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marzec— kwiecień

Interferometria kosmiczna 

Co to jest czarna dziura?

Zagadka błysków gamma —  ciąg dalszy 

Nowe obrazy z naprawionego teleskopu Hubble’a



teleskop kosmiczny Hubble'a obserwuje

Ten gigantyczny balon o rozmiarach sześciu lat świetlnych to NGC 7635 — widoczna nawet 
przez niewielki teleskop Mgławica Bąbel (albo Bańka Mydlana) w konstelacji Kasjopei, odległa o 
7100 l.św. To zaledwie najmniejsza z „baniek” otaczających okazałą (40 mas Słońca) gwiazdę BD 
+60°2522 i fragment całego systemu bąbli (S 162), uformowanego przy pomocy jej równie 
masywnych sąsiadek. Zewnętrzna „sfera” oddziaływania wiatru gwiazdy z ośrodkiem  
międzygwiazdowym nadal ekspanduje z prędkością sięgającą2000 km/s. Napotykając na swej 
drodze obszary o różnej zawartości materii, stopniowo nabiera asymetrycznej i coraz bardziej 
włóknistej struktury. Na prawo od centralnej gwiazdy, wskutek zderzenia z frontem jej wiatru 
rozświetlone zostały zagęszczenia gazu. Obszar obłoków molekularnych widoczny w górnej części 
zdjęcia również rozbłyśnie bardziej intensywnie, gdy dotrze do niego fala uderzeniowa wiatru — 
póki co rozjaśnia go bowiem tylko samo promieniowanie dalekiej gwiazdy (kr). „

Fot.*D. Walter i in., WFPC2, HST, NASA
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Czarne dziury, potężne wybuchy gamma, tajemnice życia 

pozagalaktycznych radioźródeł oraz perspektywy pomiaru położeń gwiazd 
z fantastyczną wręcz dokładnością pozwalającą wykrywać planety wielkości 
Ziemi wokół odległych gwiazd to zagadnienia, które są treścią głównych 
artykułów niniejszego zeszytu. W „Rozmaitościach ” uzupełniamy je  krótszymi 
informacjami m.in. o problemach badania Marsa przy pomocy sond 
kosmicznych, o kurzu, którego nie lubi Słońce, o ultrajasnych galaktykach 
podczerwonych i o wykorzystaniu kamer CCD w amatorskiej praktyce astronomicznej.

Nasza Galeria Mgławic Messiera zbliża się do półmetka. Doszliśmy już do obiektu M50  —  

„gromady otwartej gwiazd w kształcie serca ”. A w fotograficznej „ Galerii Uranii” publikujemy 
kolejne, piękne zdjęcia wykonane przez naszych Czytelników.

Obserwatorzy meteorów mieli w listopadzie deszcz meteorów z prawdziwego zdarzenia.
W nocy z 17 na 18 listopada 1999 roku Leonidy sypnęły obficie! O obserwacjach tych zjawisk 
pisze Arkadiusz Olech.

Bogata jest w bieżącym zeszycie rubryka Astronomia w Szkole. Dariusz W. Nelle pisze o swej 
inicjatywie organizacji szkolnego obserwatorium astronomicznego w Dąbrowie Górniczej. Nasza 
koleżanka, Magda Sroczyńska-Kożuchowska proponuje przeprowadzenie prostego rachunku, aby 
zdać sobie sprawę z realności obrazów przedstawiających nam widoki przelatujących obok 
statków kosmicznych i grożących zderzeniem planetoid. A Juliusz Domański „ radzi ” jak  prowadzić 
całkiem zbędne lekcje!

Liczne są ogłoszenia o zbliżających się imprezach astronomicznych. Miłośnicy astronomii będą 
mieli i obóz szkoleniowy dla obserwatorów komet, i obóz obserwacyjny. Astronomowie zawodowi 
zainteresowani teleskopem SALT spotkają się w Toruniu na specjalnej konferencji poświęconej 
temu teleskopowi i programom badawczym, którym on może służyć. A Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne zaprasza na dwudniowy cykl wykładów w CAMK-u w Warszawie na temat: 
„Pozasłoneczne układy planetarne”. Wykładowcami będą najznakomitsi polscy specjaliści w tej 
dziedzinie z odkrywcą pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego  — profesorem 
Aleksandrem Wolszczanem.

Jak zwykle, kalendarzyk astronomiczny publikujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Mