputery nie po
zwolą rozwiązać problemu nieprzewidy- 
walności zachowania chaotycznych 
układów. Teoria chaosu zdruzgotała na
szą wiarę, że będziemy mogli wszystko 
wyjaśnić i wszystko przewidzieć.

Fascynującym wnioskiem z badań w 
dziedzinie teorii chaosu jest zdolność do 
samoorganizacji układów, pojawiająca 
się na granicy stabilności i chaosu. Ale 
jest to już temat innego wykładu.

Podziękowanie

Dziękuję Panu Profesorowi Janowi 
Kwiecińskiemu za dyskusję i cenne 
uwagi.

Profesor Andrzej Z. Hrynkiewicz jest wybit
nym fizykiem prowadzącym badania nauko
we w dziedzinie fizyki jądrowej niskich ener
gii w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego. Jest profesorem zw. UJ 
i członkiem PAN.
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fot. J. Puszcz

„...równania są dla mnie ważniejsze, 
gdyż polityka jest czymś 
istotnym tylko dzisiaj, 
a równania są wieczne”

Albert Einstein

154 Postępy A stronom ii 4 /1996



„Najgłębsze wniknięcie 
myśli ludzkiej 
w istotę natury*—”

(część II) Tadeusz Jarzębowski

W pierwszej części 
artykułu, zamieszczonej 
w poprzednim numerze, 
omówione były zjawiska 
zachodzące w pobliżu ciał 
o dużej masie, tj. w rejonach 
o znacznej krzywiźnie 
czasoprzestrzeni. Fakt ich 
występowania potwierdzają 
dzisiejsze obserwacje: 
teoria zdaje tu egzamin 
z wynikiem celującym.
Z relatywistycznych zjawisk 
pozostało jeszcze do 
omówienia promieniowanie 
grawitacyjne. Te 
przewidziane przez 
Einsteina falowania 
czasoprzestrzeni, to 
niewątpliwie tematyka, 
przed którą jest jeszcze 
duża przyszłość.
Każde ze zjawisk ogólnej 
teorii względności - a jest to 
przecież teoria grawitacji - 
uzależnione jest od mas 
wywołujących je ciał. Stąd 
teoria ta stwarza nowe, nie 
znane w fizyce klasycznej 
możliwości poznawania tego 
tak ważnego 
w astrofizyce parametru. 
Omówieniem 
„relatywistycznego” 
ważenia ciał niebieskich 
zakończymy niniejszy 
artykuł.

6. Promieniowanie grawitacyjne

Fale grawitacyjne -  dziecko ogólnej te
orii względności -  stanowią niewątpli
wie bardzo ważny rozdział w tematyce 
relatywistycznej grawitacji.

Tak jak fale elektromagnetyczne wy
nikają z rozwiązań równań Maxwella, 
tak fale grawitacyjne byłyby rozwiąza
niami równania Einsteina. Promienio
wanie elektromagnetyczne wytwarzane 
jest przez poruszające się z przyspie
szeniem cząstki naładowane, natomiast 
źródłami promieniowania grawitacyj
nego są poruszające się z przyspiesze
niem masy.

Przy zmianie pozycji masywnego 
ciała pole grawitacyjne w jego najbliż
szym otoczeniu dopasowuje się do no
wej sytuacji, ale do odleglejszych punk
tów informacja o tej zmianie dotrze 
później; przenosi ją  zaburzenie -  fala 
grawitacyjna. Mówiąc inaczej, powie
dzielibyśmy, że skoro obecność masy 
zakrzywia czasoprzestrzeń, wszelkie 
zmiany w rozmieszczeniu masy pocią
gają za sobą deformacje w czasoprze
strzeni, wywołują zaburzenia, które roz- 
chodą się niczym  fale na jeziorze. 
W języku zaś bardziej relatywistycz
nym powiedziałoby się, że zmiany w 
rozm ieszczeniu mas powodują za
falowania własnosci geometrycznych 
czasoprzestrzeni.

Pojęcia fal tego rodzaju nie można 
było zmieścić w ramach fizyki klasycz
nej. W myśl teorii newtonowskiej, od
działywanie grawitacyjne miałoby być 
przenoszone natychmiastowo, z prędko
ścią nieskończenie wielką. Teoria gra
witacji Einsteina usuwa tę nielogicz
ność, teoria ta zawiera równanie falowe 
opisujące propagację owych zaburzeń

grawitacyjnych. Prędkość ich rozchodze
nia się, prędkość przenoszenia informa
cji o zaistniałych zmianach, winna być 
równa prędkości światła.

Fale grawitacyjne nie stanowią bynaj
mniej jakiegoś nowego zakresu widma 
elektromagnetycznego; odkrywają one 
przed nami całe widmo promieniowania 
nowego zupełnie typu. Rozpatrując wy
krywalne źródła emisji, mielibyśmy tu 
do czynienia z częstotliwościami od 
ułamków herca do 10000 Hz.

Odpowiednikiem fotonu, kwantu pola 
elektromagnetycznego, byłby tu kwant 
pola grawitacyjnego, grawiton; masa 
spoczynkowa tej cząstki winna być rów
na zeru, spin równy 2. Grawitony, podob
nie jak neutrina, przenikają swobodnie 
poprzez najbardziej zagęszczoną ma
terię, mogłyby dobiegać do nas nawet 
z wnętrz gwiazd neutronowych. Tkwi 
w tym istotna różnica między falami gra
witacyjnymi a elektromagnetycznymi. 
Rejestrując fale elektromagnetyczne, 
otrzymujemy informacje o tym, co 
dzieje się na powierzchniach ciał -  
natomiast fale grawitacyjne mogłyby 
przekazywać informacje z wnętrz ciał 
niebieskich.

Niestety, próby detekcji fal grawita
cyjnych, rozpoczęte przed trzydziesto
ma laty, nie dały dotąd rezultatu. Trud
ność bezpośredniego zarejestrowania 
owych zafalowań w czasoprzestrzeni 
tkwi w słabości oddziaływania grawita
cyjnego (oddziaływanie to, np. między 
protonem a elektronem, jest o prawie 
czterdzieści rzędów słabsze od kulom- 
bowskiego). Astronomia grawitacyjna to 
ciągle jeszcze kwestia przyszłości, 
jakkolwiek zapewne już niedalekiej. Po
lowanie na grawitony -  za pomocą no
wej generacji detektorów -  rozpocznie
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Rys. 12. Następstwo emisji fal grawitacyjnych. Okres obie
gu skraca się, co ujawnia się w coraz to wcześniejszym 
przechodzeniu pulsara przez peryastron. Linia ciągła: prze
bieg zjawiska przewidziany przez ogólną teorię względno-

się przypuszczalnie już na przełomie stu
leci. Ale o tym w oddzielnym artykule.

W ciągu minionego półwiecza astro
nomia rozszerzyła zasięg badania wid
ma elektromagnetycznego z wąskiej 
dziedziny widzialnej na cały jego zakres, 
od fal radiowych po gamma -  ale nośni
kami informacji były tu wszędzie foto
ny. Bezpośredni natomiast pomiar stru
mienia fal grawitacyjnych otworzy nowe 
zupełnie okno na Wszechświat, gdzie 
obserwacje bazowałyby już nie na foto
nach, ale na ich nieuchwytnych dotąd 
kuzynach -  grawitonach.

6.1 Emisja z układów podwójnych

Falom grawitacyjnym ciągle jeszcze 
udaje się skrywać swe oblicze, gdy tym
czasem Królewska Akademia Nauk w 
Sztokholmie... przyznała już Nagrodę 
Nobla za ich odkrycie. Nie obserwuje się 
ich jeszcze bezpośrednio -  to prawda -  
ale ujawniają się skutki ich emisji; 
stwierdza się mianowicie ubytek ener
gii w układzie podwójnym gwiazd, ener
gii wyemitowanej pod postacią tych fal.

Źródłem emisji jest tu przyspieszana 
masa -  a ruch krzywoliniowy jest ru
chem przyspieszonym -  fale grawitacyj
ne winny być zatem emitowane przez 
krążące wokół siebie ciała niebieskie, a 
więc gwiazdy podwójne czy też obiega
jące gwiazdę planety. Częstotliwość 
wiąże się tu z odwrotnością okresu obie
gu; na przykład układ Ziemia-Słońce 
emituje promieniowanie o częstotliwości 
2/okres obiegu, a zatem v = 6-10'8 Hz.

Z ruchem falowym związane jest 
przenoszenie energii. Jeżeli fale grawi
tacyjne przedstawiają fizyczną realność, 
powinny nieść energię. Gdy chodzi o 
obiegające się ciała, energia tych fal 
winna czerpać się z energii ruchu orbi
talnego układu. Konsekwencją emisji 
promieniowania grawitacyjnego jest 
zatem ubywanie energii układu -  a to 
objawia się w kurczeniu orbity i skraca
niu okresu obiegu. Są to właśnie te da
jące się zaobserwować skutki emisji 
owych „nieuchwytnych” fal.

Historia zaczęła się tu w roku 1974. 
Areną wydarzeń był trzystumetrowy ra
dioteleskop w Arecibo i odległy od nie
go o około 25 tysięcy lat świetlnych 
układ dwóch gwiazd neutronowych. 
Russell Hulse i Joseph Taylor dokonują 
odkrycia pierwszego pulsara w układzie 
podwójnym -  PSR 1913+16. (Było to 
odkrycie raczej nieoczekiwane, sądzo
no bowiem, że skoro gwiazdy neutrono

we powstają w następ
stwie wybuchu super
nowej, to kataklizmów 
takich układ podwójny 
nie powinien przeżyć).

Dla dwóch ciał o 
masach m, i m2, obie
gających się po orbi
tach kołowych o pro
mieniu r, wyrażenie na 
moc emitowanego pro
mieniowania grawita
cyjnego brzmi (Shapi
ro 1983)
M jest tu sumą mas

T _ 3 2 G 4M V
"  S 5 5 3 c r

obu ciał, natomiast |i 
jest tzw. masą zreduko
waną,
(i = m ,m 2/ (m + m2).

Gdyby wykonać 
obliczenia dla układu 
Ziemia-Słońce (wówczas M = M0, |j. = 
masa Ziemi), otrzymałoby się moc zni
komą, około 200 watów -  co starczyło
by na skromne oświetlenie jednego mie
szkania. Ale w przypadku obiegających 
się w niewielkiej odległości gwiazd, 
emitowana pod postacią fal grawitacyj
nych energia może być nawet bardzo 
znaczna.

W charakterze przykładu weźmy 
układ o parametrach zbliżonych do PSR 
1913+16, tj. dwie gwiazdy neutronowe 
o masach 1.4 M0, obiegających wspól
ny środek masy w odległości miliona 
km. Układ taki winien emitować promie
niowanie o mocy rzędu 1024 watów. Jest 
to już wartość zbliżona do mocy promie
niowania elektromagnetycz-nego Słoń
ca, w ynoszącej 4 1026 W. 
W konsekwencji, okres obiegu winien 
skracać się tu o około 8 -10~5 sekundy na 
rok, natomiast orbita winna rocznie kur
czyć się o 3.5 metra. (Orbita Ziemi 
zmniejsza się w następstwie emisji fal 
grawitacyjnych o... milionowe centyme
tra na milion lat).

Te stosunkowo niewielkie ujemne 
przyrosty okresu dają się dość szybko 
dostrzec. Rzecz w tym, że zmiana okre
su obiegu wpływa na przechodzenie 
przez punkt peryastronu i -  co tu istotne 
-  te różnice w momentach przejść przez 
peryastron powiększają się z kwadratem 
upływającego czasu. Widać to wyraźnie 
na Rys. 12, gdzie dane obserwacyjne 
układają się na paraboli; po dwóch dzie

sięcioleciach pulsar przebiegał przez pe
ryastron już o około 14 sekund wcze
śniej.

Dokładna analiza tych zmian okresu 
orbitalnego wymaga wprowadzania nie
wielkich poprawek, wynikających z ki
nematyki obiektów; chodzi tu o przy
śpieszenie Słońca i pulsara w Galakty
ce; uwzględniać też trzeba ruch własny 
(Damour 1991). Dla PSR 1913+16 sko
rygowana wartość pochodnej okresu 
obiegu dP/dt = -(7.60 ± 0.27)xl0 5 se
kundy na rok (Taylor 1993). Z teorii wy
nika tu natomiast dP/dt = -7.582x 10-5s/ 
rok. Dane obserwacyjne zgadzają się z 
przewidywaniami ogólnej teorii względ
ności w granicach ułamków procenta. 
Stanowiło to podstawę do uhonorowa
nia odkrywców tego układu Nagrodą 
Nobla.

Emisja fal grawitacyjnych z układu 
Hulsa-Taylora nie podlega wątpliwości. 
W aspekcie tym do drzwi stukają już 
dwa inne układy podwójne, stosunko
wo niedawno odkryte (dane o nich w 
Tab. 1). Jednym jest PSR 1534 + 12 
(Wolszczan 1991). Jest to też dwójka 
gwiazd neutronowych; skorygowane 
dane obserwacyjne wskazują na tempo 
skracania się okresu obiegu dP/dt = 
-(6.0 ± 0.9) lO^6 s/rok. Teoria przewi
duje wartość podobną (Bell 1996). Tym 
trzecim, gdzie skutki emisji fal grawita
cyjnych też zaczynają się ujawniać, jest 
wspominany układ o najszybszym obro
cie linii apsyd, PSR 2127+11C (Deich

156 Postępy Astronomii 4/1996



1996). Problem korekty na różnicę przy
śpieszeń jest w tym przypadku jednak 
bardziej skomplikowany, gdyż obiekt ten 
wchodzi w skład gromady kulistej.

Kończąc temat emisji promieniowa
nia z układów podwójnych, jeszcze słów 
kilka o sm utnych perspektyw ach. 
Skoro w następstwie tej emisji energia 
układu zmniejsza się, składniki zbliżają 
się do siebie, to po upływie określonego 
czasu układ przestanie istnieć. Przy 
znacznych odległościach składników i 
tym samym niewielkiej emisji, czas ży
cia zdecydowanie przewyższy obecny 
wiek Wszechświata. Ale dla układu ta
kiego jakPST? 1913+16, gdzie rozmiary 
orbit są rzędu średnicy Słońca (Rys. 14), 
ów koniec nastąpi już po upływie około 
108 lat. Ten katastroficzny koniec, to spa
danie na siebie gwiazd układu podwój
nego, to będą wydarzenia, na jakie cze
kać będą przyszli obserwatorzy astrono
mii grawitacyjnej. Z obliczeń wynika, że 
takie połączenie się dwu gwiazd neutro
nowych winno być źródłem energii po
nad 1046 dżuli -  głównie pod postacią 
neutrin i promieniowania grawitacyjne

go (Piran 1996). Będzie to jakże rzadka 
okazja bezpośredniego zarejestrowania 
tak potężnego strumienia grawitonów.

Interesującymi będą też i ostatnie mi
nuty przed takim kataklizmem. Układ 
podobny do PSR 1913+16, o okresie 
obiegu kilku godzin, emituje obecnie 
promieniowanie o częstotliwości rzędu 
10-* Hz; jest to promieniowanie nieob- 
serwowalne przez konstruowane „tele
skopy grawitacyjne”. Ale w ostatnim 
kwadransie przed połączeniem  się 
gwiazd byłaby to już częstotliwość ob- 
serwowalna -  rzędu 103 Hz.

Poczekajmy do pierwszych lat przy
szłego stulecia.

7. Zjawiska relatywistyczne -  masy
ciał niebieskich

Podstawowym parametrem gwiazdy, od 
którego zależy szereg innych jej właści
wości, jest masa. Za wyjątkiem Słońca 
(gdzie dokonujący pomiaru obserwator 
znajduje się na dogodnie usytuowanej 
cząstce próbnej -  Ziemi), poznanie masy 
opiera się na bezpośrednim badaniu od
działywania grawitacyjnego, wywiera

nego na gwiazdę towarzyszącą. Dla 
układu wizualnie podwójnego równa
niem wyjściowym jest trzecie prawo Ke
plera

a 3
m l + m 2 ------T

P2

pozwalające uzyskać sumę mas obu 
składników. Aby wyznaczyć masę każ
dej z gwiazd oddzielnie, trzeba znać 
orbity gwiazd względem ich środka 
masy. Dokładność jest tu niewielka, 
wyniki dość skromne. Dobrze wyzna
czone masy znane są dla co najwyżej set
ki układów podwójnych.

Możliwości w tematyce wyznaczania 
mas znacznie rozszerzyły się wraz z wyj
ściem na świat teorii grawitacji Einstei
na oraz późniejszym rozwojem badań w 
dziedzinie astrofizyki relatywistycznej. 
Teoria Einsteina wskazała bowiem na 
występowanie w przyrodzie nie znanych 
fizyce newtonowskiej zjawisk -  zjawisk 
zależnych od mas ciał niebieskich. Ba
danie tych zjawisk otwiera nowe per
spektywy w tej tematyce.

Najwięcej wnoszą tu zjawiska zacho
dzące w układach podwójnych gwiazd. 
Mowa oczywiście o układach z pulsa- 
rem, gdyż tylko dzięki obecności owe
go „zegara” te subtelne relatywistyczne 
efekty mogą być dostrzeżone. Interesu
jącymi są tu zwłaszcza układy o orbi
tach eliptycznych, o znacznym mimośro- 
dzie.

7.1 Ruch peryastronu

Obrót orbity (obrót linii apsyd) jest zja
wiskiem względnie najprostszym do 
wykrycia i badania. Omawialiśmy to 
bliżej w części pierwszej artykułu, 
w p. 4.2; w zamieszczonej tam Tab. 1 
podane były wartości kąta dco/dt, okre
ślającego prędkość obrotu orbity. W myśl 
ogólnej teorii względności, tempo obrotu 
zależy od sumy mas obu składników 
układu (Shapiro 1983)

Okres obiegu P, jest tu znany; mimo- 
śród e, otrzymuje się z krzywej prędko
ści radialnych. Wyznaczywszy zatem z 
obserwacji wartość kąta dco/dt, otrzyma
my sumę m, + mr

Zjawisko obrotu linii apsyd - podob
nie jak trzecie prawo Keplera - umożli
wia zatem poznanie łącznej masy obu 
gwiazd układu. Osiągnąć tu jednak

masa pulsara -  m, (Ms)
Rys. 13. W układzie podwójnym, w którym znane jest zjawisko obrotu linii apsyd, 
znana jest suma mas składników. Dopuszczalne kombinacje mas opisuje prosta (pas) 
o równaniu: m, + m2 = const.

PSRJ1518+4904

rejon wykluczony przez 
zjawisko ruchu linii apsyd
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można dokładność znacznie większą niż 
z prawa Keplera. Zauważmy bowiem, że 
do określenia występującej w równaniu 
Keplera połowy wielkiej osi orbity, a, 
trzeba znać odległość układu -  a wia
domo, że paralaksy to pięta achillesowa 
w astronomii.

Dla ilustracji zagadnienia rozpatrzmy 
nowo odkryty, relatywistyczny układ 
podwójny, PSR J1518 +4904 (Nice 
1996). Poznano tu już prędkość obrotu 
linii apsyd, dro/dt = 0.0111 ± 0.0002 
stopni na rok; otrzymuje się stąd natych
miast m, + m2 = 2.62 ± 0.07 mas Słoń
ca. Zależność między masami liniowa, 
dopuszczalne zaś kombinacje ułożą sie 
zatem na prostym pasie o szerokości od
powiedniej do wartości błędu (Rys. 13).

Dodatkowe ograniczenie na masy 
otrzymać można z klasycznego równa
nia tzw. funkcji mas

( m 2 s in i)3 ^ (a s in i)3 f  27t V

(mj + m 2 ) ®  vP J

Występujące tu nachylenie orbity
i, nie jest znane; jednakże sin i < 1. 
Z wykresu na rysunku odczytamy więc, 
że masa pulsara , winna być mniej
sza od 1.7 M0. Najprawdopodobniej zaś 
mamy tu do czynienia z przypadkiem

n Granica Chandrasekhara -  ok. 1.4 M0 -  górna 
granica masy białego karła. Jeżeli wyczerpują się 
zasoby energii jądrowej w gwieździe bardziej ma
sywnej, przechodzi ona w następstwie zapadania 
grawitacyjnego już w gwiazdę neutronową, a przy 
masie ponad 3 M0 -  w czarną dziurę.

podobnym do PSR 1913+16', są to przy
puszczalnie dwie gwiazdy neutronowe 
o masach bliskich granicy Chandrasekha
ra0. Konkretną odpowiedź uzyska się jed
nak później, gdy poznane zostaną w tym 
układzie inne zjawiska, w szczególności 
zaś relatywistyczne zmiany czasowe.

7.2 Względność czasu

Inne odstępstwo od fizyki newtonowskiej 
-  względność czasu -  stanowi esencję 
następnej zależności, wykorzystywanej 
przy określaniu mas.

Pulsar w układzie podwójnym to po
ruszający się po orbicie zegar. Na 
wskazania tego zegara -  tj. na interwały 
czasu, jakie zarejestrują nasze radiote
leskopy -  wpływać będą dwa czynniki:
1. prędkość zegara względem obserwa

tora,
2. pozycja zegara i obserwatora w polu 

grawitacyjnym.
Nakładają się tu bowiem dwa relatywi
styczne zjawiska: dylatacja czasu (szcze
gólna teoria względności) i poczerwie
nienie grawitacyjne (ogólna teoria 
względności). Zarówno jedno jak i dru
gie jest wykrywalne tylko w układach o 
orbitach eliptycznych.

Ilustracja do zagadnienia na Rys. 14. 
Zjawisko dylatacji czasu ugruntowa

ne już zostało mocno w fizyce. Istota zja
wiska w tym, że czas trwania procesów 
fizycznych -  jakie zachodzą w układzie 
poruszającym się względem układu, w 
którym wykonujemy pomiar -  jest dłuż
szy. Jeżeli At oznacza odstęp czasu 
zmierzony w układzie, który porusza się 
z prędkością v względem obserwatora, 
to obserwator ten w swoim układzie od
niesienia zmierzy odstęp czasu At = 
Ax/(1 -  v2/c2)l/2.

W układzie PSR 1913+16 prędkość 
orbitalna jest znaczna -  rzędu jednego 
promila prędkości światła. Wartość tej 
prędkości podlega w trakcie obiegu spo
rym zmianom (Rys. 14). W następstwie 
tego rejestrowane przez nas częstotliwo
ści impulsów pulsara, tj. interwały cza
su At, wykażą zachodzącą w okresie

u

.|s
i i

nto

r2

oi

Rys. 15. Względność czasu. Obserwowany z Ziemi łączny efekt zjawiska dylatacji 
czasu i poczerwienienia grawitacyjnego.
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obiegu zmienność. Stwierdzimy miano
wicie, że odstępy między impulsami są 
najdłuższe, gdy gwiazda jest w perya- 
stronie -  wówczas „zeg ar-p u lsar” 
opóźnia.

To drugie zjawisko z problematyki 
względności czasu -  poczerwienienie 
grawitacyjne -  wynika z faktu, że pro
mieniowanie, odbierane z rejonu o sil
niejszym polu grawitacyjnym, jest o 
mniejszej częstotliwości. Jednostka cza
su ulegnie więc wydłużeniu -  a to jest 
równoważne lapidarnemu stwierdzeniu, 
że w obecności pola grawitacyjnego 
„czas płynie wolniej”.

Spójrzmy na Rys. 14. W peryastro- 
nie gwiazda towarzysząca jest ponad 
czterokrotnie bliżej pulsara niż w apoa- 
stronie. Będąc w peryastronie, pulsar 
znajduje się zatem w rejonie, gdzie 
wpływ pola grawitacyjnego tej gwiazdy 
jest znacznie silniejszy. Rejestrowane 
przez radioteleskopy interwały czasu 
będą zatem wydłużone, „zegar-pulsar" 
opóźnia.

Matematyczne wyrażenie, opisujące 
ten wpływ pola grawitacyjnego na bieg 
czasu, ma kształt podobny do wzoru na 
dylatację czasu, tylko w miejscu stosun
ku prędkości pojawia się człon z masą 
gwiazdy towarzyszącej i jej odległością 
od pulsara, At = Ax/(1 -  2Gm/rc2)l/2.

Po podstawieniu danych do obu wzo
rów na At można przekonać się, że 
wpływ obu zjawisk jest porównywalny, 
że oba efekty są tego samego rzędu. Oba 
działają też w tym samym kierunku -  
najwolniej czas biegnie w peryastronie. 
Obserwowana amplituda tych relatywi
stycznych zmian czasowych może być 
nawet znaczna. Na przykład w układzie

PSR 1913+16 zjawiska te wywołują 
łącznie odchyłki przekraczające 4 ms 
(Rys. 15). Dokładniej jest to 0.004295 
± 0,000002 sekund; taka jest maksymal
na wartość opóźnienia (przyśpieszenia) 
w stosunku do pulsara krążącego po 
orbicie kołowej -  a więc ze stałą pręd

kością i w niezmiennym polu grawita
cyjnym gwiazdy towarzyszącej.

Po tym przydługim wstępie, przejdź
my do sedna tematu, tj. do mas. Zarów
no dylatacja czasu jak i poczerwienie
nie grawitacyjne wiążą się oczywiście z 
masami gwiazd układu. Sumaryczną 
wartość tych relatywistycznych odchy
łek czasowych opisuje wyrażenie

G 2/3e f P V /3 m 2(m[ + 2 m 2 ) 

c2 ( m ! + m 2 )4/3

którego wartość liczbową poznaje się z 
obserwacji. Niewiadomymi w tym wy
rażeniu pozostają tylko masy, m, i m2.

Obok opisującego ruch peryastronu 
wyrażenia na dco/dt, mamy tu zatem na
stępne równanie, w którym jedynymi 
niewiadomymi są masy. Dwa równania 
o dwóch niewiadomych pozwalają już 
wyznaczyć masę każdej z gwiazd od
dzielnie.

Ale do dyspozycji może być jeszcze 
trzecie równanie.

Tab. 2. Masy wyznaczone w oparciu o zjawiska relatywistyczne

Układ podwójny 
PSR

Masa
pulsara m,

Masa gwiazdy 
towarzyszącej m2

m, + m2

B1913+16 1.4410(7) 1.3874(7) 2.82843(2)

B1534+12 1.34(2) 1.34(2) 2.6784(7)

B2127+11C 1.35(4) 1.36(4) 2.7121(6)

B2303+46 1.2(3) 1.4(3) 2.60(6)

J1518+4904 < 1.7 2.62(7)

B1802-07 1.4(4) 1.7(4)

B1855+09 1.5(2) 0.26(3)

J1713+0747 1.5(5) 0.3(1)

Masy w jednostkach masy Słońca. Liczba w nawiasie wskazuje na 
niepewność ostatniej cyfry
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7.3 Emisja fal grawitacyjnych

Zjawisko promieniowania grawitacyjne
go wiąże się z ruchem obiektów obda
rzonych masą. W emitowanym promie
niowaniu musi być zatem zawarta infor
macja o masach; gdy chodzi o układy 
podwójne, będzie to informacja o ma
sach składników układu.

Emisja z układu podwójnego ujaw
nia się w skracaniu okresu orbitalnego. 
Na wartość pochodnej tego okresu, dP/dt, 
ogólna teoria względności podaje wy
rażenie:

dP 192wf(e)G5/3 ( 27[V/3 m,m 2

*  5c5 U  J ( m , + m 2 )1/3

gdzie f(e) zawiera szereg potęgowy z 
mimośrodem e. Zjawisko promieniowa
nia grawitacyjnego dostarcza zatem je 
szcze jedno, niezależne równanie z ma
sami składników układu.

Na Rys. 16 przedstawiono przebieg 
krzywych możliwych kombinacji mas, 
w ynikających z w szystkich trzech 
omówionych tu zjawisk. Jak widzimy, 
krzywe przecinają się około jednego 
punktu na wykresie, wskazującego na 
wartość masy pulsara oraz gwiazdy to
warzyszącej.

W Tab. 2 zestawione są dane o ma
sach gwiazd, uzyskane w oparciu o zja
wiska relatywistyczne. W przypadku 
pierwszych pięciu układów byłyby to 
„małżeństwa” dwu gwiazd neutrono
wych; pozostałe to gwiazda neutrono
wa w towarzystwie - najprawdopobniej 
- białego karła. Są to dotychczasowe, 
nieliczne jeszcze wyniki; wykaz takich 
danych będzie się niewątpliwie szyb
ko powiększał. Zauważmy, że osiąga
na tu dokładność może być znaczna, 
zdecydowanie przewyższająca możli
wości, jakie oferuje w tym aspekcie 
astronomia klasyczna. Co się zaś tyczy 
najd łużej obserwowanego PSR  
1913 + 16, to tu osiągnięto już dokład
ność, z jaką znana jest stała grawitacji 
[G = (6.6726 ± 0,0008) 10 "] -  i z jaką 
to dokładnością znana jest tym samym 
masa Słońca czy też masy Ziemi i pla
net.

7.4 Inne zjawiska

Do w yznaczania mas wykorzystać 
można np. omawiane w rozdziale 3.2 
zjawisko opóźnienia Shapiro. Jest ono 
obserwowalne tylko w układach o spo
rym kącie nachylenia płaszczyzny orbi

ty do sfery niebieskiej. Na plus zaliczyć 
tu natomiast trzeba fakt, że zjawisko to 
nie wiąże się z eliptycznością orbity, ma 
więc zastosowanie i w układach o mi- 
mośrodach bliskich zeru. Obserwowa
ne opóźnienia w nadejściu sygnałów 
wynikają tu z oddziaływania grawita
cyjnego drugiej gwiazdy. Zjawisko to 
stwarza więc możliwość poznania wy
łącznie masy towarzyszki pulsara.

Przejdźmy do bliższego otoczenia 
Ziemi i raz jeszcze do zjawiska poczer
wienienia grawitacyjnego - tym razem 
w aspekcie przesunięć linii widmowych 
ku czerwieni.

Otóż tą drogą można by też wyzna
czyć masę naszej gwiazdy. Wprawdzie 
A \ / \ 0 -  GM0/R @c2 wynosi tu tylko 
2-10 6 -  i w czasach Einsteina było 
praktycznie niemierzalne -  ten relaty
wistyczny efekt zbadano już dziś z wy
soką dokładnością (LoPresto 1991, Kri- 
sher 1993). Nieporównywalnie większe 
przesunięcia występują oczywiście w 
białych karłach; metodą tą można tam 
wyznaczać stosunek masy do promie
nia gwiazdy; dysponując zaś niezależ
nymi informacjami o jednej z tych wiel
kości, uzyskać można wartość drugiej 
(Wegner 1991). Nadmieńmy jednak, że 
wchodzą tu w grę tylko gwiazdy, w 
których efekt poczerwienienia grawita
cyjnego da się wydzielić od wynikają
cego z ruchu przesunięcia dopplerow- 
skiego -  a więc np. gwiazdy gromady 
otwartej, jak te w Hiadach. Współcze
sna aparatura stwarza już jednak moż
liwości rozszerzenia badań poczerwie
nienia grawitacyjnego i na wchodzące 
w skład gromad otwartych gwiazdy cią
gu głównego (von Hippel 1996).

Artykuł ten zaczęliśmy od zjawiska 
zmiany kierunku biegu fotonów i na 
nim też zakończymy. To wszechstron
nie zbadane już zjawisko pozwoliłoby 
np. wyznaczyć natychmiast masę Słoń
ca. Ugięcie wiązki promieniowania w 
jego polu grawitacyjnym wyraża zależ
ność 0 = 4GM@/rc2; ten kąt ugięcia wy
znacza się już dziś z bardzo wysoką do
kładnością. Odwracając zagadnienie -  
mamy masę naszej gwiazdy M0.

Możliwości, jakie oferuje to zjawi
sko, są jednak znacznie szersze, wybie
gają daleko poza Słońce i poza Galak
tykę. Każda soczewka grawitacyjna za
wiera przecież w sobie jakąś konkret
ną informację o masie obiektu wywo
łującego zjawisko. (Wizerunek odkry
tej niedawno soczewki grawitacyjnej 
znajduje się na wewnętrznej stronie

okładki). Kąt ugięcia -  4Gm/rc2 -  za
leży od masy, natomiast rozmieszcze
nie powstałych obrazów, jak też stosu
nek ich jasności, wskazują na rozmie
szczenie mas w soczewce grawitacyj
nej. Tematyka soczewkowania grawita
cyjnego obejmuje dziś już i takie zaga
dnienia jak np. rozkład mas w groma
dach galaktyk (Miralda 1996).

Na zakończenie cytat z wykładu lau
reata Nagrody Nobla z roku 1993 (Tay
lor 1994):

Nie sądzę, że w ogólnej teorii względ
ności zawarte są te ostatnie słowa, j a 
kie napisano o naturze grawitacji. Nie 
je s t to kwantowa teoria grawitacji, a 
zdawałoby się, że w swych podstawach 
Wszechświat podlegałby takim wła
śnie prawom. Niemniej nasze obser
wacje podwójnych pulsarów wskazu
ją, iż w jakimkolwiek kierunku poszły
by badania nad istotą graw itacji, 
będą one musiały prowadzić do wnio
sków, asym pto tyczn ie zbieżnych z 
tymi, ja k ie  wynikają z ogólnej teorii 
względności.
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Datowanie narodzin 
Jezusa Chrystusa

Paweł Preś

Wstęp

Datowanie narodzin Jezusa z Nazaretu 
jest problemem bardzo trudnym. Bez 
mała należy to zagadnienie nazwać pro
cesem poszlakowym, gdyż brak jest in
formacji mogących jednoznacznie okre
ślić ten moment. Aby móc powiedzieć 
coś rozsądnego na ten temat, trzeba do
konać kompilacji opisu biblijnego z da
nymi historycznymi i etnograficznymi. 
Specyficznego charakteru temu zaga
dnieniu dodaje podana w Ew angelii 
Mateusza informacja o pewnym obiek
cie niebieskim, który był widoczny w 
czasie narodzin Jezusa. Ze względu na 
ten obiekt, zwany powszechnie gwiazdą 
betlejemską, astronomowie dodają od 
czasu do czasu swoje trzy grosze w dys
kusji nad tą  sprawą. O tym, że jednak 
nie jest to zadanie łatwe mówi choćby 
fakt, iż proponowane dotychczas daty 
narodzenia Jezusa zawierają się w okre
sie od roku 20 p.n.e. do 10 n.e. W litera
turze wciąż pojawiają się nowe prace 
proponujące coraz to inne schematy wy
darzeń.

Obecnie we wszystkich Kościołach 
chrześcijańskich święto Bożego Naro
dzenia obchodzone jest 25 XII, nieza
leżnie od tego, jakim  kalendarzem te 
Kościoły się posługują. Data ta ma jed 
nak charakter czysto symboliczny. Po raz 
pierwszy święta Bożego Narodzenia w 
ten dzień obchodzono w roku 336. Data 
ta została wybrana w sposób celowy, w 
ten bowiem dzień, zbiegający się z datą 
p rz e s ile n ia  z im ow ego, w R zym ie 
obchodzono święto ponownego odra
dzania się Słońca {Dies Solis Invictis Na
talis), rozpoczynający czas bardzo po
pularnych Satumaliów. Kościół wybie
rając ten dzień na święto Bożego Naro
dzenia kierował się dwoma przesłanka
mi. Po pierwsze, chciał przez to wska
zać, że prawdziwym Słońcem oświeca
jącym  każdego człowieka jest Jezus, po

drugie, pozwalało to uniknąć dwuznacz
nej sytuacji, w której chrześcijanie brali 
udział w świętach pogańskich.

Pewności co do daty narodzenia Je
zusa nie było od samego początku chrze
ścijaństwa. Nikt się nią pierwotnie po 
prostu nie interesował. Centralnym wy
darzeniem, wokół którego koncentrowa
ła się św iadom ość chrześcijan  było 
Zmartwychwstanie. Ewangelie Marka i 
Jana pomijają milczeniem wydarzenia 
poprzedzające okres nauczania. Pierw
sza, aramejska jeszcze, wersja Ewange
lii Mateusza również zawierała jedynie 
mowy Jezusa. Dopiero Łukasz w swojej 
Ewangelii umieszcza okoliczności Jego 
narodzin. Pod wpływem Łukasza rów
nież w nowej redakcji Ewangelii Mate
usza pojawiają się szczegóły dotyczące 
narodzin. Najstarsze wzmianki na temat 
samej daty pochodzą dopiero z końca III 
w. n.e. W roku 194 Klemens Aleksan
dryjski podał datę 3 listopada 3 
roku p.n.e., zaznaczając przy tym, że inni 
wskazują na daty 20 maja lub 20 
kwietnia. W 120 lat później Epifaniusz 
podaje już jedną z tych dat, 20 
maja, obok 20 czerwca jako możliwe 
daty Zwiastowania.

N ajsłynniejszej próby datow ania 
narodzin dokonał w VI wieku mnich 
scytyjski Dionizy Mniejszy. Do tego 
czasu używano powszechnie starej ra
chuby lat liczonych ab urbe conditia, 
czyli od założenia miasta -  Rzymu. Li
czono również tzw. lata olimpiad oraz 
lata ery Dioklecjana. Na prośbę papieża 
Jana D ionizy rozpoczął badania nad 
reformą rachuby lat, tak aby można je  
było liczyć od momentu narodzin Jezu
sa. Opierając się głównie na zapiskach 
dotyczących okresów panowania po
szczególnych cesarzy i królów, Dionizy 
wyznaczył moment narodzin na 25 gru
dnia roku 753, ustalając rok 754 aub jako 
pierwszy rok Pański. W ten właśnie spo

sób powstała używana przez nas rachu
ba lat. Niestety Dionizy pomylił się w 
rachunkach o co najmniej 4 lata. Dziś 
wiemy, że pominął lata w ciągu których 
cesarz August panował pod imieniem 
Oktawian. Efektem tego jest dość zabaw
na sytuacja językowa, gdy zastanawia
my się dzisiaj na ile lat przed Chrystu
sem narodził się Chrystus.

Nieco historii

Przy każdej próbie datowania jakiegoś 
zdarzenia należy najpierw oprzeć się na 
znanych faktach historycznych. Szcze
góły dotyczące narodzenia Jezusa podają 
w swoich Ewangeliach Mateusz i Łu
kasz. Wiemy z nich, że Jezus narodził 
się za panowania cesarza Augusta w 
Rzymie, gdy w ładcą Judei był Herod 
Wielki. Same te fakty pozwalają ogra
niczyć się do rozważania lat panowania 
Heroda, czyli okresu pomiędzy 27 a 4 
rokiem p.n.e. Śmierć Heroda, która na
stąpiła pomiędzy dniem 12 III a 11 IV 
jest jednym z najlepiej określonych mo
m entów w interesującej nas historii. 
Wiemy też, że powodem, dla którego 
Jó zef i M aria odbyli dość uciążliw ą 
podróż do Betlejem był spis ludności. 
Niestety, informacja ta pozornie tylko 
pozwala na uściślenie czasu narodzin 
Jezusa, wprowadza bowiem więcej za
mieszania niż korzyści. Łukasz pisze w 
swojej Ewangelii, że ów spis ludności 
odbył się, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz (Łk 2,2). Wiemy, że Kwi- 
ryniusz był zarządcą Syrii w latach 6-7 
n.e. i rzeczywiście przeprowadził wtedy 
spis ludności w Palestynie. Działo się to 
jednak, jak  łatwo zauważyć w dziesięć 
lat po śm ierci H eroda. Rozbieżność 
owych okresów próbuje się rozwikłać w 
różny sposób. Niektórzy zwracają uwa
gę na dość specyficzne sformułowanie 
tego wersetu, który można tłumaczyć
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także w następujący sposób: pierwszy ów 
spis odbył się,zanim Kwiryniusz był wiel
korządcą Syrii. To wyjaśnienie ma jednak 
charakter bardziej lingwistyczny niż histo
ryczny. Istnieją także sugestie, że Kwiry
niusz mógł być już wcześniej zarządcą 
Syrii. Wymienia się tu lata 12-8 p.n.e. i 
3-2 p.n.e. Zamieszanie w kwestii ustale
nia czasu owego spisu powiększył jeszcze 
Tertulian (II/III w. n.e.), który opierając się 
na dokumentach rzymskich jednoznacz
nie stwierdził: ja k  wiadomo, spis ludności 
nakazany przez Augusta został przeprowa
dzony wówczas w Judei przez Sencjusza 
Saturnina, który pełnił ten urząd w latach 
8-6 p.n.e.

Cały ten problem wydaje się być roz
wiązywalny przy założeniu, że w tym cza
sie zarówno Satumin, jak i Kwiryniusz byli 
zarządcami Syrii, jeden będąc legatem 
zwyczajnym a drugi wojskowym. Zgadza 
się to z praktykow anym  czasem  w 
cesarstwie rzymskim pozostawianiem 
poprzednich legatów prowincji jako do
wódców wojsk. Jest to o tyle zgodne, że 
wiemy, iż w tym czasie Kwiryniusz pro
wadził działania zbrojne przeciw Hono- 
madom w Cylicji, która podlegała pod 
władzę legata Syrii. Z opisu biblijnego 
wynika, że spis ludności kojarzono w Pa
lestynie z Kwiryniuszem, niezależnie od 
tego, jakiego typu namiestnikiem był wte
dy w Syrii.

Sprawa gwiazdy

Ewangelia Mateusza dostarcza nam je 
szcze kilku dodatkowych informacji. Ma
teusz nadmienia przybycie do Jerozolimy 
Mędrców ze Wschodu, którzy ujrzeli na 
niebie gwiazdę zapowiadającą narodzenie 
znacznego króla żydowskiego. Stwierdze
nie to jest bardzo enigmatyczne. Samo 
określenie ze Wschodu sugeruje zarówno 
pustynię Arabską, jak i Mezopotamię oraz 
Persję. Słowo nocyoi użyte na określenie 
Mędrców jest pochodzenia perskiego, a w 
tradycji antycznej określano tak uczniów 
Zaratustry. Jest bardzo prawdopodobne, że 
owi nayo i znali żydowskie pisma proroc
kie dotyczące przyjścia Króla-Mesjasza, 
mogły one być bowiem znane w Mezopo
tamii po okresie niewoli babilońskiej 
Żydów. Bogata tradycja astronomii i astro
logii babilońskiej każe również sądzić, że 
znali oni dobrze obie dziedziny wiedzy, 
wtedy tworzące ściśle jedną całość.

Fakt ukazania się owej gwiazdy na 
wschodzie pozwala podjąć próbę wyko
rzystania astronomii do datowania naro
dzin Jezusa. Identyfikacji owej gwiazdy

próbowano dokonać już dość dawno. Słyn
ną hipotezę wysunął Kepler po obserwa
cji w 1603 roku tzw. potrójnej koniunkcji 
Jowisza i Saturna. Jest to zjawisko polega
jące na tym, że w ciągu niecałych sześciu 
miesięcy Jowisz i Saturn trzy razy zbliża
ją  się na niebie tworząc koniunkcje. Zja
wisko to jest dość rzadkie, powtarza się 
mniej więcej co 120 lat. Według obliczeń 
Keplera podobna koniunkcja wydarzyła 
się na jesieni roku 7 p.n.e. Wysuwano też 
przypuszczenia co do gwiazd nowych lub 
supernowych, a także co do komety Hal- 
leya. Na temat możliwych interpretacji 
gwiazdy betlejemskiej wyczerpująco pi
sała Jadwiga Biała w artykule zamieszczo
nym w numerze 4/93 Postępów Astrono
mii. Najstarszą próbą naturalnego wyja
śnienia gw iazdy betle jem sk iej je s t 
wzmianka Orygenesa w jego dziele Con
tra Celsum pochodzącym z pierwszej po
łowy III wieku, w którym opowiada się 
on za hipotezą komety, występując przy 
tym przeciw sądom uznającym ją  za zja
wisko nadnaturalne.

W opisie Mateusza można wyczytać 
kilka charakterystycznych cech gwiazdy 
betlejemskiej:

1. Gwiazda ta była na niebie obiektem 
nowym i wystarczająco spektakular
nym, aby mogła być odczytana jako 
znak narodzenia kogoś niezwykłego.

2. Gwiazda wykazywała wolny ruch wła
sny na niebie. Mędrcy widzieli ją  pier
wotnie na wschodzie. Greckie okre
ślenie £V te  avotTote (en te anatole) 
tłumaczone zwykle jako na wschodzie, 
m ożna rów nież tłum aczyć jako o 
wschodzie. Nazwa ta określa dokła
dnie tzw. wschód heliakalny, czyli po
jawienie się obiektu na niebie na krót
ko przed wschodem Słońca. Natomiast 
podróżując z Jerozolimy do Betlejem 
widzieli ją  już prowadzącą ich przed 
sobą, czyli w kierunku południowym. 
Przyjmując, iż Mędrcy przybyli z ob
szaru Mezopotamii, można ocenić, że 
owo przesunięcie z kierunku wscho
dniego na południowy nastąpiło w cią
gu jednego do dwóch miesięcy.

3. Gwiazda zatrzymała się nad Betlejem.

Spośród wielu możliwych obiektów 
występujących na niebie istnieje w zasa
dzie tylko jeden rodzaj, który dość dobrze 
pasuje do powyższego opisu. Jest nim ko
meta. Jasne komety, widoczne gołym 
okietn są zjawiskiem dość rzadkim, poja

wiają się tylko kilka razy w ciągu stule
cia. Fakt przesunięcia się gwiazdy na nie
bie ze wschodu na południe, czyli o kąt 
około 90° w ciągu 1 do 2 miesięcy jest rów
nież zgodny z typową prędkością przesu
wania się komet względem gwiazd, czyli 
średnio 1° do 2° na dzień.

Pewną trudność w interpretacji tego 
zjawiska sprawia dość niejasny zapis 
Mateusza mówiący, że gwiazda, którą wi
dzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż 
przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię (Mt 2,9). Właśnie z 
powodu tego zapisu wielu badaczy sądzi, 
że była ona obiektem nadnaturalnym, spe
cjalnym cudem Boga ogłaszającego w ten 
sposób narodziny swojego Syna. Inni znów 
widzą w tym opisie wyraz tendencji do 
mitologizowania życia Jezusa. Jednakże 
obie te cechy mogą być czymś bardzo 
zwyczajnym. Fakt, że gwiazda szła przed 
nimi może po prostu oznaczać, że Mędr
cy kierując się z Jerozolimy do Betlejem 
jednocześnie szli w kierunku gwiazdy, 
czyli że gwiazda zwyczajnie wskazywała 
im drogę. Natomiast opis zatrzymania się 
gwiazdy nad Betlejem jest zgodny z dość 
typowym w owym czasie opisywaniem 
komet. Ponieważ do czasów Keplera ko
mety uważane były za twory atmosferycz
ne, dość często opisywano je jako obiekty 
wiszące lub stojące nad jakimś miejscem. 
Dla przykładu Dion Kasjusz w swej Hi
storii Rzymu opisuje pojawienie się kome
ty Halleya w roku 12 p.n.e. słowami: 
gwiazda, zwana kometą, stała przez kilka 
dni nad Miastem, tu oczywiście Rzymem. 
Natomiast Józef Flawiusz w Wojnie ży
dowskiej charakteryzuje kometę z roku 
64 n.e. w słowach: gwiazda przypomina
jąca miecz stała nad miastem, tu z kolei 
Jerozolimą. Można przypuszczać, że Mę
drcy widzieli ją  po prostu z warkoczem 
ustawionym pionowo do horyzontu, gło
wą swoją wskazującą na Betlejem.

W zidentyfikowaniu owej h ipote
tycznej komety bardzo pomocne okazu
ją  się zapisy z kronik chińskich. Chiń
czycy bowiem w tym czasie obserwo
w ali n iebo  z w yją tkow ą p ie c z o ło 
witością, notując każdy nowy obiekt na 
niebie. W okresie od roku 20 p.n.e. do 
10 n.e. kroniki te wymieniają pojawienie 
się trzech komet:

1. W sierpniu 12 roku p.n.e na prze
ciąg 56 dni pojaw iła się kometa, 
którą identyfikuje się obecnie z ko
metą Halleya.

2. W marcu 5 roku p.n.e. pojawiła się
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w okolicach gwiazdozbioru Kozio
rożca kometa, która była widoczna 
przez 70 dni.

3. W kwietniu roku 4 p.n.e. pojawiła 
się kometa w okolicach gwiazdo
zbioru Orła, będąc jednak najpraw
dopodobniej słabym i krótkotrwałym 
obiektem.

W rozgraniczeniu pomiędzy tymi 
trzema obiektami pomocne są wskazów
ki dotyczące czasu rozpoczęcia dzia
łalności przez Jana Chrzciciela i Jezusa 
znajdujące się w Ewangelii św. Łukasza. 
Łukasz stwierdza, że Jan Chrzciciel roz
począł swoją działalność w piętnastym

roku panowania Tyberiusza (Łk 3,1), co 
odpowiada okresowi od października 
roku 28 do października roku 29 n.e. 
Opisując natomiast okoliczności chrztu 
Jezusa Łukasz stwierdza, że miał lat oko
ło trzydziestu (Łk 3,23). Ten dość ogól
ny zwrot był stosowany do ludzi pomię
dzy 26 a 34 rokiem życia. Przyjmując 
powyższe informacje można ustalić naj
wcześniejszy rok narodzin Jezusa na 
7 rok p.n.e. Z tego względu musimy 
odrzucić kometę z roku 12 p.n.e., czyli 
kometę Halleya, jako zbyt wczesną. 
Kometa z roku 4 wydaje się być zbyt 
późną, gdyż prawdopodobnie już jesie- 
nią roku 5 p.n.e. Herod wyjechał na le
czenie do gorących źródeł do Jerycha,

gdzie zmarł na wiosnę roku następne
go, mniej więcej w czasie pojawienia 
się owej komety.

Pozostaje w ięc kom eta z roku 
5 p.n.e. Fakt, że pojawiła się ona w gwia
zdozbiorze Koziorożca bardzo dobrze 
zgadza się z opisem gwiazdy betlejem
skiej dokonanym przez Mędrców. Dwa 
tysiące lat temu na szerokościach geo
graficznych Mezopotamii, na przełomie 
marca i kwietnia gwiazdozbiór Kozio
rożca pojawiał się na niebie na krótko 
przed wschodem Słońca. Kometa ta była 
więc w tym czasie widoczna ev xe a v a — 
ToXf, czyli o wschodzie.

Ważność komety jako znaku

Jeżeli proponujemy wyjaśnienie gwia
zdy betlejemskiej jako komety, musimy 
się zastanowić, czy kometa w ogóle, jak 
i ta w szczególności, mogła mieć jakieś 
znaczenie dla Mędrców? Trzeba tu 
wkroczyć na teren interpretacji astrolo
gicznych, astrologia była bowiem wte
dy ściśle związana z astronomią. Poczy
nając od średniowiecza komety interpre
towano jako znaki zdecydowanie zło
wróżbne. Z tego też powodu wielu ludzi 
usiłujących interpretować naturę gwia
zdy betlejemskiej wolało unikać tego 
wyjaśnienia. Jednak w czasach starożyt
nych komety były wiązane nie tylko z 
wielkimi nieszczęściami lub wojnami, 
ale także ze wspaniałymi zwycięstwa
mi, narodzinami królów, czy też powsta
waniem nowych dynastii. Symbolizowa
ły ważne zmiany historyczne, mogły 
więc zwiastować na przykład czyjeś na
rodziny. Przypatrując się pojawieniu 
komety z roku 5 p.n.e. można również 
zwrócić uwagę na fakt, iż od 1000 roku 
p.n.e. do 1000 n.e. gwiazdozbiór Kozio
rożca był miejscem przesilenia zimowe
go, a więc miejscem odradzania się Słoń
ca. Ponadto Koziorożec był związany z 
Saturnem, który w astrologii chaldejskiej 
symbolizował boskiego Ojca. Możliwe, 
że w istocie wyprawa M ędrców 
spowodowana została całym ciągiem 
znaków. Nie bez znaczenia byłaby tu o 
dwa lata w cześniejsza potrójna 
koniunkcja Jowisza i Saturna w gwia
zdozbiorze Ryb. W astrologii chaldej
skiej Jowisz symbolizował boskiego Syna, 
natomiast gwiazdozbiór Ryb był astrolo
gicznie często wiązany z Izraelem. Rów
nież w rok później na niebie nastąpiło 
zgrupowanie Jowisza i Saturna z Marsem, 
który symbolizował potęgę militarną. Oba 
te znaki mogły zwrócić uwagę Mędrców

Kometa Bennetta sfotografowana 26 III 1970 roku ponad pasmem Alp Szwajcarskich. 
Jeśli przyjmie się, że komety są tworami atmosferycznymi nietrudno odnieść wrażenie, 
że przy takiej orientacji względem horyzontu kometa wskazuje jakiś punkt na powierzchni 
Ziemi.
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na m ożliwe narodzenie potężnego 
Króla-Mesjasza w Judei. Pojawienie się 
w rok później komety w gwiazdozbio
rze Koziorożca byłoby wtedy już trze
cim znakiem, tym razem definitywnie 
wywołującym podróż Mędrców, bo
wiem kometa ukazując się na wscho
dzie była znakiem szybko następującej 
zmiany, w odróżnieniu od komety wi
docznej na zachodzie, zapowiadającej 
zmiany powolne.

Jest dość charakterystyczne, że He
rod po przeprowadzeniu poufnej roz
mowy z Mędrcami na temat gwiazdy 
kazał zabić w Betlejem wszystkie dzie
ci w wieku do dwóch lat. Możliwe, że 
Mędrcy opowiedzieli Herodowi nie tyl
ko o aktualnie widocznej komecie, ale 
także o poprzedzających ją  koniunk- 
cjach planetarnych. Herod wolał się 
dobrze zabezpieczyć.

Próba ściślejszego datowania

Hipoteza komety z roku 5 p.n.e. wyda
je  się być zgodna z jeszcze jednym fak
tem dotyczącym narodzin Jezusa. Łu
kasz podaje w swojej Ewangelii, że w 
okolicy Betlejem przebywali w polu pa
sterze i trzymali straż nocną nad swoją 
trzodą (Łk 2,8). W całej Palestynie w 
okresie od listopada do lutego pogoda 
jest zimna i deszczowa, co nie sprzyja 
trzymaniu nocą owiec na pastwiskach, 
a tym bardziej nocowaniu przy nich pa
sterzy Owce wypędza się na pastwiska 
zwykle od marca do końca listopada.

Szczególnie w dwóch okresach paste
rze przebywali ze swoimi stadami przez 
całą dobę, a mianowicie na przełomie 
marca i kwietnia, gdy następował wio
senny sezon rodzenia się jagniąt i w 
połowie października, gdy stada były 
zbierane z pól. Kometa pojawiła się w 
marcu i była widoczna przez 70 dni, 
M ędrcy m usieli w ięc przybyć do 
Betlejem  najpóźniej z początkiem  
czerwca. Uwzględniając, że w tym cza
sie Maria musiała odbyć czterdziesto
dniowy czas oczyszczenia, a następnie 
krótką podróż do Świątyni na złożenie 
wykupu za pierworodnego syna, może
my oszacować czas narodzin Jezusa na 
miesiące marzec i kwiecień, co odpo
wiada wiosennemu sezonowi rodzenia 
się jagniąt.

Można też wysunąć dalszą hipote
zę co do daty narodzenia Jezusa. Łu
kasz wspomina, że dla podróżujących 
Józefa i Marii nie było miejsca w go
spodzie. Fakt ten zwykle łączy się z tło
kiem spowodowanym spisem ludności. 
Jednak ta interpretacja niekoniecznie 
musi być słuszna, gdyż spisy w staro
żytności trwały przez dłuższy czas i nie 
było konieczności stawienia się do spi
su na dany dzień czy nawet tydzień. W 
okresie wiosennym natomiast wypada
ło największe święto żydowskie, Pa
scha, na którą w prawie żydowskim 
każdy dorosły mężczyzna miał obowią
zek stawić się do Jerozolimy. Betlejem 
natomiast leży tylko kilkanaście kilo
metrów od Jerozolimy i w czasie Pa

schy mogło być równie za
tłoczone pielgrzymami tak 
jak  i cała okolica. Fakt, że 
Nazaret leży dość daleko, 
bo około 100 km, od Jero
zolimy i w związku z tym 
podróż do Betlejem nie była 
krótka, mógł skłonić Józe
fa do połączenia obu powo
dów podróży. Można więc 
wysunąć hipotezę, że Jezus 
narodził się na kilka dni 
przed lub po święcie Pa
schy, które w 5 roku p.n.e. 
wypadało w kalendarzu ju 
liańskim  na 20 kw ietnia. 
Ciekawe, że taką między in
nymi datę wym ieniał pod 
koniec III w ieku  w sp o 
mniany już tutaj Klemens 
Aleksandryjski.

Podsumowanie

Powyższa interpretacja wydarzeń zosta
ła zasugerowana przez Colina Humpre- 
ysa i należy do jednej z najlepiej sfor
mułowanych astronomicznych interpre
tacji gwiazdy betlejemskiej. Jednak 
mimo swej sugestywności i w niej moż
na znaleźć kilka słabych punktów, jak 
choćby ten, czy w opisie zachowania 
się gwiazdy można utożsamiać znacze
nia określeń wisieć i zatrzymać się nad 
jakimś miejscem. Temat ten pozostaje 
więc wciąż otwarty i jak sądzę szybko 
nie zostanie rozwiązany (jeśli w ogóle). 
Moim zdaniem główny problem leży w 
odgadnięciu jaki rodzaj znaku na nie
bie mógł przyciągnąć uwagę Mędrców. 
Ogromna plastyczność symboli astro
logicznych powoduje, że do rangi gwia
zdy betlejemskiej może kandydować 
stanowczo za dużo obiektów na niebie 
lub ich koniunkcji. Na razie pozostaje 
nam jedynie świadomość wpływu, jaki 
owa gwiazda pozostawiła w naszej oby
czajowości i języku. Odnajdujemy ją  
dziś zarówno w określaniu świąt Bo
żego Narodzenia mianem Gwiazdka, 
jak i w zwyczaju wypatrywania przed 
wieczerzą wigilijną pierwszej gwiazdy. 
Owemu zwyczajowi, mocno przeżywa
nemu przeze mnie w dzieciństwie, po
zostaję wiemy do dziś. Za każdym ra
zem wspominam wtedy Mędrców jak i 
ową tajemniczą gwiazdę, która zainspi
rowała ich do odnalezienia Jezusa oraz 
pozwoliła odkryć Jego królewski maje
stat, mimo ewidentnego ubóstwa w ja 
kim się urodził.
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7 rok p.n.e. I

6 rok p.n.e.l

potrójna koniunkcja 
Jowisza i Saturna

, zgrupowanie Marsa, 
Jowisza i Saturna

5 rok p.n.e. I
kometa w Koziorożcu

------ Narodzenie Jezusa ?

4 rok p.n.e. I

. Śmierć Heroda Wielkiego
-------- kometa w gwiazdozbiorze Orła

O -
3 rok p.n.e.l

Paweł Preś jest pracownikiem Instytutu 
Astronomii we Wrocławiu. Jego ulubionym 
polem badawczym są gwiazdy typu RS CVn, 
a szczególnie ich promieniowanie rentge
nowskie. Obecnie kończy pracę doktorską o 
rozbłyskach gwiazdowych.
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Konkurs
o kometach

1 pT~l

i IV" Ti a lii

1. Czy komety posiadają jądra, a jeśli tak, to z 
czego 'są one zbudowane?

2. Kometa Halley'a podczas swojego ostatniego 
zbliżenia do Słońca została przebadana z bliska 
przez pięć sond kosmicznych. Prosimy podać na
zwy trzech z nich,- ukazanych na prezentowanych 
obok znaczkach pocztowych.

3. Z jaką kometą kojarzony jest sierpniowy rój me
teorów -  Perseid?

4. Jak nazywa się kometa, u której po raz pierw
szy wykryto promieniowanie rentgenowskie?

5. Na poniższych zdjęciach przedstawione zostały 
obrazy trzech słynnych komet widocznych w bie
żącym stuleciu. Prosimy podać ich nazwy i lata 
ostatniego pojawienia się na naszym niebie.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji 
do końca kwietnia 1997 roku. Wśród uczestników 
konkursu rozlosujemy 5 bezpłatnych prenumerat 
Postępów Astronomii”, a na trzech zwycięzców 

konkursu czekają nagrody niespodzianki! Liczy się 
ilość i jakość prawidłowych odpowiedzi!



rozmaitości

Ganimedes
w obiektywie
sondy
GALILEO

Fot. 1. Widok ogólny globu Ganimedesa uzyskany w dniu 
3 czerwca 1996 r., gdy odległość GALILEO od Ganimede
sa wynosiła 9.8 min km. Obraz ten posłużył do precyzyj
nego nawigowania stacją kosmiczną. Olbrzymi ciemny ob
szar to Galileo Regio, którego średnica wynosi ok. 3200 
km. Białe plamki to względnie młode kratery meteorytowe. 
Część obszaru może być pokryta szronem.

Prezentowane tu obrazy fragmen
tów powierzchni największego 
satelity Jowisza, Ganimedesa 
(promień 2631 km), zostały uzy
skane przez statek kosmiczny GA
LILEO w czasie jego pierwszego 
zbliżenia do tego satelity. Za wy
jątkiem obrazu nr 1, wszystkie 
zdjęcia zostały zrobione w dniu 27 
czerwca 1996 roku. Odległość sta
cji kosmicznej od satelity wynosi
ła wtedy ok. 7.5 tysiąca kilome
trów. Kolejne bliskie spotkanie 
tych obiektów nastąpiło we wrze
śniu 1996 roku, ale na obrazy bę
dziemy musieli poczekać, bo wo
bec awarii głównej anteny stacji 
GALILEO, uzyskane dane są ma
gazynowane na pokładzie stacji i 
przekazywane następnie małymi 
porcjami (patrz PA 4/95, str. 148.)

Fot.2. Mozaika 4. obrazów uzyskanych przez GALILEO w 
rejonie Uruk Sulcus Ganimedesa na tle obrazu tego same
go obszaru uzyskanego przez Voyagera 2 w 1979 roku.
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rozmaitości
Fot. 3a,b. -  porównanie jakości obe
cnie uzyskanych obrazów z obraza
mi wcześniejszymi.
Po lewej -  obraz uzyskany przez 
sondę kosmiczną Voyager 2 w roku 
1979. Rozdzielczość obrazu wynosi 
1.3 km/piksel. Po prawej -  obraz 
tego sam ego obszaru uzyskany 
przez GALILEO z odległości 7448 
km od Ganimedesa. Zdolność roz
dzielcza wynosi 74 m/piksel czyli jest 
lepsza przeszło 17 razy w stosunku 
do obrazów Voyagera.

Fot. 4. Górzyste pasma, bru
zdy, kratery i względnie płaskie 
obszary lodowe w rejonie Uruk 
Sulcus Ganimedesa widoczne 
z odległości 7448 km.

"'■v H. tv' Fot. 5. Obraz okolicy starego kra 
teru meteorytowego na Ganimede 
sie wskazujący, że wiek tych obsza 
rów sięga kilku miliardów lat.

i

Fot. 6. Duży krater meteory 
towy w rejonie Uruk Sulcus.

.

Fot. 7. Obraz części ob
szaru Galileo (Galileo Re- 
gio) na Ganimedesie, który 
pokazuje „subtelną” struktu
rę ciemnych rejonów po
wierzchni tego satelity. Zdję
cie zostało uzyskane z od
ległości 7652 km.
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Ozon w ziemskiej atmosferze
Ultrafioletowe promieniowanie sło
neczne dochodzące do powierzchni 
Ziemi w ciągu ostatnich 15 lat znacz
nie zwiększyło swoje natężenie. Ten 
wzrost jest proporcjonalny do ogólne
go zmniejszenia się obfitości ozonu w 
ziemskiej atmosferze. Niepokoi to ba
daczy różnych specjalności, a szcze
gólnie lekarzy, którzy we wzroście 
promieniowania ultrafioletowego na 
powierzchni Ziemi widzą m. in. nie
bezpieczeństwo wzrostu zachorowań 
ludzi na raka skóry i kataraktę, złe od
działywania na plony roślin wykorzy
stywanych do żywienia człowieka, czy 
niekorzystne wpływy na życie w mo
rzach i oceanach. To właśnie ozon ab
sorbuje ultrafioletowe promieniowanie 
Słońca i osłania ziemskie życie od jego 
zabó jczych  wpływów. Poniew aż 
ryzyko dalszego wzrostu promienio
wania UV jest bardzo duże, naukowcy 
z całego świata starają się zrozumieć 
w jakim stopniu obserwowane zmiany 
obfitości ozonu w atmosferze są spo
wodowane z jednej strony działalno
ścią człowieka, a z drugiej takimi pro
cesami naturalnymi jak zmiany dyna
miki atmosfery, zmienna aktywność 
wulkaniczna czy długofalowe zmiany 
aktywności słonecznej. I od kilkudzie
sięciu lat prowadzone są regularne ob
serwacje ozonu mające na celu wyzna
czanie jego obfitości w atmosferze i 
uchwycenie okoliczności zmian tego 
parametru. Ostatnio coraz częściej te 
prace są koordynowane w skali świa

towej i coraz to bardziej wyrafinowa
na aparatura wprowadzana je s t na 
orbitę okołoziemską, by pełniej i do
kładniej śledzić ten problem. W ostat
nich m iesiącach taką m isję pełnią 
świeżo (odpow iednio 2 lipca i 17 
sierpnia 1996) wprowadzone na orbitę 
satelity TOMS/EP i ADEOS. Pierwszy 
z nich jest przeznaczonym do badań 
atmosfery satelitą zbudowanym przez 
NASA z serii tzw. „Earth Prob” ze 
spektrometrem ozonowym TOMS (the 
Total Ozone Mapping Spectrometer) i 
będzie obserwował atmosferę Ziemi 
przez prawie 2 dziesięciolecia. Drugi 
z nich, ADEOS (Advanced Earth Ob
serving Satellite) jest satelitą „między
narodowym”. Został wprowadzony na 
orbitę w sierpniu przy pomocy japoń
skiej rakiety H-II z japońskiego cen
trum kosmicznego w Tanegashima. 
Jego podstawowy, zbudowany przez 
NASA, instrument TOMS od listopa
da 1996 będzie kontynuował cało
dzienną obserwację ozonu atmosfe
rycznego. Obserwacje tego rodzaju 
rozpoczęła NASA w roku 1978 przy 
pomocy satelity Nimbus-7 (który pra
cował do maja 1993 roku) i kontynuo
wała swoją aparaturą na pokładzie ro
syjskiego satelity Meteor-3 aż do koń
ca jego pracy w grudniu 1994 roku. 
Obecnie wprowadzona na orbitę apa
ratura jest urządzeniem najnowszej ge
neracji. Z wysokości 800 km mierzy z 
dużą zdolnością rozdzielczą całkowi
tą zawartość ozonu w ziemskiej atmo

sferze przez 24 godziny na dobę. Jak 
powiedzieliśmy wyżej ozon osłania 
Ziemię przed niebezpiecznym dla pro
cesów życiowych ultrafioletowym pro
mieniowaniem Słońca, a działalność 
gospodarcza człowieka i niektóre pro
cesy naturalne niszczą go. Stąd moni
torowanie jego zawartości i to w czasie 
całego cyklu aktywności słonecznej 
jest bardzo ważne. Osobliwością roz
kładu ozonu w ziemskiej atmosferze 
je s t  tzw. „d z iu ra  an ta rk ty czn a” 
tworząca sie każdego roku w okresie 
od września do listopada i ona będzie 
obiektem szczególnej uwagi satelity 
ADEOS. Jego duża przestrzenna zdol
ność rozdzielcza i duża precyzja po
miarów pozwolą odkryć i zlokalizo
wać różne źródła zanieczyszczeń at
mosferycznych i przyczyn destrukcji 
tego tak ważnego dla życia składnika 
atmosfery. Ponadto TOMS dokonuje 
też pomiarów zawartości dwutlenku 
siarki, który dostaje się do atmosfery 
na skutek wybuchów wulkanicznych. 
Te pomiary z kolei są bardzo ważne 
dla detekcji i lokalizacji chmur popio
łów wulkanicznych, które niezależnie 
od wpływu na promieniowanie sło
neczne, są bardzo groźne dla lotnictwa 
zarówno cywilnego jak i wojskowego.

Pierwsze pomiary z pokładu świe
żo wprowadzonego na prawie biegu
nową orbitę okołoziem ską satelity 
ADEOS wykonane przez jego spektro
metr TOMS dają mapę aktualnego roz
kładu ozonu w ziemskiej atmosferze i 
pokazują rozległą dziurę ozonową nad 
biegunem południowym. Przytaczamy 
te obrazy na wkładce w globalnym 
spojrzeniu na Ziemię i w spojrzeniu 
na obszary antarktyczne. W sumie po
miary prowadzone przez satelitę ADE- 
OS/TOMS pozwolą na lepsze pozna
nie zarówno naturalnych, jak i spowo
dowanych działalnością człow ieka 
procesów odbywających się w tym nie
zwykle ważnym dla istnienia ludzko
ści środowisku, jakim jest ziemska at
mosfera.

(aw)

Prenumerata Postępów Astronomii
Wszystkie sprawy związane z prenu
meratą i kolportażem Postępów Astro
nomii prosimy kierować na adres: 

Barbara Gertner 
Instytut Astronomii UMK 

ul. Chopina 12/18 
teł.: (0-56) 260 18 w. 33 

e-mail: basia@astri.uni.torun.pl 
konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne 

Bank Gdański S. A. o/Toruń 
Nr 308601-6347-132

Cena prenumeraty na rok 1996 wy
nosi 15 zł (dla członków  PTA 
-10 zł), na rok 1997 - 24 zł (dla człon
ków PTA - 20 zł).

Prenumeratę przyjmujemy przez cały 
rok i realizujemy począwszy od wska
zanego zeszytu.

Posiadam y je szcze  pew ną ilość  
egzemplarzy archiwalnych w bardzo 
atrakcyjnych cenach!
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Ozon nad obszarami antarktycznymi w dniu 12 września 1996 roku (TOMS/NASA). 
Skala w jednostkach Dobsona.
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Sonda Zorzowa 
bada ziemską magnetosferę

Od 29 sierpnia br. roku krąży szczęśli
wie dookoła Ziemi po orbicie eliptycz
nej silnie nachylonej do równika (62.8 
stopni) satelita „Sonda Zorzowa” (IN- 
TERBALL-2), z zadaniem badania ob
szarów zorzowych magnetosfery ziem
skiej (apogeum na wysokości około 20 
tys. km po stronie północnej i perigeum 
na wysokości 780 km na półkuli połu
dniowej). Okres obiegu satelity dokoła 
Ziemi wynosi 5,9 godzin. Aparatura ba
dawcza satelity włącza się na kilkugo
dzinne seanse celem obserwacji zjawisk 
w obszarach zorzowych i polarnych ma
gnetosfery. 8 razy na dobę aparatura na
ukowa jest wyłączana na czas przejścia 
przez pasy radiacyjne z obawy przed 
uszkodzeniem jej przez promieniowa
nie jonizujące. Start Sondy Zorzowej 
rozpoczął drugą fazę dużego między
narodowego projektu badań magneto
sfery ziemskiej znanego pod nazwą IN- 
TERBALL (patrz artykuł w PA 2/96 str. 
73-75).

Projekt ten zapoczątkowany został 
rok wcześniej startem Sondy Ogonowej, 
która penetruje odległe obszary ogona 
magnetosfery ziemskiej po silnie eks
centrycznej orbicie, o apogeum odda
lonym od Ziemi o 200 tys. km. Oba sa
telity prowadzą poszukiwania skorelo
wanych zjawisk celem zrozumienia 
wzajemnych odziaływań pomiędzy zja
wiskami w tych oddalonych od siebie, 
ale sprzężonych magnetycznie obsza
rach.

Sonda Zorzowa jest rosyjskim sate
litą typu Prognoz-M2. Wyniesiona zo
stała w przestrzeń kosmiczną z pomo
cą rakiety nośnej typu Mołnia-M. Miej
scem startu był kosmodrom w Plesiec- 
ku (miejscowość na trasie Archan- 
gielsk-Wołogda, 145 km na południe od 
Archangielska, dawniej był na tym ob
szarze gułag). Na pokładzie sondy zo
stał również wyniesiony w przestrzeń 
czeski subsatelita Magion-5. Niestety 
wkrótce po odłączeniu od głównego sa
telity stracono z nim łączność.

Dane eksperymentalne pozyskiwane

przez poszczególne instrumenty, są naj
pierw zapisywane na dysku pokłado
wym i co kilka dni trasmitowane do 
ośrodka łączności kosmicznej w pobli
żu Eupatorii na Krymie. Stamtąd są one 
przesyłane siecią Internetu do Instytutu 
Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akade
mii Nauk w Moskwie. Tam podlegają 
wstępnemu przetworzeniu polegające
mu na dekomutacji poszczególnych eks
perymentów i nawiązaniu czasu. Prak
tycznie w ciągu 1 do 2 dni od transmisji 
na Ziemię, dane pomiarowe stają się do
stępne dla eksperymentatorów pracują
cych w różnych częściach świata na ser
werze tego instytutu. Dalsza redukcja 
mająca na celu m. in. wizualizację da
nych, odbywa się w laboratoriach ucze
stniczących eksperymentatorów. Przy
kładowe rejestracje pomiarów można 
znaleźć na stronie http://www. iki. rssi. 
ru/interball.html.

INTERBALL wyróżnia się wśród in
nych projektów badań magnetosfe- 
rycznych kompleksowością aparatury 
pomiarowej przeznaczonej do równo
czesnych pomiarów cząstek i fal, co 
ma kluczowe znaczenie dla zrozumie
nia wzajemnych odziaływań między 
polami elektromagnetycznymi i cząst
kami naładowanymi plazmy magneto- 
sferycznej. Na obu sondach znajdują 
się urządzenia do pomiarów otaczają
cej plazmy, w tym jej składu jonowe
go, funkcji rozkładów energii cząstek 
o energiach od termicznych do relaty
wistycznych, oraz pól elektrycznych i 
magnetycznych w zakresie częstotli
wości od ułamka herca do pojedyn
czych megaherców. Na pokładzie Son
dy Zorzowej została także zainstalo
wana kamera video do rejestrownia 
ultrafioletowych obrazów owalu zorzo
wego. Na stronie INTERBALL-a moż
na zobaczyć różnorodne widma energe
tyczne cząstek zjonizowanych i widma 
częstotliwości fal plazmowych uzyska
nych za pomocą instrumentów badaw
czych zainstalowanych na obu sondach.

Obecnie po około 3 miesiącach inten

sywnej pracy Sondy Zorzowej na orbi
cie można uznać, że urządzenia pokła
dowe pracują bardzo dobrze, podobnie 
jak  większość instrumentów nauko
wych. Dane pomiarowe spływają szero
kim strumieniem do uczestniczących w 
projekcie eksperymentatorów.

Jednym z eksperymentów falowych 
przeprowadzanych na pokładzie Sondy 
Zorzowej jest POLRAD, zaprojektowa
ny w Polsce. Celem jego są pomiary 
widm i polaryzacji kilometrowego pro
mieniowania zorzowego (Auroral Kilo- 
metric Radiation - AKR). Jest to bardzo 
silne promieniowanie elektromagnetycz
ne, o mocach osiągających czasami setki 
megawatów, generowane w zakresie czę
stotliwości od około 100 do 1000 kHz, 
w specyficznych obszarach zorzowych 
magnetosfery na wysokościach od 3 do 
15 tys. kilometrów. Obszary te charak
teryzują się częstym występowaniem ak
celeracji cząstek naładowanych i silną 
turbulencją plazmową wywołaną od
działywaniami pomiędzy falami pla
zmowymi i wiązkami elektronów wysy
pujących się wzdłuż linii sił pola ma
gnetycznego. Widma turbulencji i gene
rowanego promieniowania elektroma
gnetycznego są mierzone w szerokim 
zakresie częstotliwości, od ułamka her
ca do 2 megaherców przez instrumenty 
do pomiarów fal. Są to: francuski IESP 
(zakres częstotliwości od 0,1 do 30 Hz, 
rosyjski NVK-ONCH: 20 Hz do 20 kHz, 
francuskie MEMO: 1 Hz do 240 kHz i 
polski POLRAD: 4 kHz do 2 MHz. Tak 
więc POLRAD pokrywa zakres najwyż
szych częstotliwości. W zakresie od 4 
do 240 kHz POLRAD i MEMO wzaje
mnie się uzupełniają. Gdy MEMO do
starcza „mikroskopowych” widm o du
żej zdolności rozdzielczej w krótkich 
interwałach czasu (rzędu sekundy) to 
POLRAD mierzy w tym samym czasie 
widma „makroskopowe” z gorszą roz
dzielczością (4 kHz), ale w sposób cią
gły-

Mechanizm generacji AKR nie jest 
wciąż dostatecznie wyjaśniony. Podobnie
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też i warunki jego propagacji w magne- 
tosferze. Jedną z zalet Sondy Zorzowej 
jest to, że jej orbita przecina źródła AKR. 
Jest to znakomita okazja do obserwacji 
in situ procesu generacji tego promie
niowania w zestawieniu z równocześnie 
obserwowanymi widmami turbulencji 
plazmowej i mierzonymi funkcjami roz
kładów cząstek. Warto nadmienić, że 
jest niebywale trudno prowadzić tego 
rodzaju pomiary w laboratorium.

Instrument zastosowany do ekspery
mentu POLRAD to radio-spektro-pola- 
rymetr. Jest to wielokanałowy odbiornik 
radiowy, którego odbiorcze pasmo o sze
rokości 4 kHz jest przemiatane perio
dycznie równocześnie we wszystkich 
kanałach, w żądanym zakresie często
tliwości pomiędzy 4 kHz a 2 MHz. Za
opatrzony jest on w 3 prostopadłe ante
ny: 2 dipole w płaszczyźnie prostopa
dłej do osi rotacji satelity o rozpiętości 
22 metrów i jeden monopol, wzdłuż osi 
rotacji, w kierunku anty-słonecznym,
o długości 11 m. W ciągu jednego okresu 
przemiatania POLRAD zapisuje jedno 
widmo mocy odbieranego promieniowa
nia. Wielokrotne przemiatanie pozwala 
na zarejestrowanie zmienności czasowej 
widma ze zdolnością rozdzielczą w cza
sie równą okresowi przemiatania. Tak 
powstaje widmo dynamiczne. POLRAD 
może pracować na kilka sposobów. Jed
nym z prostszych rodzajów pracy jest 
jednokanałowy odbiór dla uzyskania 
widma dynamicznego mocy promie
niowania odbieranego przez jedną 
z trzech anten. W tym rodzaju pracy PO
LRAD jest wykorzystany jako radio- 
spektrograf.

Dla pomiarów polaryzacji promie
niowania jest wykorzystywany odbiór 
dziewięciokanałowy (radio-spektro-po- 
larymetr). Polega on na tym, że odbie
rane z trzech anten sygnały radiowe są 
jednocześnie procesowane i wzmacnia
ne równolegle w dziewięciu niezależ
nych kanałach, by dostarczyć danych do 
wyznaczenia parametrów polaryzacji 
AKR w funkcji częstotliwości (parame
try Stokesa). Wyjściowe sygnały są pro
porcjonalne do logarytmów mocy:
• trzech sygnałów odbieranych od

dzielnie z każdej anteny,
• trzech sum sygnałów odbieranych 

przez każdą parę anten,

• trzech sum sygnałów odbieranych 
przez każdą parę anten, lecz z jed
nym sygnałem opóźnionym w fazie 
względem drugiego o 90 stopni.

Opóźnienie to jest odpowiednikiem 
„ćw ierćfalów ki” w polarym etrach 
optycznych. Gdyby anteny POLRAD-a 
były skierowane na źródło promieniowa
nia, to dla wyznaczenia czterech para
metrów Stokesa wystarczyłyby dwie 
anteny usytuowane w płaszczyźnie pro
stopadłej do kierunku na źródło. Jednak
że kierunek na źródło nie jest a priori 
znany. Dlatego do wyznaczenia go i pa
rametrów polaryzacji potrzeba trzech 
anten i 9 wyżej wymienionych pomia
rów. POLRAD może być także połączo
ny z trzema antenami ferromagnetycz
nymi, w które wyposażony jest francu
ski instrument MEMO.

Anteny POLRAD-a są bardzo krót
kie w porównaniu z długościami anali
zowanych fal, wynoszącymi od 150 do 
15 000 metrów. Tak krótkie anteny są 
czułe jedynie na składową elektryczną 
pola fali elektromagnetycznej. Przy rów
noczesnej pracy „anteny elektrycznej” 
POLRAD-a i „magnetycznej” MEMO 
można porównać moce składowej elek
trycznej i magnetycznej fali i stąd oce
nić, na ile plazma modyfikuje własno
ści fali.

Inne możliwe rodzaje pracy POLRAD-a, 
to diagnozowanie otaczającej plazmy za 
pomocą sondowania relaksacyjnego 
oraz pomiarów impedancji dwóch pro
stopadłych anten.

Sondowanie plazmy odbywa za po
mocą jednej anteny, która nadaje krót
kotrwały impuls (250 mikrosekund) pod
czas gdy druga „słucha” odpowiedzi pla
zmy pobudzonej do drgań na jej charak
terystycznych częstotliwościach rezo
nansowych. Drgania te gasną w ciągu 
około 100 milisekund. Pomiar częstotli
wości rezonansu górno-hybrydowego 
pozwala na wyznaczenie gęstości pla
zmy gdy znana jest częstość cyklotro
nowa elektronów z pomiarów magneto
metrem.

Impedancja anten zależy od gęstości 
elektronowej i natężenia pola magne
tycznego otaczającej plazmy. Dlatego jej 
wyznaczanie w funkcji częstotliwości 
pozwala na pomiar charakterystycznych

częstotliwości, które zależą od tych 
dwóch parametrów plazmy.

Pierwsze włączenie aparatury POL- 
RAD-a nastąpiło 4 września 1996 r., w 
5 dni po starcie satelity. Przeprowadzo
ne następnie testy wykazały, że pracuje 
ona tak jak  oczekiw ano. Obecnie 
POLRAD obserwuje pełną parą. W cią
gu trzech miesięcy dotychczasowej pra
cy POLRAD-a spłynęło przeszło 200 
megabajtów danych obserwacyjnych. 
Przez większość czasu obserwacyjnego 
jest widoczne AKR. Ograniczenia cza
su obserwacji wynikają jedynie z prze
pustowości systemu telemetrycznego, 
oraz z wyłączeń aparatury na czas prze
chodzenia satelity przez pasy radiacyj
ne van Allena.

Rysunek przedstawia przykład widm 
zorzowego promieniowania kilometro
wego otrzymanych w dniu 27 września 
1996 r. od godz. 18:11:10 do 18:58:00 
czasu uniwersalnego w trzech kanałach: 
kanał 1 -  widmo z anteny Y, kanał 2 -  
widmo z anteny Z (obie anteny prosto
padłe do osi rotacji satelity), kanał 3 -  
widmo z anteny X. Dobrze widoczna jest 
modulacja sygnału z okresem 60 sekund 
w kanałach 1 i 2 z powodu rotacji sateli
ty. Widać także, że widmo w kanale 3, 
odpowiadającym antenie X, nie jest mo
dulowane, ponieważ antena ta jest umie
szczona wzdłuż osi obrotu. Pomiar fazy 
modulacji będzie wykorzystany do wy
znaczania kierunków źródeł AKR. Na 
rysunku nie zostały jeszcze skalibrowa- 
ne wartości gęstości mocy promienio
wania. Mają one tylko względne znacze
nie. Dane z pozostałych 6 kanałów (nie 
pokazane) posłużą do wyznaczania pa
rametrów polaryzacyjnych.

Eksperyment POLRAD jest prowa
dzony przez C entrum  Badań Ko
smicznych PAN i został przygotowa
ny wspólnie przez Centrum Astrono
miczne im. M. Kopernika PAN, CBK.
i Instytut Lotnictwa. Aparatura była 
zbudowana pod technicznym kierow
nictwem dra inż. Zygmunta Krawczy
ka z Instytutu Lotnictwa. Ekspery
m ent je s t częściow o finansow any 
p rzez K om itet Badań Naukowych 
(grant nr: 2 P03C 008 08).

Jan Hanasz 
Centrum Badań 

Kosmicznych PAN
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TAJEMNICE ZRODEŁ RADIOWYCH 
KLASY GPS

Jacek Niezgoda

Klasa radioźródeł GPS (Gigahertz 
Peaked Spectrum sources) jest jed

nym z ważnych problemów dzisiejszej 
astronomii radiowej. Charakteryzuje się 
ciekawymi własnościami widma radio
wego: widmo tych radioźródeł jest wy
pukłe, ma stromy wskaźnik widmowy na 
wysokich częstotliwościach i przegięcie 
blisko = 1 GHz. Wyodrębniona została 
z klasy radioźródeł zwartych o stromym 
widmie (CSS). Źródła tej klasy należą 
obecnie do najbardziej zwartych, a z dru
giej strony radiowo najjaśniejszych. 
Obiekty macierzyste radioźródeł GPS to 
różnorodna mieszanina galaktyk i kwa- 
zarów. Interesującym jest, że ponad po
łowa kwazarów GPS ma wartości prze
sunięcia ku czerwieni z powyżej 3. Spra
wia to, że są one szczególnie ciekawe w 
badaniach młodego Wszechświata i jego 
ewolucji. Mogą też służyć jako test 
obecnych schematów unifikacyjnych. 
Obserwowana wokół pewnej części 
źródeł GPS rozległa gęsta otoczka 
gazowa może tłumić aktywność jądra, a 
przy okazji silnie powstrzymywać 
radiowy dżet, w konsekwencji bardzo 
spowalniając ewolucję radioźródła. Hi
poteza, że źródła GPS są obiektami sto
sunkowo młodymi (wcześniejsza wersja 
klasy CSS) nie zgadza się z powyższym 
faktem obserwacyjnym. To, czy klasa 
GPS jest rzeczywiście odrębną oraz czy 
faktycznie ma ona jakiś związek ewolu
cyjny ze źródłami wielkoskalowymi na 
razie nie wiemy.

K L A S Y  R A D IO Ź R Ó D E Ł

W oparciu o zależność pomiędzy stru
mieniem S, a częstotliwością widma 
radiowego :

S ~ V"“

przyjmuje się następujące określenie 
widm:

'*’■ widmo płaskie, gdy a  < 0.5,
^  widmo strome, gdy a  > 0.5,

a współczynnik a  nazywamy indeksem 
widmowym. Określenie „widmo pła
skie”, czy „widmo strome” jest tu ściśle 
związane z kształtem radiowego konti
nuum, za które jest odpowiedzialny 
mechanizm promieniowania. Rys. 1 
przedstawia dwa główne mechanizmy 
emisji radioźródeł, promieniowanie syn
chrotronowe i swobodno-swobodne. Na
chylenie widma opisuje właśnie powyż
szy wskaźnik; znając go możemy, oczy
wiście w przybliżeniu, określić jaki 
mechanizm promieniowania dominuje w 
danym obiekcie.

Pierwsze przeglądy radiowe nieba 
dały początek prostemu podziałowi kla
syfikacyjnemu obiektów radiowych. 
Obserwowane źródła radiowe zostały 
sklasyfikowane na dwie kategorie obiek
tów: rozległych11, o stromym widmie (a  
> 0.5) i zwartych2*, o płaskim widmie (a< 
0.5), wyselekcjonowanych odpowiednio 
w przeglądach na niskich i wysokich 
częstotliwościach. Pierwszą grupę sta
nowią obiekty podwójne z dwoma do
brze oddzielonymi płatami emisji radio
wej, rozciągającymi się na około kilka
set kpc od aktywnego jądra identyfiko
wanej optycznie galaktyki macierzystej. 
Po bardziej wnikliwym przebadaniu, z 
dostatecznie wysoką czułością i roz
dzielczością, większość z nich okazała 
się być raczej potrójna niż podwójna, ze 
zwartym centrum (na wysokich często
ściach), odpowiadającemu położeniu 
jądra galaktyki macierzystej.

Podobnie było w przypadku źródeł 
zwartych, które były nierozdzielonymi 
punktami, a ich położenia zgadzały się 
z jądrem galaktyki macierzystej. Po zba
daniu ich z dostateczną rozdzielczością 
i czułością okazało się, że często poka
zują one rozległą emisję o stromym wid
mie w dodatku do dominujących jąder.

11 Obiekty o wyraźnej, rozległej strukturze radio
wej (obserwowane są rozległe płaty emisji radio
wej); głównie radiogalaktyki, np. Cygnus.
21 Chodzi tu o radioźródła punktowe lub z trudno
ścią rozdzielane (kwazary).

Zwarta i rozległa klasa źródeł została 
więc przemianowana na klasę odpowie
dnio z dominacją jądra i z dominacją 
płatów.

ŹR Ó D ŁA  ZW ARTE O STROM YM  
W IDM IE, CSS

Obok źródeł zwartych o płaskim widmie 
{dom inacja ją d ra )  i rozległych
0 stromym widmie {dominacja płatów) 
wyróżniono jeszcze trzecią kategorię 
radioźródeł zwartych o stromym widmie, 
zwanych CSS {Compact Steep Spectrum 
sources). Źródła te, odpowiadające około 
15% obiektów katalogu 3CR, występują 
w różnego rodzaju  aktyw nych 
galaktykach, wliczając w to kwazary, 
radiogalaktyki i nieliczne galaktyki 
Seyferta. Chociaż są to obiekty zwarte 
(<2 " lub 10 kpc) (ponieważ nie były one 
początkowo rozdzielone przez konwen- 
c jonalną in terferom etrię , np. 5km 
teleskop w Cambridge), ich strome 
widmo (a  > 0.5), typowe dla źródeł o 
dominacji płatów, wskazywało, że nie 
posiadają one dominującego i zwartego 
jądra.

Niemniej jednak, przeprowadzone w 
ostatnich latach obserwacje o wysokiej 
rozdzielczości przy pomocy systemów 
MERLIN3’, VLA4) czy VLBI5) ujawniły 
strukturę radiową źródeł CSS. Klasyfi
kacja radioźródeł CSS pokazała nato
miast, że 40% z nich to źródła podwój
ne, 40% potrójne, 10% o dominacji dżetu
1 10% złożone, tj. takie, których nie dało 
się opisać w jakiś prosty sposób. Rów
nież i tu wystąpiły wyraźne struktural
ne różnice pomiędzy radiogalaktykami 
a kwazarami, podobnie jak w przypad
ku źródeł wielkoskalowych. Radiogalak
tyki generalnie miały prostą podwójną 
strukturę radiową (czasami ze słabym 
radiowym dżetem i jądrem), podczas

3) MERLIN - ang. Multi Element Radio Linked 
Interferometr Network (Wielka Brytania).
4) VLA - ang. Very Large Array (USA).
5) VLBI - ang. Very Long Baseline Interferometry.
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gdy kwazary pokazywały albo potrójną 
strukturę (z silnym centralnym składni
kiem składającym się z jasnego dżetu) 
albo strukturę dżetopodobną lub 
złożoną.

Mały widomy rozmiar źródeł CSS 
mógł być albo faktyczny albo być wy
nikiem efektów projekcji. W tym dru
gim przypadku, CSS’y mogłyby być roz
ległymi radioźródłami zorientowanymi 
w kierunku linii widzenia. Nawet jeśli 
efekty projekcji mogłyby rozszerzać ja
kieś rzeczywiste zniekształcenie, to fakt 
braku dom inującego wzm ocnienia 
dopplerowskiego jądra jak i stosunek 
strumieni składników upodabniają tę 
klasę do rozległych źródeł o stromym 
widmie. W dodatku, rozkład rozmiarów 
liniowych źródeł 3CR (które mogłyby 
być przyjęte jako przypadkowo zorien
towane, skoro w większości mają one 
strome widma) wskazuje, że < 25% 
obiektów  powinno być w iększym i 
źródłami widzianymi blisko linii widze
nia. Ponieważ jest tam zbyt dużo źródeł 
CSS, by wyjaśnić je przez prostą pro
jekcję, generalnie przyjmuje się, że ta 
kategoria obiektów składa się z popula
cji faktycznie małych radioźródeł (1-10 
kpc), przypadkowo zorientowanych na 
niebie, a tylko dla niewielkiej ich części 
efekty projekcji mogłyby być znaczące. 
Wynika stąd, że emisja radiowa źródeł 
CSS jest ograniczona do obszaru emisji 
optycznej (~ 10-20 kpc) galaktyki macie
rzystej. Ponieważ płaty radiowe pokry
wają się z obszarem wąskich linii (NLR 
Narrow Line Region), to złożone struk
tury radiowe pewnych źródeł CSS mo
głyby pochodzić z in terakcji 
z plazmą radiową w tym gęstym lokal
nym ośrodku. Być może jedyną faktycz
ną różnicą pomiędzy radiogalaktykami 
i kwazarami CSS jest to, że te drugie 
mogą zawierać bardziej gęsty ośrodek, 
który tłumaczyłby ich bardziej złożoną 
strukturę radiową. Subgalaktyczna na
tura źródeł CSS prowadzi do dwóch 
możliwych hipotez:
1. reprezentują one oddzielną klasę 

źródeł, których emisja radiowa nie 
może przebić się przez gęsty i za
burzony ośrodek ograniczający pro
pagację wiązek radiowych, albo

2. reprezentują wczesne stadium roz
woju radioźródeł wielkoskalowych, 
głównie FRII6).

6)FRII - Fanarof - Riley II, klasa radioźródeł wiel
koskalowych, charakteryzujących się jasnymi pła
tami emisji radiowej i olbrzymimi rozmiarami, do
chodzącymi nawet do 1 Mps.

W pierwszym przypadku, CSS’y mogą 
być klasą źródeł „stłumionych”, gdzie 
niezwykłe warunki panujące w lokalnym 
ośrodku m iędzygwiazdowym (ISM 
Inter Stellar Medium), np. bardzo gę
stym i/lub turbulentnym, powstrzymują 
rozbudowę radioźródeł do postaci 
wielkoskalowej. W tym przypadku, po
wyższa klasa bardzo jasnych radiowo 
obiektów mogłaby być analogią słabych, 
pod względem jasności, galaktyk Sey- 
ferta, gdzie dżety spędzają całe swoje 
życie próbując wyrwać się na zewnątrz 
ISM. Być może, takie dżety są cechą 
charakterystyczną źródeł CSS co po
woduje, że klasa ta jest szczególnie niee
fektywna w transporcie materiału pro
mienistego z centrum do daleko poło
żonych i rozległych płatów. Jeśli jednak 
ośrodek i dżety są podobne zarówno 
w klasie CSS jak  i w rozległych 
źródłach, to wówczas ten drugi, tj. ewo
lucyjny scenariusz CSS, mógłby odpo
wiadać początkowemu stadium formo
wania się radioźródeł, w którym wiązki 
wydobywające się z jądra nie zdążyły 
jeszcze przedostać się przez gęsty ośro
dek międzygwiazdowy.

Oprócz klasy CSS istnieją inne klasy 
radioźródeł o bardzo małych rozmiarach 
i o podobnych do niej własnościach. 
Należą do nich źródła zwane GPS, 
z podklasą źródeł CD (Compact Double

sources), oraz źródła CT (Compact Tri
p le  sources). Powyższe klasy mogą 
kształtować pewne więzi ewolucyjne 
z klasą CSS i źródłami rozległymi.

ZWARTE ŹRÓDŁA GPS

Źródła radiowe zwane GPS to stosun
kowo niedawno wyodrębniona, z grupy 
źródeł CSS, zagadkowa klasa jąder ak
tywnych galaktyk. Do cech, które defi
niują tę klasę obiektów zaliczamy:
1. proste, wypukłe widmo radiowe ze 

stromym wskaźnikiem widmowym 
na wysokich częstotliwościach i prze
gięciem widma około v = 1 GHz,

2. zwartość (kątowa rzędu 10-100 mas7), 
liniowa ~ 10-1000 ps - są to najbar
dziej zwarte struktury radiowe),

3. bardzo wysokie jasności radiowe 
(~ 1045 erg/s) porównywalne z najsil
niejszymi kwazarami,

4. niska polaryzacja radiowa (i optycz
na).

Natura tych obiektów jest wciąż niewy
jaśniona.

Obiekty macierzyste źródeł GPS są róż
norodną mieszaniną radiogalaktyk i kwa- 
zarów. Mapy VLBI źródeł GPS pokazują, 
że część z nich (prawie wyłącznie

7) mas - ang. miliarcsecond.

RADIOWE PROMIENIOWANIE CIĄGŁE

Częstotliwość

Rys. 1. Kontinuum radiowe podstawowych mechanizmów emisji promieniowania 
radioźródeł. Nachylenie widma określa wartość indeksu widmowego, przy okazji wska
zując na mechanizm promieniowania. Widma rzeczywistych obiektów są z reguły 
dużo bardziej złożone (kilka mechanizmów emisji, bardziej złożona lub niejednorod
na struktura, kilka składników, itd.). Na rysunku zaznaczono również schematycznie 
widmo promieniowania ciała doskonale czarnego.
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Rys. 2. Mapa konturowa VLBI radioźródła 0108+388 wykona
na na częstotliwości 5 GHz z rozdzielczością -  0.001”. Skala 
mapy jest określona w dolnym prawym rogu, natomiast po dru
giej stronie (w lewym dolnym rogu w postaci zakreskowanego 
owalu) umieszczona została wielkość wiązki, jaką analizowano 
obiekt. Widać dwa blisko siebie położone składniki. Wartość 
strumienia maksimum wynosi 0.99 Jy.

kwazary, jak wynika z identyfikacji 
optycznych) okazuje się mieć złożoną 
lub asymetryczną budowę. Inne, nazy
wane zwartymi podwójnymi (prawie wy
łącznie galaktyki), pokazują dwa skła
dniki o podobnym strumieniu gęstości 
i kształcie widma. Przykładem takiego 
obiektu jest radioźródło 0108+388, 
którego strukturę radiową, wykonaną 
przez system VLBI na 5 GHz, przedsta
wia Rys. 2.

Na początku sądzono, że zwarte, 
podwójne źródła GPS mogą reprezen
tować wczesne stadium ewolucji kla
sycznych podwójnych radioźródeł. 
W 1990 roku jednak zauważono (wła
śnie na przykładzie źródła 0108+388), 
że często wokół zwartych, podwójnych 
źródeł i innych GPS obserwuje się roz
legły obszar emisji (średnio dla co 
czwartego GPS). Istnienie takich obsza
rów nie zgadzało się z hipotezą, że wszy
stkie zwarte podwójne GPS są bardzo 
młodymi źródłami.

Widmo radiowe źródeł GPS

Widma radiowe źródeł GPS należą do 
najbardziej charakterystycznych. Zdecy
dowanie wyróżniającą się ich cechą jest 
przegięcie w okolicach = 1 GHz. Ist
nienie takiego przegięcia powoduje, że 
w większości przypadków widmo radio
źródeł GPS na niskich częstotliwo
ściach, szczególnie pomiędzy 0.3 a 1.4

GHz, jest silnie 
odwrócone, tzn. 
z < 0.5, nato 
miast na wyso
kich bardzo stro
me (>0.5). Przy
kładowe takie 
szerokopasmowe 
widmo dla kilku 
obiektów  GPS 
p r z e d s t a w i a  
Rys. 3.

P r z e g i ę c i e  
widma najpraw
dopodobniej spo
wodowane je s t 
wewnętrzną ab
sorpcją synchro
tronową, tj. gę
stość elektronów 
w obrębie źródła 
jest tak duża, że 
staje się ono nie
przezroczyste dla 
jego  w łasnego 
promieniowania 
(co jest zresztą 
przyczyną istnie
nia płaskiego widma) taki pogląd wy
nika z obserwacji VLBI. W celu okre
ślenia gęstości strumienia (Sm) i często
tliwości punktu przegięcia widma (vm) 
do punktów obserwacyjnych widma naj
częściej dopasowuje się, metodą naj
mniejszych kwadratów, krzywą postaci

log S = a + £>(log v) + c(log v)2, 
gdzie: S  strumień gęstości, v częstotli
wość, a, b, c stałe modelu.

Własności optyczne źródeł GPS

Z przeprow adzonych identyfikacji 
optycznych wynika, że radioźródła 
GPS, które są pustymi polami na plan
szach Atlasu Palomarskiego stanowią 
44% obiektów. Obserwacje przy pomo
cy kamer CCD jak dotychczas, zredu
kowało tę liczbę do 8%! Przykład obra
zu CCD w filtrze R i I  (610-710 nm i 
760-880 nm) obiektu 0108+388 poka
zuje Rys. 4. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że są to obiekty bardzo słabe 
optycznie, jasności większości obiek
tów mieszczą się w przedziale 20-23 
magnitudo. Poza tym kwazary stanowią 
27%, gwiazdy 25% i galaktyki 28% 
próbki. Przesunięcia ku czerwieni są na 
razie dostępne dla jedynie niewielkiej 
części obiektów. Istniejący rozkład war
tości przesunięcia dla galaktyk i kwa- 
zarów jest najwidoczniej bardzo różny. 
Wartości przesunięcia ku czerwieni z 
dla galaktyk rzadko przekraczają 1, na
tomiast dla kwazarów występują w 
dość dużym przedziale od 1 do 4. 
Dlatego też źródeł GPS (szczególnie 
kwazarów) używa się do poszukiwania 
obiektów o wysokim przesunięciu ku
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Rys. 3. Szerokopasmowe widma radiowe 9 radioźródeł klasy GPS. Widoczne ma
ksimum widma pojawia się zawsze w okolicach v = 1 GHz. Poszczególne punkty 
oznaczają wykonane obserwacje.
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czerwieni - taka metoda daje skutecz
ność około 50%. Pomiar przesunięcia ku 
czerwieni dla pozostałej części próbki 
(szczególnie kwazarów i słabych galak
tyk) jest więc chyba warty zachodu.

Młode czy „stłum ione” radio
źródła?

W yjaśnienie fenomenu źródeł GPS 
przez hipotezę, że są to źródła ograni
czone (lub stłumione) przez otaczający 
je gęsty ośrodek, popierają badania po
równawcze kwazarów GPS o niskim 
przesunięciu ku czerwieni i stromym 
widmie z ich odpowiednikami na niż
szych przesunięciach (z >1.5). Struktu
ry radiowe w wysoko poczerwienionej 
próbce na skali rzędu kiloparseków są 
mniejsze (i możliwie bardziej znie
kształcone). Klasa GPS może więc być 
ekstremalnym przypadkiem źródeł ogra
niczonych do obszarów jądra galaktyki 
macierzystej przez gęsty i zbrylony ośro
dek międzygwiazdowy. Mogą to być 
zatem niedoszłe źródła wielkoskalowe, 
które pozostały zwarte i dlatego mają 
wewnętrznie zaabsorbowane widma 
radiowe.

Jednak nie wszystkie radioźródła o 
wysokim z pozostają ograniczone do ją
dra. Istnieje kilka wysoko poczerwienio
nych radiogalaktyk z rozległą strukturą 
w skali dziesiątek kpc. To wywołuje py
tanie, czy radiogalaktyki i kwazary po
wstają w różnych środowiskach. Aby je

właściwie zaadresować potrzebne są 
kompletne próbki obiektów.

Ważną alternatywną (chociaż po
krewną) hipotezą jest to, że kwazary 
GPS mają zwarte źródła radiowe, ponie
waż są młode i nie promieniują jeszcze 
na zewnątrz z obszarów jądra. Jednak, 
jeśli źródła spędzają bardzo mało czasu 
w tym stadium, to trudno jest zrozumieć, 
dlaczego taka duża część źródeł z wy
sokim z (50%) jest klasyfikowana jako 
zwarte źródła GPS. Tak więc, jeśli ten 
model jest poprawny, to promieniowa
nie ze źródła musi być spowalniane 
przez gęsty i zbrylony ośrodek w prze
strzeni międzygwiazdowej młodej ga
laktyki macierzystej. Taki scenariusz 
wówczas staje się bardziej podobny do 
hipotezy stłumionego źródła wielkoska- 
lowego, omawianej powyżej. Być może 
źródła spędzają długi czas w gęstych ob
szarach swojego jądra, ale wówczas 
unikają wytworzenia rozległych struk
tur radiowych.

Źródła klasy GPS łączą własności 
obejmujące kształt widma radiowego, 
niską polaryzację i niską zmienność ra
diową. Własności te nie zależą od iden
tyfikacji optycznej czy struktury radio
wej. Sugeruje to, że są związane przez 
wspólne procesy i/lub warunki fizyczne 
w ich otoczeniu. Aktualne dane wska
zują na to, że galaktyki i kwazary GPS 
powstają, kiedy radioźródła są ograni
czone do jądra galaktyki macierzystej 
przez gęsty i zbrylony ośrodek między

gwiazdowy.

ZWIĄZKI POMIĘDZY KLASĄ CSS 
A GPS

Własności radiowe zwartych źródeł o 
stromych widmach (CSS) zostały już 
dość dobrze zbadane. Źródła te mają 
bardzo podobne własności do źródeł 
GPS i wydają się być po prostu większą 
(chociaż są wciąż subgalaktyczne), po
większoną wersją źródeł GPS. Z drugiej 
strony jednak, rozkład przesunięć ku 
czerwieni kwazarów CSS jest raczej 
inny niż w przypadku ich odpowiedni
ków w klasie GPS (o stosunkowo wyso
kich przesunięciach). Źródła CSS mogą 
również być ograniczone przez bardzo 
gęsty i zbrylony ośrodek międzygwia
zdowy. Istnieją dwie możliwe korelacje 
pomiędzy źródłami GPS i CSS:
(i) źródła GPS ewoluują do postaci 

źródeł CSS, a to implikuje, że są po 
prostu małe, ponieważ są młode;

(ii) źródła GPS i CSS zostały ograniczo
ne (lub stłumione) w ich obecnych 
rozmiarach i nie będą dużo większe.

Silny strumień gazu i pyłu pochodzą
cy od hipotetycznego towarzysza, a wy
starczający do silnej interakcji z radio
źródłem, mógłby być w stanie zatrzymać 
przyszłą ekspansję. Istniejądwa silne ar
gumenty, które świadczą na korzyść 
hipotezy o „stłumionych” radioźródłach: 
1. hipoteza o młodym źródle nie może
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Rys. 4. Obraz konturowy CCD radioźródła 0108+388 w paśmie R i /. Obiekt oznaczono krzyżykiem. Rozdzielczość uzyskanych 
obrazów wynosi 0.735” (co również odpowiada wielkości pojedyńczego piksela). Jasność maksimum odpowiada energii 2.4 x 
1016 erg s 1 cnr2arcsec'2(22.0 mag) w paśmie R  i 4.2 x 10'16 erg s ' cnr2arcsec‘2(20.8 mag) w paśmie /.
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wyjaśnić około 25% źródeł GPS 
z rozległą strukturą.

2. dane radiowe i optyczne wskazują 
ii- na istnienie wyjątkowo gęstego

ośrodka otaczającego radioźródło, 
tak więc hipoteza „stłumionego” 
radioźródła jest aktualnie przez nie 
faworyzowana. Nie przekreśla to 
oczywiście możliwości, źe kilka 
źródeł GPS może być rzeczywiście 
młodych, co zresztą mogłoby być 
bardzo interesujące.

Podstawowe własności radioźródeł 
bliskich sobie klas CSS i GPS przedsta
wia Tabela I.

PODSUMOWANIE

Źródła GPS pozostają wciąż bardzo za- 
gadkowe, a ich pochodzenie i pokre
wieństwo z innymi zwartymi i rozległy
mi źródłami nie do końca jest zrozumia
łe. Obiekty macierzyste radioźródeł GPS 
są różnorodną mieszaniną radiogalaktyk 
i kwazarów w większości na dużych 
wartościach przesunięcia ku czerwieni 
z, co czyni je szczególnie interesujący
mi dla kosmologii. Obiekty te mają róż
ne własności (milisekundowa morfolo
gia radiowa, widma radiowe, rozkład 
przesunięć ku czerwieni), a ich wzajem-

Tabela I. Zebrane podstawowe własności źródeł CSS i GPS.

CSS GPS

widmo maksimum na częstości 
< kilkaset MHz

maksimum na v ~ 1 GHz

zwartość < 15 kpc < 1 kpc
radiowa struktura morfologiczna 

-galaktyki 
- kwazary

podwójne 
jądro z dominacją dżetu

podwójne 
struktura typu jądro-dżet

rozległa emisja radiowa wokół 
radioźródła

występuje rzadko 
(np. 3C236)

występuje w 20 - 25% obiektów 
(np. 0108+388)

zakres przesunięcia ku czerwieni z 0.2 - 3.5 0.2 - 3.8

stopień polaryzacji < 30%(np. 3C 138) <1%

zmienność strumienia prawie żadna mała (np. CTA 102)

ne powiązania nie są jeszcze jasne. Trud
no obecnie stwierdzić, czy ich orienta
cja w przestrzeni może być efektem 
odróżniającym te dwie klasy obiektów.

Źródła GPS w całej swej różnorod
ności wydają się być mniejszą wersją 
źródeł CSS, z którymi są prawdopodob
nie spokrewnione. Nie wiadomo, czy 
silne ograniczenie dżetów przez gęsty 
ośrodek do obszaru rzędu 100 pc jest 
tylko etapem podczas ewolucji zwykłych 
dżetów  ( „ b a b y je ts”) czy jed n ą  
z wielu sytuacji patologicznych ich roz
woju, np. spowodowanych przez szcze
gólne ukierunkowanie osi dżetu czy 
przez obecność pyłowego torusa. Źródła 
GPS mogą być więc ograniczone na 
mniejszych skalach rozmiarów przez 
gęsty ośrodek i nie muszą być wcale 
młodsze od źródeł CSS.

Klasa źródeł GPS jest ważna w ba
daniach ewolucji Wszechświata i może 
służyć jako test obecnych schematów 
unifikacyjnych. Badanie zależności po
łożenia punktu przegięcia widma od 
strumienia lub rozmiaru (jedynie VLBI) 
może również pomóc w ustaleniu mo
deli dżetu. Część widma poniżej maksi
mum może służyć jako test, czy jest ono 
wynikiem jedynie wewnętrznej absorp
cji synchrotronowej.

Źródła radiowe w trakcie swojego 
życia przechodzą przez różne formy

ewolucyjne: promieniowanie dżetów, 
transport materiału promienistego z cen
trum w jądrze na zewnątrz i formowa
nie rozległych płatów. Podczas możliwej 
drogi ewolucyjnej radioźródło jest 
sklasyfikowane jako GPS, gdy dżety 
przedzierają się przez pierwsze kilkaset 
parseków od jądra, a następnie jako CSS 
przechodząc przez ośrodek międzygwia- 
zdowy galaktyki macierzystej w ciągu 
następnych kilkudziesięciu kiloparse- 
ków, aż wydostaną się na ośrodek mię- 
dzygalaktyczny formując rozległe radio
źródło typu FR1I o rozmiarze kilkudzie
sięciu lub kilkuset kiloparseków. Aktu
alnie najbardziej kompletna robocza 
próbka źródeł GPS, w liczbie 95, zosta
ła zawarta w pracy O ’Dea i in. (1991). 
Wszystkim zainteresowanym gorąco 
polecam wymieniony wyżej artykuł.

Literatura.
O’Dea C. P., Baum S. A., Stanghellini 
C., 1991, Astroph. J., 380, 66.

Niniejszy artykuł je s t  syntezą 
pracy magisterskiej Jacka Nie
zgody, wykonanej p o d  opieką 
dr. Andrzeja Mareckiego z Ka
tedry Radioastronomii UMK.
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OBRAZY ZÓRZ POLARNYCH NA JOWISZU
O istnieniu zórz polarnych na innych planetach Układu Sło
necznego już pisaliśmy na łamach PA. Były to jednak obser
wacje izolowane. Obecnie Teleskop Kosmiczny rozpoczął 
bardziej systematyczne obserwacje zórz polarnych na Jowi
szu. Ma to związek z sondą GALILEO krążącą wokół plane
ty i badającą warunki fizyczne w jej otoczeniu (w szczegól
ności pola magnetyczne i strumienie cząstek naładowanych).

Zdjęcia prezentowane w obecnym numerze zostały wyko
nane pomiędzy majem a wrześniem 1995 roku z pomocą tzw. 
WFPC 2 -  szerokokątnej kamery służącej do obserwacji pla
net. Prezentowane są obserwacje w świetle widzialnym (w 
lewym górnym rogu) i ultrafioletowym (pozostałe). Teleskop 
pozwala zobaczyć szczegóły o rozmiarach rzędu 300 km. Taka 
sama jest w przybliżeniu dokładność lokalizacji zorzy na tar
czy planety (problemy wynikają z faktu, że w ultrafiolecie 
tarcza w odróżnieniu od zorzy jest słabo widoczna). W czasie 
ekspozycji trwającej 100 sekund tarcza planety obracała się
o ok. 1 stopień, co przyczyniało się również do rozmycia obra
zu, niezależnego od zdolności rozdzielczej samego instrumen
tu. Układ filtrów zastosowanych do obserwacji pozwalał na 
sięgnięcie w ramach przepuszczanego pasma (115-210  nm) 
do poziomów atmosfery odpowiadających ciśnieniom od 1 
mikrobara do 0.1 bara. Odpowiada to w skali pionowej różnicy 
wysokości ok. 350 km.

Dlaczego obserwacje zórz polarnych są tak ważne? Dla 
wielu z nas kojarzą się one przede wszystkim z pięknymi, 
delikatnymi strukturami widocznymi na nocnym niebie w 
okolicach podbiegunowych -  w naszych szerokościach geo
graficznych zorze pojawiają się wyjątkowo. Zorza polarna jest 
jednak końcowym produktem skomplikowanych procesów w 
magnetosferach planetarnych i w związku z tym niesie infor
macje o odległych nieraz obszarach. Tak jak w przypadku 
Ziemi, decydującą rolę przy powstawaniu zorzy odgrywa dla 
Jowisza pole magnetyczne. Wiązki naładowanych cząstek 
przez nie prowadzonych trafiając do gęstszych warstw atmo
sfery powodują jej świecenie -  trochę tak jak gaz świecący w 
neonówce, gdy przepuszczać przez niego prąd. Ponieważ zo
rze zlokalizowane są w obszarach podbiegunowych, to cząst
ki je wywołujące wędrują wzdłuż linii sił pola magnetyczne
go (a ściślej, powłok magnetycznych ze względu na dryf czą
stek w poprzek linii sił pola) przecinających odległe obszary 
magnetosfery Jowisza. W szczególności mogą to być linie 
łączące jonosferę Jowisza z jednym z najdziwniejszych 
tworów w jego układzie -  księżycem Io.

Podobnie jak dla Ziemi, świecenie zorzowe skoncentro
wane jest w obrębie owali zorzowych -  północnego i połu
dniowego (widocznych dobrze na zdjęciach w prawym gór
nym rogu panelu i w jego dolnej części). Tak jak w przypad
ku Ziemi, są one podobne do siebie, co dla Ziemi świadczy o 
symetrii pola, natomiast dla Jowisza jest pewną niespodzian
ką -  wiadomo, że jego pole magnetyczne nie jest tak syme

tryczne. W ramach jowiszowych owali można rozróżnić szcze
góły korotuj ące z planetą, j ak i zależne od pory dnia -  te ostat
nie być może mają związek z kompresją pola po stronie do- 
słonecznej wywołaną przez wiatr słoneczny. Środki owali są 
przesunięte o kilkanaście stopni względem osi rotacji plane
ty, co odzwierciedla orientację osi dipola magnetycznego (jest 
to pierwsze przybliżenie opisujące pole magnetyczne). Wi
doczne jest to na dwóch dolnych zdjęciach przedstawiających 
zmiany związane z rotacją planety.

Zorza polarna na Jowiszu jest około 1000 razy silniejsza 
niż na Ziemi, energia deponowana w atmosferze jest rzędu 
45 -  450 erg/cm2/s. Prowadzi to do lokalnego grzania gazu i 
jego naddźwiękowej ekspansji. Powstająca struga zorzowa 
powinna być też silniejsza niż na Ziemi. Jest rzeczą oczywi
stą, że energie deponowane w ten sposób w obszarach zorzo
wych przewyższają znacznie energię dostarczaną przez Słońce.

Dokładna analiza obrazów zorzy jowiszowej pozwoli na 
uzyskanie dodatkowych informacji o polach magnetycznych 
w odległych obszarach magnetosfery -  potencjalnych źródłach 
cząstek naładowanych wysypujących się do atmosfery Jowi
sza jak i samym mechanizmie powstawania zorzy. W odróż
nieniu bowiem od Ziemi, wnętrze magnetosfery jowiszowej 
jest znacznie lepiej izolowane od wiatru słonecznego i czyn
niki wewnętrzne mogą mieć decydujący wpływ na tamtejsze 
zorze polarne. Względny wpływ czynników wewnętrznych i 
zewnętrznych nie jest jeszcze jasny. W szczególności na Zie
mi obserwuje się tzw. burze magnetyczne związane z gwał
townymi zmianami w wietrze słonecznym -  dla Jowisza mogą 
one być wyzwalane przez procesy zachodzące wewnątrz ma
gnetosfery.

Przypadkiem szczególnym jest jowiszowy księżyc Io. 
Wiadomo, że na jego powierzchni znajdują się aktywne wul
kany wyrzucające gazy do wnętrza magnetosfery jowiszowej 
(po drodze gaz zostaje jeszcze zjonizowany). Okazuje się, że 
oprócz zjonizowanego torusa, który Io pozostawia za sobą 
wzdłuż orbity, istnieją również wiązki naładowanych cząstek 
wędrujące wzdłuż rurki magnetycznej łączącej Io z północną
i południową półkulą Jowisza, ściślej z jego jonosferą. Od
powiada to prądowi o natężeniu około 3 milionów amperów, 
różnica potencjałów go wywołujących wynosi ok. 400 kV 
Obecność tak potężnego prądu przejawia się na przedstawio
nych zdjęciach w postaci plamek wędrujących na zewnątrz 
obydwu owali zorzowych w ten sposób, że ich położenie 
względem Io nie zmienia się (znajdują się zawsze „pod” księ
życem). Plamki widoczne na dwóch obrazach -  u góry z pra
wej strony panelu i niżej z lewej. W górnej części panelu 
zaznaczono również linię sił pola magnetycznego przecho
dzącą przez Io. Na obrazie w świetle widzialnym Io jest wi
doczny, w ultrafiolecie przy stusekundowej ekspozycji jest 
zbyt słaby, aby można go było zobaczyć. Badanie jasności i 
położeń wspomnianych plamek pozwala na analizę szcze-
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gółów pola magnetycznego przez które wędruje Io po swojej 
orbicie. Obszary świecące mają poprzeczny rozmiar rzędu 
1000 -  2000 km, podczas gdy rurka prądowa związana z Io w 
atmosferze Jowisza ma średnicę jedynie 200 km. W atmosfe
rze Jowisza muszą zatem zachodzić gwałtowne procesy. Z 
faktu, że plamka związana z Io znajduje się zawsze na ze
wnątrz owalu zorzowego (co odpowiada mniejszym szeroko
ściom magnetycznym w układzie Jowisza) wynika, że głów
ne źródła cząstek odpowiedzialnych za zorze polarne znajdu
je się na zewnątrz orbity Io. W przeliczeniu na odległość daje 
to powyżej 12 promieni jowiszowych. Ile dokładnie, nie

wiadomo -  na tych odległościach magnetosfera (w szczegól
ności równikowa) jest bardzo zniekształcona, co wynika m.in. 
z wielkich prądów i sił odśrodkowych w korotujących z pla
netą częściach magnetosfery. Poza tym model pola magne
tycznego nie jest dostatecznie dobrze znany, w szczególności 
niewiele wiadomo o jego wyższych składowych, które mają 
istotne znaczenie w pobliżu planety.

Więcej szczegółów (i obrazów) można znaleźć w dwu ar
tykułach opublikowanych w numerze Science z 18 paździer
nika 1996 roku.

(rs)
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dżiny
aktyk

Fot. 1. Na przedstawionej foto
grafii z Teleskopu Kosmicznego 
odnaleźć można m.in. 18 kryjących 
się w najodleglejszych zakątkach 
Wszechświata niepozornych 
obiektów, stanowiących pierwotny 
budulec galaktyk. Obraz ten po
krywa na niebie obszar o rozmia
rach trzynastokrotnie mniejszych 
od średnicy tarczy Księżyca.

Fot. 2. 18 obiektów z poprzedniego zdjęcia uznano za galaktyczne „klocki”. Zawarte w obszarze o rozmiarach około dwóch 
milionów lat świetlnych zagęszczenia materii, składające się w rzeczywistości z miliardów gwiazd, w wyniku wzajemnych 
zderzeń utworzą kilka większych galaktyk.
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Obrazy uzyskane niedawno za pomocą krążącego na orbicie 
okołoziemskiej teleskopu Hubble’a odsłoniły kulisy procesu 
tworzenia galaktyk. Zagłębiając się w najodleglejsze zakątki 
Wszechświata, odkryto wypatrywany już od lat pierwotny 
budulec dzisiejszych ogromnych gwiezdnych skupisk -  galak
tyk. Te galaktyczne „klocki” stanowi zgrupowanie 18 gigan
tycznych gromad gwiazd w konstelacji Herkulesa. W ciągu 
dwóch dni zbierano promieniowanie biegnące z jednego tylko 
kierunku na niebie, by zgromadzić świadectwo zjawisk roz
grywających się w odległości 11 miliardów lat świetlnych.

Dostrzeżone przy pomocy kamer Teleskopu Kosmicznego 
gromady gwiazd zajmują obszar o średnicy dwóch milionów 
lat świetlnych. Każda z gromad zawiera około miliarda gwiazd 
i jest wielkości mniej więcej dwóch tysięcy lat świetlnych (na 
niebie jest to jedna dziesiąta sekundy łuku, czyli prawie 20 
tysięcy razy mniej niż rozmiary kątowe tarczy Księżyca czy 
Słońca). Nawet w porów naniu z naszą G alaktyką - 
o średnicy stu tysięcy lat świetlnych - nie jest to dużo. Fakt ten 
przemawia na rzecz teorii, zgodnie z którą galaktyki powstają 
z mniejszych skupisk gwiazd. Seria zderzeń, a raczej spotkań 
takich tworów prowadzi do ukształtowania większej struktu
ry, z czasem przybierającej formę galaktyki. Co najmniej cztery 
z zaobserwowanych gromad wykazują podwójną strukturę 
wewnętrzną. Wydaje się więc, że oglądamy je  właśnie w 
momencie takiego zderzenia.

Astronomowie obserwują rodzące się gwiazdy, bo gwia
zdy powstają nieustannie po dziś dzień. Tymczasem do tej pory 
astronomom nie udawało się bezpośrednio ujrzeć narodzin 
galaktyk, gdyż proces ten zachodził w odległej przeszłości (a 
jeśli następuje i dziś, to w niewielkiej skali i nie jest 
obserwowany).

Jeszcze do niedawna sądzono, że galaktyki mogłyby po
wstawać - podobnie jak gwiazdy - wskutek grawitacyjnego 
kurczenia się olbrzymich obłoków gazu. Ostatnio rozważania 
teoretyczne przechyliły nieco szalę na korzyść modelu „zle
piania się” mniejszych struktur. Obserwacje Teleskopu Ko
smicznego stanowią bezpośredni dowód słuszności tej dru
giej teorii. Analizowane gromady gwiazd znajdują się dosta
tecznie blisko siebie, by po pewnym czasie zespolić się w kil
ka odrębnych struktur. Na tym etapie będą już widoczne jako 
słabe błękitne galaktyki -  klasa bardzo odległych obiektów, 
wyodrębniona na podstawie wcześniejszych obserwacji, m.in. 
teleskopem Hubble’a. W toku dalszej ewolucji przynajmniej 
niektórych z nich obłok otaczający świecące jądro utworzy 
dysk i powstanie galaktyka spiralna.

Przebadany obszar nieba nie wyróżnia się niczym szcze
gólnym, możemy więc spodziewać się podobnego obrazu zja
wisk rozgrywających się przed miliardami lat w każdym in
nym kierunku, a więc w całym młodym Wszechświecie.

Krzysztof Rochowicz

a) Pół miliarda lat po Wielkim 
Wybuchu - materia, początkowo 
rozłożona w miarę równomiernie, 
wykazuje już niejednorodności 
w formie masywnych gazowych 
obłoków, w których rodzą się 
gwiazdy.

b) Miliard lat po Wielkim Wybu
chu - najdrobniejsze struktury 
wchłonięte zostały przez większe 
zgęszczenia materii.

c) Dwa miliardy lat po Wielkim 
Wybuchu - niektóre z powstają
cych obiektów osiągają rozmiary, 
dzięki którym stają się dostrzegal
ne dla Teleskopu Kosmicznego.

d) Cztery miliardy lat po Wielkim 
Wybuchu - zespalające się w wy
niku wzajemnych oddziaływań 
elementy tworzą nieregularne 
struktury o rozmiarach galaktyk.

e) Trzynaście miliardów lat po 
Wilekim Wybuchu - galaktyki 
przyjmują swą obecną formę.

*
*
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Pierwsze bieszczadzkie spotkanie dyskusyjne: 
Pola elektromagnetyczne ULF w astrofizyce i medycynie

Spotkanie -  a raczej Szkoła -  odbyło się w Dwemiczku na 
Rusinowej Polanie w dniach 16-20 września 1996 r. Udział 
wzięło 16 osób (astronomowie, fizycy, lekarze, studenci). 
Szkołę zorganizowała grupa pracowników OA UJ, z Pracow
ni Rezonansu Schumanna Zakładu Radioastronomii i Fizyki 
Kosmicznej. Dzięki uprzejmości Państwa Rusinów, do dys
pozycji mieliśmy obszerny i niezwykle wygodny pensjonat.

Ogółem wysłuchaliśmy 11 wykładów, których tematyka 
dotyczyła:

fizyki układu Ziemia -  Słońce oraz aktywności Słońca w 
naszym tysiącleciu,
wpływu fa li elektromagnetycznej ciągłej i pulsującej 
na organizm ludzki,
naturalnego pola elektromagnetycznego ULF, 
wstępnych wyników badań wpływu pola ULF na EEG, 
magnetosfera Ziemi a rezonans Schumanna, 

cs" możliwości wpływu mikropulsacji na proces myślenia 
człowieka,
wpływu pola elektromagnetycznego na organizmy żywe, 
pomiarów pól elektromagnetycznych na Wawelu, podstaw 
techniki pomiarowej ULF.
Ze względu na wilgotną aurę, nie odbyły się planowane 

pokazy pomiaru rezonansu Schumanna w dolinie potoku Hy- 
łatego. Natomiast pogoda sprzyjała długim i owocnym dys
kusjom, a w końcówce tak się poprawiła, że mogliśmy odbyć 
dwie wycieczki: w okolice rezerwatu Tarnawa i tam gdzie 
dawniej były Sokoliki Górskie, oraz do Zatwamicy w dolinę 
potoku Hylatego. Niestety zabrakło już czasu na wizytę 
w Muzeum BPN w Ustrzykach Dolnych. Postanowiono ją  
odłożyć do następnego spotkania.

Celem podjętego -  przez gru
pę pracowników OAUJ -  jeszcze 
w 1992 roku eksperymentu, była 
ocena możliwości obserwacji w 
Polsce, słabego zmiennego pola 
elektromagnetycznego, związane
go z rezonansami Schumanna.

Jonosfera ziemska z jednej stro
ny, a powierzchnia Ziemi z drugiej, 
tworzą wielką naturalną wnękę re
zonansową. Rozwiązanie równań 
Maxwella dla wyidealizowanego 
modelu dwu doskonale przewodzą
cych koncentrycznych powierzch
ni sferycznych -  z podaniem war
tości rezonansowych -  uzyskał w 
1952 roku W. O. Schumann. Ob
serwacje wskazują, że kształt i po
łożenie rezonansów zmienia się 
nieznacznie z dnia na dzień tak, że 
średnie częstotliwości dla pierw
szych pięciu maksimów wynoszą:

8, 14, 20, 26, 32 Hz. Wartości dobroci dla tych pierwszych 
kilku rezonansów zmieniają się w granicach od 4 do 10.

Przyjmuje się, że źródłem energii drgań rezonatora jono- 
sferycznego są wyładowania elektryczne w atmosferze ziem
skiej. Pojedyncze wyładowanie przebiega w postaci serii kil
kunastu do kilkudziesięciu impulsów prądu o czasie trwania 
ok. 1/100 s i niesie ze sobą przeciętnie energię ok. 5x l09 J. 
Część tej energii uwalnia się w postaci pola elektromagne
tycznego o szerokim widmie częstotliwości (z maksimum w 
okolicach od 2 do 10 kHz). Niewielki ułamek tej energii, zwią
zany ze składowymi spektralnymi pola elektrycznego wyła
dowania o kierunku radialnym, leżącymi w paśmie częstotli
wości linii rezonatora, zasila jego pole. W ciągu sekundy na 
całej kuli ziemskiej ma miejsce około 100 wyładowań atmo
sferycznych, co zapewnia stosunkowo płynne pompowanie re
zonatora energią. Ze względu na specyficzny, wykładniczy, 
rozkład energii wyładowań atmosferycznych (małe wyłado
wania zdarzają się często, od czasu do czasu mają miejsce 
wyładowania o wielkich energiach, przekraczających o całe 
rzędy wielkości wyładowania przeciętne) energia drgań rezo
nansu Schumanna podlega charakterystycznym wahaniom. 
Pole rezonatora jonosferycznego ma charakter globalny, sta
nowi uwspólniony wkład wyładowań atmosferycznych zacho
dzących na obszarze całej Ziemi.

Również charakterystyczne parametry rezonatora, takie jak 
jego częstotliwości własne czy dobroci, zależą od elektrycz
nych parametrów geofizycznych uśrednionych po całym ob
szarze. Obserwacje rezonansu dostarczają zatem cennych glo
balnych informacji o fizyce Ziemi i poprzez związek stanu

Uczestnicy bieszczadzkiego spotkania na progu gościnnego pensjonatu Państwa Rusinów.
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jonosfery ziemskiej z magnetosferą Słońca, informacji o uśre
dnionym stanie jego aktywności, łącząc się jednocześnie z 
wynikami codziennych obserwacji radiopromieniowania Słoń
ca prowadzonymi w Obserwatorium Astronomicznym UJ od 
prawie 40 lat.

Obserwacja naturalnych pól w zakresie infraniskich czę
stotliwości (3 -  30 Hz) jest w Europie praktycznie niemożli
wa z powodu wysokiego poziomu zakłóceń cywilizacyjnych. 
Zakłócenia wytwarzane w centrach przemysłowych i wiel
kich miastach propagują się na duże odległości wzdłuż linii 
energetycznych pokrywających gęsto całą powierzchnię kon
tynentu. Chociaż maksima energetyczne widma zakłóceń prze
mysłowych skupione są wokół częstotliwości 16.66 i 50 Hz oraz 
harmonicznych tych częstotliwości, istnieje składowa płaska 
widma sięgająca w dół do częstotliwości 5 Hz. Jednym z nie
licznych obszarów w Polsce, o mało gęstym rozmieszczeniu 
linii energetycznych, są Bieszczady.

Potwierdziły to pomiary zakłóceń na częstotliwości 50 Hz, 
a także rejestracja pola trzech pierwszych rezonansów Schu
manna.

Pierwsze pomiary przeprowadzono na trzech polanach le
śnych położonych w odległości ok. 10 km na południowy -  
zachód od Sękowca. Ogółem w czasie trwania dwóch pierw

szych wypraw pomiarowych: wiosennej i jesiennej w 1992 r. 
zrealizowano 9 eksperymentów pomiarowych.

Obecnie -  już przy pełnej automatyzacji -  wykonaliśmy 
ich już ponad 800, głównie w dolinie potoku Hylatego.

W czasie trwania każdej ekspedycji przeprowadzano rów
nież pomiary poziomu zakłóceń cywilizacyjnych.

Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość prowadzenia sy
stematycznych obserwacji rezonansów Schumanna w Polsce. 
Poza znaczeniem takich obserwacji w studiowaniu wpływu 
aktywności słonecznej na rezonanse Schumanna, mogłyby się 
one przyczynić do głębszego poznania roli infraniskich pól 
elektromagnetycznych w biosferze. Występowanie nieza
kłóconych naturalnych pól w Bieszczadach może skłaniać do 
nadania temu obszarowi rangi rezerwatu elektromagnetycz
nego. Oznaczałoby to szczególną ochronę krajobrazu przed 
prowadzeniem napowietrznych linii energetycznych i stop
niowym zastępowaniem linii istniejących -  liniami podziem
nymi. Dlatego właśnie wybraliśmy Bieszczady na miejsce 
pierwszego spotkania i dyskusji nad wpływem pola elektro
magnetycznego ultraniskiej częstotliwości na mieszkańców 
Ziemi.

Andrzej Kułak, Stanisław Micek, 
Adam Michalec, Jerzy Kubisz

Technika CCD w astronomii
Szkoła Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W dniach od 24 do 27 września 1996 roku w Koninkach odbyła 
się Szkoła Polskiego Towarzystwa Astronomicznego poświę
cona technice CCD i jej zastosowaniom w Astronomii. Szkoła 
była adresowana do wszystkich osób bezpośrednio zaintere
sowanych praktycznymi problemami związanymi z prowadze
niem  obserw acji przy pom ocy kam er CCD, 
a więc przede wszystkim do młodych astronomów obserwa
torów, a także studentów astronomii.

Współorganizatorem Szkoły była Katedra Astronomii Wy
ższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Uczestnicy mie
szkali w szczególnie gościnnym dla astronomów Ośrodku 
Wypoczynku i Sportów Zimowych w Koninkach (gmina Nie
dźwiedź, koło Mszany Dolnej). Ośrodek ten jest położony nad 
strumieniem w malowniczej gorczańskiej dolinie, otoczonej 
przez porośnięte lasem wzgórza. Taka lokalizacja, oraz pew
ne odcięcie od reszty świata (3 autobusy do Krakowa na dobę), 
sprzyjały owocnej współpracy uczestników Szkoły i jej lek
torów, również w tzw. czasie wolnym czyli poza wykładami i 
ćwiczeniami praktycznymi.

Do prowadzenia zajęć w Szkole zostały zaproszone osoby 
mające na co dzień do czynienia z kamerami CCD. Można 
powiedzieć, że organizatorom udało się zgromadzić fachow
ców. Wykładowcami Szkoły byli:
- Prof J.Smak -  „Wprowadzenie do techniki CCD”,
- Prof. J. Kałużny -  „Fotometria techniką CCD”,
- mgr J. Krzesiński -  „Obserwacje i redukcja danych”,
- dr A. Pigulski -  „Fotometria profilowa”- „Transformacje

do systemu standardowego”,

- dr WWaniak -  „Dekonwolucja obrazów astronomicznych”,
- dr B.Pokrzywka -  „Podstawy fizyczne działania CCD”.

Wykłady (przeważnie złożone z kilku części) odbywały 
się przed obiadem, po południu natomiast każdy uczestnik 
Szkoły miał okazję samodzielnie doświadczyć strony prak
tycznej omawianych na wykładach problemów. Organizato
rzy przygotowali bowiem kilka stanowisk komputerowych, 
gdzie pod kierunkiem J. Krzesińskiego i A. Pigulskiego moż
na było samemu zmierzyć się z DAOPHOT-em, MIDAS-em, 
BIAS-em, PSF-em itd. Oczywiście te ćwiczenia dotyczyły 
realnych obserwacji zapisanych wcześniej na komputerowych 
dyskach.

Dla tych, którym to nie wystarczało i którzy chcieli zoba
czyć i dotknąć prawdziwego CCD i własnoręcznie przepro
wadzić obserwacje, organizatorzy przygotowali taką możli
wość. Mogli oni podjąć trud wspinaczki do obserwatorium 
krakowskiej WSP na Suhorze (1000 m n.p.m.) gdzie przy 60 
cm teleskopie Zeissa jest zainstalowana kamera CCD Star 1 
firmy Photomeric. Kamera ta jest wyposażona w kostkę 
(„chip”) o rozmiarach 384x576 pikseli (pole widzenia 4x6 
minut kątowych) ze zwiększoną dodatkowo czułością dla nie
bieskiej części widma.

Niestety pogoda w czasie trwania konferencji unie
możliwiała dokonanie samych obserwacji nieba, jednak 
każdy uczestnik Szkoły mógł prześledzić jakże ważne i 
skomplikowane przygotow ania do obserwacji (BIAS, 
Dark itp.) oraz zrobić interesujące zdjęcia wnętrza ko
puły!
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W podsumowaniu trzeba zaznaczyć, że taki rodzaj Szkoły 
jaki zaproponowali organizatorzy w Koninkach okazał się 
bardzo owocny nie tylko ze względu na znakomite wykłady i 
bardzo fachowe ćwiczenia, ale również ze względu na niepo
wtarzalną okazję poznania interesujących ludzi oraz do pro
wadzenia długich, indywidualnych rozmów np. w czasie spa
cerów wokół ośrodka. Liczne drobne elementy (np. dostępne 
na okrągło komputery, kserograf, rzutnik obrazu komputero

W styczniu 1993 r. zainicjowane zostały dwa programy współ
pracy, które koordynowali: A. Omont (Institut d ’Astrophysique 
de Paris) ze strony francuskiej i P Haensel (Centrum Astrono
miczne im. M. Kopernika PAN) ze strony polskiej. Pierwszy 
z tych programów finansował wspólne badania w dziedzinie astro
nomii w latach 1993-95. Znany był pod skrótem PICS (pełna 
nazwa francuska Programme Internationale de Cooperation 
Scientifique ,,Astronomie France-Pologne ' ”). Uczestniczyło 
w nim blisko trzydziestu astronomów francuskich oraz dwudzie
stu pięciu astronomów polskich.

Instytutami koordynującymi współpracę w ramach PICS były: 
Institut d ’Astrophysique de Paris (IAP, Paryż) oraz Centrum 
Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK, Warszawa).

Wśród uczestników ze strony francuskiej dominowali astro
nomowie z IAP oraz Observatoire de Paris (departamenty: DARC 
-  Departement d’Astrophysique Relativiste et de Cosmologie, 
DAEC -  Departement d ’Astrophysique Extragalactique et de 
Cosmologie, oraz DASGAL -  Departement d ’Astrophysique 
Stellaire et Galactique), poza tym w programie uczestniczyli 
astronomowie z innych placówek francuskich takich jak Labo- 
ratoire d’Astrophysique de Toulouse (Observatoire M idi-Py
renees, Tuluza), Observatoire de Strasbourg (Strasbourg), Obse
rvatoire de Cóte d’Azur (Nicea), Institut d ’Astrophysique Spa- 
tiale (Orsay), Service de Physique Theorique (CEN Saclay), oraz 
Universite de Marseille (Marsylia). Ze strony polskiej znaczną 
większość uczestników PICS stanowili pracownicy CAMK 
(Warszawa i Toruń), ale było też po kilku astronomów z pla
cówek astronomicznych jak Obserwatorium Astronomiczne UW 
i Instytut Astronomii UMK.

Zasadniczym elementem programu PICS były wizyty astro
nomów polskich w placówkach francuskich i astronomów fran-

*> Polsko-francuska współpraca naukowa w dziedzinie astronomii istnieje i 
daje dobre owoce od kilkudziesięciu już lat. Formalne umowy były podpi
sywane przez CNRS i Polską Akademię Nauk praktycznie od początku ist
nienia tej ostatniej. Pozwalały one m. in. już w latach 50-tych na dostęp 
polskich astronomów z wielu ośrodków do największego wówczas obser
watorium astronomicznego w Europie Observatoire de Haute Provence i 
innych obserwatoriów francuskich. Owocem tych wcześniejszych form 
współpracy z Francją, obok wielu publikacji, było też szereg prac doktor
skich i prace habilitacyjne. W latach 90-tych prerogatywy PAN przejął Ko
mitet Badań Naukowych i od tego czasu KBN i CNRS, poprzez odpowie
dnie instytucje krajowe i zainteresowanych astronomów, są partnerami no
wych form tej współpracy, (red.)

wego na ekran itp.) znacznie usprawniły przebieg zajęć 
w Szkole.

Pozostaje mieć nadzieję, że szkoła tego typu nie będzie 
wydarzeniem jednorazowym i może już w przyszłym roku 
spotkamy się podczas omawiania innych interesujących te
matów. Szlak został przetarty.

Waldemar Ogłoza
(uczestnik Szkoły)

cuskich w polskich instytutach astronomicznych. W latach 1993- 
95 PICS finansował (średnio) rocznie kilkanaście pobytów krót
koterminowych (kilka tygodni -  do miesiąca) astronomów pol
skich w placówkach francuskich. Głównym sponsorem PICS 
po stronie francuskiej było CNRS (Centre Nationale de la Re
cherche Scientifique -  francuski odpowiednik KBN), oraz fran
cuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W latach 1993-1994 
PICS dysponował dodatkowo etatem naukowo badawczym (Po
ste Rouge), finansowanym przez CNRS, w ramach którego sze
reg astronomów polskich przebywało na długoterminowych (po
wyżej 3 miesięcy) pobytach w IAP i DARC. Koszty podróży 
astronomów polskich były pokrywane z indywidualnych gran
tów KBN, zaś w latach 1994-95 również ze specjalnego grantu 
KBN, przyznanego dla CAMK na finansowanie programu PICS.

Kilkutygodniowe pobyty astronomów francuskich w Polsce 
(kilkanaście rocznie w latach 1993-95) były finansowane z in
dywidualnych grantów KBN polskich uczestników PICS, zaś 
koszty podróży -  z budżetu PICS.

Wspólne badania dotyczyły głównych kierunków współcze
snej astrofizyki i kosmologii. Silnym punktem PICS była ko
smologia. Prace polsko-francuskie w tej dziedzinie dotyczyły 
pochodzenia i ewolucji wielkoskalowych struktur we Wszech- 
świecie, fluktuacji gęstości i fluktuacji kosmicznego promienio
wania tła. Uczestnicy programu PICS zorganizowali w 1994 r. 
międzynarodową konferencję kosmologiczną w Jabłonnej pod 
Warszawą.

Spora grupa prac dotyczyła zwartych obiektów, takich jak 
gwiazdy neutronowe i supernowe, badano również zagadnienie 
zapadania grawitacyjnego i promieniowania neutrinowego 
gwiazd neutronowych. Jednocześnie w ramach tego tematu pro
wadzono wspólne badania dotyczące własności supergęstej ma
terii w gwiazdach neutronowych, w szczególności jej równania 
stanu.

W ramach tematu „Dyski akrecyjne” badano bardzo różnorodne 
zjawiska i obiekty astronomiczne, takie jak aktywne jądra galaktyk, 
ciasne układy podwójne, strugi pozagalaktyczne, promieniowanie X 
i gamma pulsarów oraz gwiazdy symbiotyczne i gwiazdy nowe. 
Szereg wspólnych prac poświęcono modelom astrofizycznym, 
w których istotną rolę odgrywał dysk akrecyjny wokół zwartego 
obiektu (gwiazda, supermasywna czarna dziura).

W badaniach dotyczących mgławic planetarnych i ośrodka 
m iędzygw iazdow ego astronom ow ie francuscy i polscy

Polsko -  francuska współpraca 
w dziedzinie astronomii ’
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zajmowali się ewolucją i własnościami statystycznymi mgławic 
planetarnych, a także badali widma pasmowe i liniowe ośrodka 
międzygwiazdowego. Interesujące wyniki uzyskano w dziedzi
nie astro- i heliosejsmologii, dotyczyły one oddziaływania rota
cji i pulsacji gwiazd, atakże w ramach analizy obserwacji gwiazd 
pulsujących. Wyniki wspólnych badań w ramach PICS zostały 
przedstawione w trzydziestu pięciu publikacjach w czasopismach 
międzynarodowych, a także w kilkunastu komunikatach i refe
ratach na międzynarodowych konferencjach astronomicznych.

Równolegle do PICS, w latach 1993-1994 działał program 
stypendialny dla doktorantów z CAMK (Reseau Formation -  
Recherche, w skrócie RFR). Program RFR był finansowany przez 
francuskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Ministere 
de VEducation et de la Recherche -  w skrócie MESR), które 
ufundowało 9- miesięczne stypendia dla siedmiu doktorantów z 
CAMK (dwa z nich zostały przedłużone do 12 miesięcy). Zasa
dą programu RFR była wspólna polsko-francuska opieka nau
kowa nad doktorantem: oprócz promotora polskiego, uczestnik 
RFR miał opiekuna naukowego z Francji, który przejmował kie
rownictwo naukowe nad doktorantem w czasie pobytu dokto
ranta we Francji.

Jednocześnie RFR finasował krótkie (do 2 tygodni) wizyty 
polskich promotorów stypendystów RFR we Francji.

Zasadą RFR jest „kształcenie przez uczestnictwo w badaniach 
naukowych”. Polscy stypendyści RFR w czasie pobytów w czo
łowych instytutach astronomicznych Francji brali udział w ba
daniach naukowych dotyczących najbardziej aktualnych proble
mów współczesnej astrofizyki i kosmologii, stając się współau
torami szeregu prac naukowych, opublikowanych w międzyna
rodowych czasopismach astronomicznych -  w ten sposób wnie
śli oni swój wkład do dorobku programu PICS. Spośród siedmiu 
uczestników RFR, trzech obroniło już doktorat, a pozostali są na 
etapie spisywania rozpraw doktorskich.

W roku 1996 wystartował nowy program RFR, przewidziany 
na lata 1996-98. Pierwsi doktoranci (nie tylko z CAMK, ale 
również z Obserwatiorium Astronomicznego UW i Centrum 
Badań Kosmicznych (Warszawa) przebywająjuż we Francji.

Trzyletni program PICS został zakończony w 1995 r. Rok 1996 
to początek nowego programu o nazwie Jumelage (odpowiednik 
angielski -  Twining, polska nazwa jest zdecydowanie dłuższa -  
Porozumienie o Instytutach Bliźniaczych). Program Jumelage jest 
wyższą (w stosunku do PICS) formą współpracy, która ze strony 
francuskiej finansowana jest głównie przez CNRS, i w mniejszym 
stopniu -  przez francuskieMinisterstwo Spraw Zagranicznych. 
Z polskiej strony program finansowany jest z indywidualnych 
grantów polskich uczestników, oraz ze specjalnego grantu KBN 
na współpracę z Francją. Jumelage to program na lata 1996-99, 
oparty o współpracę trzech placówek: IAP i DARC ze strony 
francuskiej i CAMK ze strony polskiej.

Uroczyste podpisanie umowy o Jumelage miało miejsce 
7 maja 1996 r. w pałacyku PAN w Jabłonnie. Program Jumelage 
jest kontynuacją PICS, z nieco większą liczbą uczestników 
z tych samych jak w przypadku PICS placówek naukowych. Opie
ra się on na podobnych formach współpracy (długo i krótkoter
minowe pobyty w placówkach francuskich i polskich). Koordy
natorzy Jumelage są przeświadczeni, że program ten będzie rów
nie owocny jak program PICS.

Francuska wersja artykułu na temat PICS i RFR ukazała się 
w Journal des Astronomes Franęais, Nr.51, czerwiec 1996.

Paweł Haensel i Alain Omont 
(koordynatorzy programów)

Astrofizyk
Prof. Bohdan
PACZYŃSKI
laureatem nagrody 
Fundacji Nauki Polskiej 
na rok 1996
11 października 1996 r. Rada Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
przyznała doroczne Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe. Jed
nym z trzech tegorocznych laureatów „Polskiego Nobla” został 
Profesor Bohdan PACZYŃSKI, (obecnie profesor Uniwersytetu 
w Princetown - USA). Jest to nagroda w dziedzinie nauk scisłych, a 
jej oficjalna motywacja brzmi: „za odkrycie nowej metody wy
krywania obiektów kosmicznych i wyznaczania ich masy po
przez mikrosoczewkowanie grawitacyjne”.

O mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym i badaniach centralnych 
obszarów naszej Galaktyki przy wykorzystaniu tego zjawiska pisał 
wielokrotnie na łamach „Postępów Astronomii” sam Laureat oraz 
Jego uczniowie i współpracownicy (patrz np. PA 4/91,3/93 i 3/95). 
Tej metodzie (projekt OGLE) oraz już uzyskanym i spodziewanym 
rezultatom poświęcił też Profesor Paczyński swój wykład na sesji z 
okazji jubileuszu 90 - lecia Profesor Wilhelminy Iwanowskiej we 
wrześniu 1995 roku w Toruniu (PA 3/95). Dla praktycznego wyko
rzystania idei mikrosoczewkowania grawitacyjnego w badaniu 
Galaktyki zbudowany został polski teleskop optyczny w Chile, który 
z początkiem 1997 roku rozpocznie regularną astronomiczną służ
bę. Teleskop ten został opisany i pokazany w Postępach Astronomii 
najpierw w zeszycie 4/91 przez Marcina Kubiaka i Andrzeja Udal- 
skiego, a ostatnio w zeszycie 3/96 przez Andrzeja Udalskiego. Cie
szymy się bardzo, że nasz Kolega i Mistrz wielu polskich astro
nomów został uhonorowany tą prestiżową nagrodą. Gratulu
jemy Mu serdecznie i życzymy dalszych wspaniałych pomy
słów i osiągnięć naukowych.

Pozostałymi laureatami nagrody FNP w 1996 roku zostali:
- w dziedzinie nauk humanistycznych: prof dr hab. Jerzy GADOM

SKI za trzytomowe dzieło „Gotyckie malarstwo tablicowe Mało
polski”

- w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych: prof dr hab. Ale
ksander KOJ za „prace dotyczące regulacji syntezy białek ostrej 
fazy”, obaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przyznawana od 1992 roku Nagroda FNP, zwana „Polskim No- 
blem”jest „znaczącą nagrodą naukową wyróżniającąpolskich uczo
nych i popierającą takie ich dokonania, które zapewniają Polsce 
miejsce w nauce światowej i wnoszą zauważalny wkład w życie 
duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju” - tak brzmi oficjal
ne określenie tej nagrody.

Uroczystość wręczenia nagrody FNP odbyła się na Zamku 
Królewskim w Warszawie w dniu 6 grudnia. Wysokość nagród pie
niężnych w roku bieżącym wynosi 29 tys. złotych każda.

(red.)
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Test miał na celu wykonanie „m apy” wiadomości uczniów po szkole podstawowej. 
Pytania i warianty odpowiedzi w teście mogą budzić wątpliwości. Ponadto test powi
nien obejmować uczniów z  różnych środowisk (małe miasto, wieś). Liczym y więc na 
oddźwięk i uwagi. Ten lub poprawiony test warto przeprowadzić w szerszej skali. 
Zachęcam do współpracy. Uwagi proszę przesyłać do Redakcji lub na adres: Robert 
Głębocki, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański, 80-952 
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57.

Badania testowe będące przedmiotem niniejszego artykułu, 
wykonane zostały w ramach pracy magisterskiej przygotowy
wanej w Zakładzie Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Test przeprowadzony został w kwietniu 1996 r., wśród 250 
uczniów, z trzynastu klas VIII - gdyńskich szkół podstawo
wych SP 5, SP 16 i SP 31.

Powyższym szkołom należą się podziękowania za pomoc i 
otwartość na tego rodzaju badania. Rozmiar tych badań upo
ważnia już do rozszerzenia ich wyników na te szkoły, które 
bojąc się prawdy o sobie - nie chciały „by je potem opisywa
no w gazetach”.

Opis testu

Test zawiera 20 pytań z dziedziny astronomii i 3 pytania an
kietowe. Jest to test wyboru. Przy każdym pytaniu - uczeń 
zakreślał jedną z trzech odpowiedzi, mając pewność że jedna 
z nich na pewno jest poprawna. Niezakreślenie żadnej odpo
wiedzi oznaczało: „nie wiem”.

Z założenia, nie chodziło w nim o sprawdzenie stopnia re
alizacji tego czy innego programu nauczania, gdyż o astrono
mii i tak w szkole podstawowej prawie się nie mówi. Pytania 
te miały na celu zorientowanie się co absolwent szkoły pod
stawowej wie o Wszechświecie - niezależnie od tego czy sły
szał coś na ten temat w szkole czy nie.

Większość informacji, o których mowa w teście, może i 
powinien posiadać każdy, kto:
S  ma 15 lat,
S  żyje w XX wieku,
•f ma telewizor,
•S czasem coś czyta,
S  rozmawia z ludźmi,
S  „gdzieś coś słyszał”.

Jeśli zaś nic na ten temat nie słyszał - to co o tym myśli? 
To właśnie miał sprawdzić ten test. Odpowiedzi błędne były 
więc tu równie cenne co te poprawne.

Nie bez znaczenia były - warunki i okoliczności, w jakich 
przeprowadzany był test:

♦ Test był całkowicie anonimowy. Jego wynik nie wiązał 
się dla ucznia z żadną oceną, nagrodą, ani karą.

♦ Do testu nie było żadnych przygotowań. Uczniowie 
podchodzili do niego z „biegu”, dowiadując się o nim w 
ostatniej chwili.

♦ Testem objęto całą gamę temperamentów i postaw 
uczniowskich. Wypełniali go i „szalikowcy” z Arki - 
Gdynia i wzorowe uczennice w białych kołnierzykach.

Test przewidziany był na 45 minut. Wypełniano go jednak 
najczęściej w 20 minut i nikt nie robił go dłużej niż 30 minut.

Jako ciekawostkę warto tu dodać, że ten sam test 
przeprowadzany „ponadprogramowo” w 40 - osobowej grupie 
studentów I roku filologii polskiej UG - dał wyniki bardzo 
podobne.

Wyniki przeprowadzonego testu

Na poszczególne pytania odpowiadano następująco: 
(Wartości bez nawiasów - dotyczą absolwentów szkół 
podstawowych, w nawiasach studentów Filologii Polskiej).

1. Zjawisko dnia i nocy zachodzi ponieważ:
(a) Słonce porusza się dookoła Ziemi, wschodząc i zachodząc 

za horyzontem 14% (2%)
(b) Ziemia obiega Słońce 34% (33%)
(c) Ziemia wiruje wokół własnej osi 51 % (58%)

nie wiem: 2% (8%)

2. Gdyby Ziemia nie obiegała Słońca:
(a) panowałaby na niej wieczna noc 25% (20%)
(b) nie byłoby pór roku 65% (68%)
(c) panowałby na niej wieczny dzień 6% (2%)

nie wiem: 4% (10%)

3. Fazy księżyca spowodowane są:
(a) przelewaniem się rozżarzonych warstw lawy na księżycu

2% (0%)
(b) cieniem, który Ziemia rzuca na Księżyc 40% (48%)
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(c) zmieniającym się ustawianiem Księżyca względem promieni 
słonecznych 43% (40%)

nie wiem: 14% (13%)

4. Przypływy i odpływy morza, spowodowane są:
(a) ruchem Ziemi wokół Słońca 22% (8%)
(b) oddziaływaniem grawitacyjnym Księżyca i Słońca na wody 

oceanu 44% (55%)
(c) ogrzewaniem się oceanu w dzień i ochładzaniem w ciągu 

nocy 24% (15%)
nie wiem: 11% (23%)

5. Zaćmienie Słońca ma miejsce, gdy:
(a) temperatura Słońca gwałtownie spada 3% (5%)
(b) Księżyc znajdzie się między Słońcem a Ziemią

79% (65%)
(c) Ziemia przesłania Słońce 17%(20%)

nie wiem: 1% (10%)

6. Ruch Księżyca i sztucznych satelitów krążących wokół 
Ziemi:
(a) odbywa się według tych samych praw fizyki 41% (43%)
(b) nie ma ze sobą nic wspólnego 15% (5%)
(c) jest bardzo podobny, z tym że satelita wymaga stałego 

napędu odrzutowego 33% (28%)
nie wiem: 11 % (25%)

7. Gdy nadamy ciału I prędkość kosmiczną, to:
(a) ciało oddali się w przestrzeń kosmiczną i już nie wróci

26% (5%)
(b) ciało zacznie krążyć na orbicie wokółziemskiej

44% (63%)
(c) ciało będzie mogło dolecieć do Słońca w ciągu 1 roku

7% (2%) 
nie wiem: 24% (30%)

me wiem: 1% (2%)

11. W skład naszego Układu Słonecznego wchodzą:
(a) wszystkie widoczne gwiazdy i planety 23% (8%)
(b) 5 najbliższych gwiazd wraz z ich planetami 10% (2%)
(c) Słońce, planety księżyce i meteoryty 65% (75%)

nie wiem: 2% (15%)

12. Meteoryty są to:
(a) okruchy z Kosmosu spadające na Ziemię 78% (90%)
(b) gwiazdy z gwiazdozbiory „Meteora” 14% (5%)
(c) próbniki do badań astronomicznych i meteorologicznych

1% (0%) 
nie wiem: 6% (5%)

13. Na planetach naszego Układu Słonecznego:
(a) poza Ziemią nie ma wogóle istot żywych 42% (48%)
(b) możliwe, że żyją gdzieś istoty podobne do ludzi

47% (48%)
(c) z pewnością żyją istoty podobne do ludzi 9% (0%)

nie wiem: 2% (5%)

14. Gwiazdozbiory są to:
(a) zbiory gwiazd wzajemnie oddziaływujących ze sobą

42% (13%)
(b) specjalne katalogi gwiazd tworzone przez astronomów

8% (10%)
(c) umowne układy gwiazd na sferze niebieskiej 46% (73%)

nie wiem: 4% (5%)

15. Rok świetlny, to:
(a) średni czas życia gwiazdy 9% (0%)
(b) jednostka odległości - stosowana w astronomii 56% (85%)
(c) jednostka czasu, równa 365 dniom słonecznym 30% (13%)

nie wiem: 6% (2%)

8. Siłą rządzącą ruchami planet jest siła:
(a) magnetycznego oddziaływania między planetami

27% (30%)
(b) grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

32% (28%)
(c) tzw. „siła wyporu przestrzennego” - występująca w stanie 

nieważkości 30% (10%)
nie wiem: 11% (33%)

9. Mikołaj Kopernik stworzył teorię budowy Wszechświata, 
według której:
(a) planety krążą wokół Ziemi, a Ziemia wraz z nimi wokół 

Słońca 8% (8%)
(b) Słońce, Księżyc i planety krążą wokół Ziemi 7% (5%)
(c) Ziemia inne planety krążą wokół Słońca 84% (88%)

nie wiem: 1% (0%)

10. W naszym Układzie Planetarnym krąży:
(a) 5 planet 6% (0%)
(.b) 9 planet 87% (92%)
(c) 14 planet 5% (2%)

16. Najbliższa Słońca gwiazda, oddalona jest od niego:
(a) o około 4 łata świetlne 48% (33%)
(b) mniej więcej tyle samo co Ziemia od Słońca 16% (8%)
(c) o około 100 000 km 16% (8%)

nie wiem: 20% (52%)

17. Gwiazdy czerpią swą energię z procesu:
(a) spalania węgla 13% (2%)
(b) gwałtownego łączenia się atomów wodom i tlenu 36% (40%)
(c) syntezy termojądrowej (podobnie ja k  w bombie wodorowej)

30% (23%) 
nie wiem: 21% (35%)

18. Galaktyki, są to:
(a) zbiorowiska gwiazd 49% (50%)
(b) drobne odłamki materii międzygwiezdnej 9% (8%)
(c) odległe planety podejrzane o istnienie na nich życia 34% (28%)

nie wiem: 8% (15%)

19. Pierwiastkami najobficiej występującymi we Wszechświecie, są:
(a) węgiel i żelazo 18% (15%)
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(b) wodór i hel
(c) pluton i uran

nie wiem:

45% (55%)
28% (5%) 
8% (25%)

20. Cywilizacji pozaziemskich jest we Wszechświecie:
(a) bardzo dużo, ale uczeni trzymają to w tajemnicy 8% (2%)
(b) nie ma żadnej poza naszą 10% (2%)
(c) nie potrafimy dziś odpowiedzieć na pytanie 77% (90%)

nie wiem: 4% (5%)

ANKIETA

21. Astronomia:
(a) wydaje mi się ciekawa
(b) w ogóle mnie nie interesuje
(c) jest moim hobby

me wiem:

72% (80%) 
25% (15%) 
2% (0%) 
1% (5%)

22. Źródłem mojej wiedzy z astronomii jest:
(a) głównie szkoła 27% (58%)
(b) głównie telewizja i radio 47% (25%)
(c) głównie książki, czasopisma i własne dociekania

25% (10%) 
nie wiem: 1% (8%)

23. Jestem:
(a) uczniem
(b) uczennicą

45% (studentem 
50% (studentką 82%) 
5%-? (11%-?)

pytanie! Należy też chyba przyjąć, że przyszłe panie polonistki 
nie poczyniąjuż żadnych postępów, jeżeli chodzi o znajomość 
astronomii i ... takie już pozostaną.

A może należy traktować to jako rzecz normalną, że 
powszechna, potoczna znaj omość j akiej ś dziedziny nauki j est 
zawsze te 100 - 200 (a czasem nawet 1000!) lat za jej stanem 
współczesnym? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi.

W porównaniu z uczniami - widoczna jest u studentów 
wyraźna różnica na korzyść szkoły jako źródła informacji, a 
astronomia ciekawi ich w jeszcze większym stopniu niż 
uczniów (patrz pytania nr 21 i 22). W przypadku paru pytań, 
studenci mają oczywiście nieco wyższy procent poprawnych 
odpowiedzi niż uczniowie, ale jednocześnie ich grube 
„wpadki” (pytania nr 1, 8,13) są podobne. Generalnie jednak
- ukończenie szkoły średniej poprawia trochę stan ich wiedzy.

Ilość poprawnych odpowiedzi w badanych grupach 250 
uczniów (i 40 studentów) przedstawiono graficznie na str. 187.

Każdy zgodzi się chyba z tym, że sformułowane tu pytania 
testowe nie są wszystkie równej „rangi”. Można się tu jednak 
spierać i długo dyskutować nad podziałem tych pytań na 
„ważne i ważniejsze”. Podziały takie i tak są subiektywne, 
dyskusyjne i dokonuje się ich zawsze pod pewnym kątem. 
Osobiście uważam, że pytania naprawdę „elementarne”, to 
pytania nr 1, 2,3 (ze względu na powszechną obserwowalność 
zjawisk, których one dotyczą) i pytania nr 8, 9, 10, 13 i 20 
(ze względu na ich znaczenie światopoglądowe). Odpowiedzi 
na nie powinien znać każdy człowiek żyjący wśród ludzi, 
niezależnie od tego czy się o tym uczył czy nie. Nieznajomość 
odpowiedzi na pytania z tej grupy woła o tzw. „pomstę do 
(gwiaździstego) nieba”. Co do pozostałych pytań, to bez 
znajomości tychże odpowiedzi - można w zasadzie żyć.

Omówienie otrzymanych wyników

W grupie ankietowanych uczniów - średnia ilość poprawnych 
odpowiedzi wynosi 11 (na 20 możliwych) i nie jest to wcale 
zły wynik. Co by o nim nie mówić - jest to 55% poprawnych 
odpowiedzi, a więc wynik „zaliczający”. Nie jest to żle - bo 
mogło być gorzej. Gdyby na 20 zadanych pytań, średnia ta 
wynosiła 7 - oznaczałoby to, że odpowiedzi udzielano 
całkowicie losowo (tzn., że wybierano na ślepo jedno z trzech 
odpowiedzi i czasem nawet trafiono). Wynik powyżej tej 
granicy przypadkowości świadczy o tym, że na ogół 
zastanawiano się nad odpowiedziami.

Należy też pamiętać, że w szkole podstawowej o astronomii 
mówi się bardzo mało, a więc uzyskany wynik uczniowie 
zawdzięczają praktycznie samym sobie. (W pytaniu nr 22 - 
tylko 27% uczniów podaje szkołę jako źródło swej wiedzy z 
dziedziny astronomii). Nasuwa się jednak refleksja, co by 
było, gdyby nie był to test wyboru? Uczeń miał tu przecież 
pewność, że jedna trzech odpowiedzi jest na pewno poprawna 
i nie musiał jej samodzielnie formułować.

W 40 osobowej grupie studentów I roku filologii polskiej 
UG - test dał wyniki tylko trochę lepsze. Średnia ilość 
poprawnych odpowiedzi wyniosła tu 12 (tj. 60%), co oznacza, 
że student (bądź co bądź po maturze) poprawia wyniki 
absolwenta szkoły podstawowej - średnio o jedno tylko

Pytanie nr 1 - zdawałoby się najprostsze, zadane rutynowo - 
okazało się „niespodzianką”. Aż połowa ankietowanych nie 
wie z czego wynika (tak powszechne przecież) zjawisko dnia 
i nocy. Zdumiewające. A lekcje geografii!?

Pytanie nr 2 -  zdawałoby się nieco trudniejsze od pierwszego
- wypadło całkiem nieźle, ale w odpowiedziach napytanie nr 
3, niepokojąco często fazy księżyca utożsamiane są z jego 
zaćmieniem.

Ogromną „niespodzianką” okazało się pytanie nr 8. Jak 
wynika z udzielonych na nie odpowiedzi - w świecie planet 
może dziać się wszystko. Wszystkie oddziaływania (również 
te, których w ogóle nie ma) są tu równouprawnione, a 
grawitacja - to taka sama opcja jak inne.

Kto „wstrzym ał Słońce, ruszył Z iem ię” -widać (na 
szczęście) dosyć dobrze w odpowiedziach na pytanie 9. 1 tu 
można jednak się dziwić i zapytać - czemu nie 99%? Przecież 
slogan ten powtarza się do znudzenia każdemu Polakowi od 
małego.

Pytanie nr 10 było polem do popisu dla naszej szkoły jako 
takiej. Jak widać - w dziedzinie faktografii ma ona całkiem 
niezłe wyniki. Czasem padały nawet pytania o dziesiątą 
planetę. Wątpię jednak, by pytania te „wynoszone” były ze 
szkoły.
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Pytanie nr 13 wzbudzało w szkołach wiele kontrowersji i 
protestów. Pytano mnie - skąd mam pewność, że gdzieś na 
Neptunie, za skałą nie siedzi ktoś mały, kudłaty, nie wysyłający 
żadnych sygnałów i zjadający kamienie? Odpowiedziałem 
wtedy - dobrze, jeśli któryś z filmów rysunkowych przekonał 
was, że ktoś taki tam siedzi, to zaznaczcie odpowiedź (b). Jak 
widać - telewizja potęgąjest i basta! (widać to także w pytaniu 
nr 22). Myślę, że dyskusje te wynikały z naturalnej chyba dla 
ludzi tęsknoty za spotkaniem we Wszechświecie „kogoś 
jeszcze”.

Sytuację ratuje nieco pytanie nr 20. Jak wynika z 
odpowiedzi na nie - tęsknota ta nie góruje na szczęście nad 
zdrowym rozsądkiem. Należy jednak zauważyć, że wynik 
pytania nr 20 w porównaniu z wynikiem pytania nr 13 - jest 
podejrzan ie poprawny. Praw dopodobnie należy go

(patrz pytanie nr 22). Tak więc to głównie im zawdzięczamy 
,jako takie” wyniki tego testu.

Jak wynika zpytania nr 21 - prawie 3/4 uczniów (i jeszcze 
więcej studentów) uważa astronomię za ciekawą. Wyniki te 
są bardzo budujące, bo pam iętać należy, że każdy 
odpowiadający mógł tu być bezlitośnie szczery.

Typowi też dla tej nauki są nieliczni oczywiście, lecz za to 
zapaleni jej miłośnicy. Trzech uczniów udzieliło 18, a jeden 
nawet 19 - poprawnych odpowiedzi na 20 możliwych.

Wyniki takiego testu jak ten - można oczywiście poprawiać 
różnymi działaniami o charakterze akcyjnym, lecz nie o to 
przecież chodziło. Test ten miał za zadanie sprawdzić to co 
uczeń wie „z biegu”, na codzień, a nie to - czego jest się w 
stanie wyuczyć tuż przed sprawdzeniem i zapomnieć tuż po 
nim. U zyskane w ten sposób w yniki, dobrze oddają

Analiza graficzna otrzymanych wyników

Poprawne odpowiedzi w badanych grupach 250 uczniów (i 40 studentów) -1  pytanie = 5%

interpretować w ten sposób, że to „on” (jako konkretny uczeń) 
nie potrafi dziś odpowiedzieć na to pytanie. W ten oto sposób 
- zupełnie nieświadomie - uczeń ów zajmuje w tej sprawie 
oficjalne stanowisko nauki. Nauka też tego nie wie.

Co do pozostałych pytań to cóż, koń jaki jest - każdy widzi. 
Cieszyć może fakt, że za wyjątkiem/?ytanta nr 17, odpowiedzi 
poprawne zakreślane były częściej niż błędne. Jak już 
wspomniane było wcześniej - nie każdy przecież musi 
interesować się astronomią.

Należy zauważyć, że zdumiewająco dobrze jak na grupę 
pytań, wypadło tu dość „specjalistyczne” przecież - pytanie 
nr 19. Zwłaszcza, żę destruktory były tu bardzo zachęcające.

Blisko połowa ankietowanych stwierdza, że źródłem ich 
wiedzy z dziedziny astronomii jest głównie telewizja i radio

rzeczywistą wiedzę ucznia i jak widać - nie są takie złe. Można 
chyba o nich powiedzieć, że są wypadkową rozmaitych prądów 
informacyjno - światopoglądowych końca XX wieku.

Czasem - są one oczywiście tylko rezultatem zwykłej 
niewiedzy. Może po prostu tak już musi być? Może nigdy nie 
było i nie będzie już pod tym względem lepiej?

„Średni” absolwent szkoły podstawowej (pamiętając, że 
zawsze tzw. „średni człowiek” jest tworem budzącym wiele 
kontrowersji i zastrzeżeń) reprezentuje stan wiedzy z zakresu 
astronomii:

Na ogół wie on - że zgodnie z teorią Kopernika - planety 
krążą wokół Słońca i że planet tych jest 9. (Slogan plus cyfra). 
Nie bardzo natomiast wie- jaka to siła rządzi ruchem tych 
planet. Nie jest on pewien, czy we Wszechświecie istnieją
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oprócz naszej jeszcze jakieś cywilizacje, ale jeśli chodzi o 
nasz Układ Słoneczny, to według niego - możliwe jest, że 
żyją w nim gdzieś inne istoty podobne do ludzi.

Wie, czym tłumaczy się zjawisko zaćmienia Słońca i co 
to są meteory Najciekawsze jest chyba jednak to, że aż 
połowa ankietowanych budząc się rano i włączając jakiś 
(satelitarny często) program telewizyjny - nie wie z czego 
wynika zjawisko nowego dnia, który się właśnie rodzi i nocy, 
która się właśnie skończyła. No i jak to właściwie jest z tym 
satelitą telewizyjnym, dzięki któremu oglądają Eurosport i 
MTV?

Jak widać, obszerna wiedza o tym, co nas otacza - nie jest 
wcale do życia niezbędna.

WNIOSKI

Zawsze w tego rodzaju badaniach obiektywne są tylkie suche 
wyniki liczbowe. Wszelkie zaś interpretacje tych wyników i 
wyciągane z nich wnioski - w mniejszym lub większym 
stopniu - są subiektywne. Na podstawie tych samych danych, 
różni ludzie mogą dochodzić do różnych wniosków. Te same 
fakty jednych cieszą, innych martwią, jeszcze innych - w 
ogóle nie interesują. Najbardziej widoczne je s t to w 
przypadku wszelkich badań opinii publicznej.

Z badaniami będącymi przedmiotem niniejszej pracy jest 
bardzo podobnie. Z tego powodu - jako autor tych badań - 
celowo i zupełnie świadomie, nie odpowiem tu na pytanie 
„czy to dobrze, czy źle - że takie są ich wyniki”, Każdy 
zainteresowany tymi wynikami ma prawo do swojego zdania 
na ich temat. Niech więc - sam sobie odpowie.

- czy naprawdę nikt wam o tym nic nie mówił?

Jak można tak nie brać pod uwagę naturalnej 
ciekawości poznawczej ucznia?

Nigdy nie mogłem zrozumieć, na czymże właściwie 
polega ta rzekoma „praktyczność” szkolnych programów 
nauczania, wobec których to - astronomia pokornie musi 
chylić głow ę i p rzep raszać , że żyje. P rzec ież  nie- 
praktyczność, encyklopedyzm i faktografia - to i tak od lat 
główne atrybuty polskiej „filozofii nauczania”. Słupki dat 
i tabelki danych statystycznych - wciągają i „fascynują” 
naszych uczniów od lat. Stanowią one przecież „bezcenną” 
wprost wiedzę, wymienialną bezpośrednio i od ręki na 
pieniądze.

A na poważnie: biorąc pod uwagę zaobserwow aną 
naturalną ciekawość i niezaspokojone potrzeby poznawcze 
uczniów, astronomii - jak się miałem okazję przekonać - w 
szkole wyraźnie brakuje. Czy w takim razie powinniśmy 
zakasać rękawy, zewrzeć nasze pedagogiczne szeregi i rzucić 
się do jej nauczania? Lepiej darujm y sobie ten nasz 
ewentualny zapał. W obecnej sytuacji - byłby on zupełnie 
niewskazany. Jeśli astronomia ma być nauczana tak jak reszta 
nauczanych dziś w szkole przedmiotów, to nie ma co jej 
profanować i zniechęcić do niej uczniów. Szkoła wypaczyć 
potrafi wszystko, dlatego uważam, że: astronomii do szkoły 
za szkoda.

Dokładanie astronomii do obecnych i tak przeładowanych 
już programów nauczania, bez gruntownej zmiany samej 
filozofii tychże programów - nie ma żdnego sensu.

Osobiście uważam, że nie jest ani dobrze, ani źle. 
Jest po prostu tak jak jest.

Nie ukrywam jednak swojego subiektywnego rozczarowania. 
Rozczarowanie to nie dotyczy jednak wcale stanu wiedzy 
uczniów. (Śmiem tw ierdzić, że podobny sprawdzian 
wiadomości z dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole, 
przeprowadzony w analogiczny sposób - tj. bez uprzedzenia, 
przygotowania, bez presji nagród i kar - dałby o wiele gorsze 
wyniki). Rozczarowany natomiast jestem samą „filozofią 
nauczania”, z którą to na codzień mają do czynienia uczniowie 
i której to rezultatem jest taki, a nie inny stan ich wiedzy.

Sam dobrze pamiętam ze szkoły, że w podstawówce takie 
rzeczy jak UFO, astronomia, podróże kosmiczne, cywilizacje 
pozaziemskie, trójkąt bermudzki itp. - interesowały niemal 
wszystkich. (Być może właśnie dlatego, że nie było o nich 
mowy w szkolnych programach nauczania). Dziś - jak się 
miałem okazję przekonać - nic się pod tym względem nie 
zmieniło. W wielu klasach, po zebraniu testów - byłem 
zasypywany spontanicznym i pytaniam i na te tematy. 
Wyraźnie było widać jak uczniowie korzystają z okazji 
obecności kogoś, kto ich zdaniem „zna się” i może im trochę 
tych spraw wyjaśnić. Rodziło się wtedy we mnie ciche pytanie

Czy nie byłoby lepiej w przypadku poszczególnych 
przedmiotów - nauczać metody i podejścia danej nauki do 
świata zamiast jej wyników, które to wyniki można przecież 
mnożyć bez liku? Czy obecnie - w lawinie przekazywanych 
szczegółów- uczeń dostrzega jeszcze jakiś obraz całości? 
Czy bez obrazu jakiejś całości, możliwa jest w ogóle jakaś 
orientacja w dzisiejszym - tak zwariowanym przecież - 
świecie? Stawianie tego rodzaju pytań, a tym bardziej 
odpowiadanie na nie - mocno wykracza poza zakres 
tematyczny pracy.

Pytania te są jednak najbardziej uzasadnione w obliczu 
przedstawionych tu wyników badań.

Wyniki te bowiem ukazują - moim zdaniem - słabość 
naszej szkoły. Szkoły jako sysytemu. Ukazują słabość jej 
m etod , f ilo zo fii, program ów , p o d e jśc ia  do uczn ia  
i rozumienia jego potrzeb. Wyniki te są potwierdzeniem 
opinii, że szkoła po prostu nie radzi sobie z otaczającą 
rzeczywistością.

Krzysztof Cilulko
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Kazimierz M. Borkowski

Jednym z mniej znanych w Polsce kalendarzy jest kalen
darz perski nazywany też jalaali (czyt.: dżalali) używany w 
Iranie i okolicznych obszarach takich jak Afganistan, repu
bliki środkowej Azji i Kurdyjska Mezopotamia. Jego współ
czesny kształt pochodzi od znanego irańskiego poety i ma
tematyka Omara Khayyama (zmarł w 1122 r.). Do praktycz
nego stosowania wprowadzono go na początku tego wieku 
(przedtem był używany jedynie w zastosowaniach astrono- 
miczno-astrologicznych).

Jalaali jest kalendarzem słonecznym dość bliskim nasze
mu kalendarzowi gregoriańskiemu, ale odróżnia go szereg 
zalet, które -  szczególnie w świetle co jakiś czas powracają
cego tematu rewizji reguł naszego kalendarza -  wydają się 
godne zwrócenia uwagi. Jest on bardziej naturalny, gdyż rzą
dzi nim rzeczywisty ruch Słońca po ekliptyce.

Numeracja lat kalendarza perskiego odbywa się, podob
nie jak w księżycowym kalendarzu muzułmańskim, od słyn
nej ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra), tj. od 
622 r.n.e. Zatem w pierwszych swoich miesiącach każdy rok 
jalaali nosi numer o 621 mniejszy niż nasz rok gregoriań
ski.

Kalendarz perski jest ściśle zsynchronizowany z porami 
roku. Każdy rok zaczyna się w chwili (co do sekundy) rów- 
nonocy wiosennej obliczonej przez astronomów. Irańczycy 
uznają ten moment za nowy rok i nazywają go tahvil-e saal. 
Dla celów rachuby kalendarzowej, cały 24-godzinny prze
łomowy dzień może należeć albo do starego roku, albo do 
nowego, w zależności od dokładnej chwili tahvil-e saal: je 
śli moment równonocy przypadnie przed południem czasu 
Teheranu, przyjmuje się, że dzień ten należy już do nowego 
roku i ma oznaczenie 1. Farvardin; w przeciwnym przypad
ku liczy się go jako ostatni dzień poprzedniego roku (29 lub 
30 Esfand).

Każda pora roku stowarzyszona jest z trzema pełnymi 
miesiącami. Ponieważ półrocza roku zwrotnikowego są nie
równe, w kalendarzu tym ustalono, że pierwsze sześć mie
sięcy mają po 31 dni, a ostatnie sześć -  po 30 dni, z wyjąt
kiem lat zwykłych, czyli nieprzestępnych, w których ostat
ni miesiąc roku (przełom lutego i marca) ma 29 dni. Wyni
ka stąd, że kalendarz ten liczy 365 lub 366 dni, jednak ten 
366. dzień przypada w ogólności na inne lata niż w kalen
darzu gregoriańskim. W praktyce w ostatnich 32 latach, lata 
przestępne kalendarza gregoriańskiego i perskiego zawsze 
zachodziły na siebie, co ułatwiało przeliczanie odpowiednich 
dat. Pomijając ostatnie 20 dni lat przestępnych jalaali, w 
tym czteroletnim okresie można było wykorzystać kalen

darze dowolnego roku z minionych 32 lat, aby sprawdzić 
odpowiedniość dat w obu systemach zliczania dni. Jedynie 
w latach przestępnych we wspomnianych 20 dniach kalen
darz gregoriański pozostawał dodatkowo o jeden dzień za 
perskim w odniesieniu do zwykłych lat (np. 8 marca zwykle 
odpowiadało 17. dniowi miesiąca Esfand, a w latach prze
stępnych był to 18. Esfand).

Te dobre czasy skończyły się Irańczykom w obecnym, 
1996 roku i przez następne 99 lat (3 cykle po 33 lata) relacja 
do kalendarza gregoriańskiego będzie zmieniać się z roku 
na rok. Bierze się to stąd, że w bieżącym roku równonoc 
przypadła przed południem czasu średniego Teheranu (o 
11:29), dlatego dzień ten został zaliczony do nowego, na
stępnego roku (1375), który z tej racji jest przestępny. Ina
czej mówiąc, od poprzedniego roku przestępnego mija te
raz w jalaali nie czwarty jak zwykle, lecz piąty rok. Cztery 
lata wcześniej równonoc w Teheranie wypadła 30. Esfand o 
12:14 czasu miejscowego. Cofanie się momentu równono
cy wynika z faktu, że rok zwrotnikowy jest o ok. 11,25 minut 
krótszy niż średni rok w kalendarzowym czteroleciu (365,25 
dni), co po czterech latach wynosi ok. 45 minut, a po 33 
latach -  ok. 6 godzin czyli 1/4 dnia.

Obecnie w kalendarzu perskim stosuje się reguła, że na 
każde 33 lata występuje 8 lat przestępnych. Są to te lata, dla 
których reszta z dzielenia numeru roku przez 33 wynosi 1, 
5 ,9 ,13 , 17,22,26 lub 30. Np. rok \ 7>10jalaali po podziele
niu przez 33 daje resztę 17, a więc jest on przestępnym 
podobnie jak obecny rok 1375, który ma resztę 22. Niestety, 
jak wynika z obliczeń astronomicznych, reguła ta może zo
stać przerwana w 2124 r., w którym perski rok 1503 wyzna
cza równonoc przypadającą ok. 1/3 minuty po godzinie 12:00 
czasu Teheranu. Ponieważ momentu równonocy nie można 
przewidzieć dokładnie (ze względu na nieregulamość spo
walniania rotacji Ziemi), może się okazać, że równonoc wy
padnie jednak przed godz. 12:00, co spowoduje przerwanie 
ciągłości 33-letniego cyklu. Jeśli jednak tak się nie stanie, 
podana reguła będzie obowiązywać aż do roku 2256 (1634 
jalaali).

Czytelnicy zainteresowani przeliczaniem dat jalaali na 
lub z kalendarza gregoriańskiego mogą skorzystać z pro
gramu Khayam dostępnego w Internecie pod adresem http:/ 
/tehran.stanford.edu/Iran_Lib/Calendar/khayam.html 
(poprawny w latach 1799 -  2256) lub mojego programu cal- 
conv przygotowanego pod DOS-em na ok. 3000 lat ery hi
dżra (można go znaleźć pod adresem ftp://copernicus. 
astro.uni. torun.pl/pub/hide/kb/).
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„GWIAZDA TOLERANCJI”
„Gwiazda Tolerancji” jest doskonałym przykładem, jak na badania astronomiczne może wpływać 
niszcząco pozornie nie związana z nią działalność. W przeciwieństwie do innych nauk doświad
czalnych, astronomia nie może ograniczyć dostępu do swego laboratorium -  obserwujemy bo
wiem przez ziemską atmosferę, której użytkownikami jesteśmy wspólnie z całą ludzkością, zaś 
nasze Obserwatoria Kosmiczne dzielą przestrzeń pospołu z innymi satelitami oraz ze wzrastają
cą ilością odpadów kosmicznych. Również inne formy działalności, zwłaszcza w dziedzinie lokal
nej produkcji silnego promieniowania elektromagnetycznego (np. światło, transmisje radiowe), 
mogą w znacznym stopniu utrudniać nasze obserwacje.

„Gwiazda Tolerancji” została zaproponowana jako sposób uczczenia pięćdziesięciolecia UNE
SCO (Światowej Organizacji d/s Nauki, Kultury i Wychowania). Ta organizacja wiele osiągnęła 
w ciągu tego półwiecza i jej dokonania powinny stanowić źródło słusznej dumy. „Gwiazdę Tole
rancji” stanowić miała para połączonych ze sobą sznurem o długości 2 km balonów o średnicach 
50 m i 30 km skonstruowanych z odbijającego materiału.
Po starcie „Gwiazda” miała osiągnąć wysokość orbitalną 1250 km i oczekiwano, że będzie tak 
jasna jak Syriusz. Wyglądałaby jak gwiazda podwójna, gdyby ją  obserwować o zmierzchu. Mia
łaby również możliwość przesyłania sygnałów na falach radiowych, umiejętność inicjowania wy
darzeń ziemskich, jak np. włączania urządzeń oświetlających budynki, itp. Po projektowanym 
czteroletnim okresie życia, „gwiazda” zostałaby wybita z orbity i spalona w atmosferze ziemskiej. 
Przyznać należy, że byłby to bardzo zwracający uwagę, doskonale widoczny i pomysłowy spo
sób uhonorowania UNESCO. Na szczęście dla astronomii -  UNESCO zadecydowała nie wpro
wadzać w życie tego pomysłu.

Dlaczego „na szczęście dla astronomii”? Przecież sama „Gwiazda” nie stanowiłaby katastrofy 
dla astronomii? Oczywiście jest inaczej. Występowanie obiektu tak jasnego jak Syriusz, a cza
sem nawet tak jak Jowisz, przemieszczającego się po niebie w regularnych odstępach czasu, 
nie zawsze o zmierzchu, stanowiłoby irytujące ryzyko dla badań astronomicznych. Wprowadziło
by bowiem szereg zmieniających się „stref zakazanych” na niebie. Przypadkowe pojawienie się 
tak jasnego obiektu w polu widzenia bardzo czułego detektora promieniowania mogłoby, w zasa
dzie, doprowadzić do poważnych i kosztownych uszkodzeń tego detektora. Na orbicie o promie
niu 1250 km czas życia „Gwiazdy” byłby ponad 1000 lat. Wydaje się, że łącza są szczególnie 
wrażliwe na szkody wyrządzone przez odpady kosmiczne. Gdyby połączenie zostało przerwane, 
to napewno części „Gwiazdy” nie udałoby się usunąć z orbity i pozostałaby jako ryzyko dla obser
wacji astronomicznych przez ponad 1000 lat. Zaś uszkodzenie „Gwiazdy” przez odpady kosmiczne 
mogłoby spowodować wytworzenie wielu fragmentów odbijających, stanowiących nie do przewi
dzenia ryzyko, dla obserwacji przez okres znacznie dłuższy niż 1000 lat. Istnieje także wątpli
wość, czy procedura ściągania z orbity układu zawierającego łącze miałaby szanse powodzenia.

Jednakże największym zagrożeniem całej propozycji dla astronomów jest fakt, że stanowiła
by ona rodzaj precedensu. Gdyby UNESCO umieściło na orbicie „GwiazdęTolerancji”, to mogłoby 
się zdawać, że umieszczenie tam większych, a więc jaśniejszych reflektorów przeznaczonych do 
promowania mniej szczytnych celów otrzymało przyzwolenie ze strony tej najważniejszej świato
wej instytucji kulturalnej, naukowej i edukacyjnej. Reflektory słoneczne byłyby zatem wypuszcza
ne w dużych ilościach, faktem stałoby się umieszczanie reklam w przestrzeni. A to stanowiłoby 
już zagrożenie dla astronomii we wszystkich długościach fali. Dla astronomii optycznej -  odbite 
światło słoneczne z satelitów-reklam rozjaśniałoby niebo kilka razy bardziej intensywnie niż 
Księżyc w pełni, a należy pamiętać, że Księżyc rozjaśnia całe niebo do takich rozmiarów, że 
astronomia „głębokiego nieba” (tj. obserwacje o znaczeniu kosmologicznym) nie mogą być podej
mowane regularnie przez 2 tygodnie (tydzień przed i po pełni Księżyca) przy każdej lunacji, 
trwającej w przybliżeniu 4 tygodnie. Dalszy rozwój reklam w przestrzeni kosmicznej napewno 
doprowadziłby do takiego rozjaśnienia nocnego nieba, że uniemożliwiłby zupełnie prowadzenie
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obserwacji w zakresie fal widzialnych. Dla radioastronomii zaś -  transmisje radiowe z takich 
odbijających satelitów stanowiłyby dalszy przyczynek do „szumu elektromagnetycznego”, stano
wiącego już obecnie poważny problem.

Wiadomość, że to właśnie UNESCO planuje takie przedsięwzięcie o katastrofalnych dla astrono
mii skutkach -  stanowiła istny szok dla społeczności astronomicznej. W niedawnej bowiem przeszło
ści UNESCO wspomagała materialnie przedsięwzięcia Międzynarodowej Unii Astronomicznej zwią
zane z upowszechnianiem różnych zagrożeń dla astronomii wynikających z praktyki życia codzienne
go: dokładniej, wymagań „cywilizacji” sprzecznych z wymogami dobrych warunków dla obserwacji 
astronomicznych. A jednak UNESCO poważnie rozważała propozycję prowadzącą do poważnych 
szkód w badaniach astronomicznych. Na szczęście UNESCO nie wprowadziła w życie swych 
zamierzeń, a ta decyzja została gorąco przyjęta przez społeczność astronomiczną.

Cały ten epizod stanowi zbawienną lekcję dla astronomii. Propozycja wysunięta w dobrej 
wierze w dziedzinie zupełnie nie związanej, mogła mieć szkodliwe konsekwencje dla nauki w 
innej dziedzinie. A wydawałoby się, cóż może mieć szkodliwego dla astronomii propozycja uczcze
nia UNESCO? Jednak konsekwencje tego właśnie planu byłyby szczególnie szkodliwe. Trzeba 
zatem wielokrotnie powtarzać, że astronomia musi bacznie zwracać uwagę na to co się dzieje 
wokół niej. Istnieje bowiem prawie powszechny brak społecznego zrozumienia, jak bardzo słabe 
są sygnały kosmiczne, które astronomia stara się uchwycić -  nawet jeśli jest wspomagana przez 
udogodnienia techniczne tej samej cywilizacji, która mogłaby łatwo, bez złośliwych intencji, do
prowadzić nagle do uniemożliwienia samych obserwacji astronomicznych. Astronomia jest wraż
liwa na zmiany w środowisku, przy czym są to rzędy wielkości znacznie większe od tego, co 
najbardziej rozsądni ludzie uważaliby za zaniedbywalne. Astronomia zdaje się więc coraz bardziej 
wchodzić w konflikt z propozycjami o wielkim społecznym i handlowym znaczeniu, które jednak

wyrządzałyby nieodwracalne szkody tej dyscyplinie na
ukowej. Takie propozycje pochodzą zarówno od tych, 
którzy zdają się być blisko astronomii, jak i od tych, 
których związki z astronomią są odległe.

Astronomia musi zatem być bardzo czujna, aby zda
wać sobie sprawę z tych niebezpieczeństw. W wielu 
wypadkach zagrożenie jest zauważane dopiero po 
zajściu zjawiska, jak np. plany oświetlenia ulicznego: 
obserwatorium może nie wiedzieć o nowych planach 
oświetlania swej miejscowości, jeśli planiści nie uznają 
za potrzebne zaznajomienia astronomów ze swymi 
projektami. Istnieje silna potrzeba ciągłego uświada
miania społeczeństwu, jak bardzo astronomia jest na
rażona na niezamierzone zakłócenia -  nawet wyrzą
dzone przez najlepszych przyjaciół.

Tym razem nam się udało! Mieliśmy natchnionych 
obrońców. Ale astronomia potrzebuje więcej niż łutu 
szczęścia i szybkiej reakcji natchnionych adwoka
tów. Jeśli „Gwiazda Tolerancji” nauczyła nas cze
goś, to tego, że Astronomowie powinni szybko uru
chomić ciągły mechanizm do identyfikowania zagro
żeń i szybkiego reagowania na jakąkolwiek aktyw
ność prowadzącą do zmniejszenia naszych możli
wości obserwowania Kosmosu.

Derek McNally
University of London Observatory

tłum. C. Iwaniszewska
Artykuł został pierwotnie opublikowany w Biuletynie ICSU „Science International" Nr 62, sierpień 1996.
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1. Saturn z (juz!) widocznymi pierścieniami sfotografo
wany przez Wiesława Skórzyńskiego (teleskop Shafera 
250/16 f=12.6 m, exp. 1/6 s)
2. Księżyce Saturna uwidocznione dzięki wydłużeniu czasu 
ekspozycji (W. Skórzyński,0256 mm f=4 m, t=15 s)
3. Jowisz i jego galileuszowe księżyce (jak wyżej, t=10 s)
4. Zaćmienie Księżyca z dnia 27 września br. wykonane Ze
nitem XL z obiektywem 135 mm przez Pawła Presia -  w lewym 
dolnym rogu widoczny jest Saturn!
5. Księżyc (nie zaćmiony) sfotografowany przez W. Skórzyń
skiego (jak fot. 1 z czasem 1/20 s)
6. Światło popielate Księżyca sfotografowane teleskopem 
firmy „Uniwersał” 0 150 mm f=900 mm na filmie Konica 
SR-G 3200 z czasem ekspozycji 20 s (fot. Michał Siwak)



TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE'A obserwuje

Mgławica Krab
“1 HST

Palomar

Po stronie lewej przedstawiony jest obraz Mgławicy Krab, która jest pozostałością wybuchu superno
wej z roku 1054 uzyskany w świetle widzialnym przy pomocy teleskopu Schmidta na Mt Palomar. 
Mgławica rozciąga się obecnie na przestrzeni ok. 10 lat świetlnych i znajduje się w odległości 7 tys. lat 
świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Byka.

W środku mgławicy znajduje się pulsar, czyli szybko rotująca (30 obrotów na sekundę) gwiazda 
neutronowa -  w kuli o średnicy ok. 10 km zawarta jest tam materia o masie większej od masy Słońca. 
Silne pole magnetyczne ratującej gwiazdy jak gdyby zamiata i biczuje cząsteczki elementarne otaczającej 
ją  materii rozpędzając je na „wszystkie strony” do bardzo dużych prędkości. Niebieska poświata 
w wewnętrznej części mgławicy to właśnie światło emitowane przez napędzane w ten sposób elektrony 
poruszające się po spiralach oplatających linie sił pola magnetycznego.

Obraz po prawej stronie, pokazujący wewnętrzną część mgławicy Krab został uzyskany kamerą 
WFPC2 Teleskopu Kosmicznego Hubble’a w dniu 5 listopada 1995 roku w długości fali 550 nanome
trów czyli w obszarze widmowym największej czułości oka ludzkiego. Sam pulsar NP 0532 jest 
widoczny tutaj jako położona po lewej stronie gwiazda ze stosunkowo jasnej pary gwiazd znajdujących 
się w pobliżu środka obrazu. Otoczenie pulsara przedstawia bardzo złożoną, pręgowatą, strukturę 
różnych zagęszczeń i rozrzedzeń występującej tam materii. Kilkumiesięczne obserwacje panów 
Jeffa Hestera i Paula Scowena z Arizony pokazały, że struktury te są bardzo zmienne i że pulsar 
wymiata materię ze swojego otoczenia z szybkościami sięgającymi nawet połowy prędkości światła.
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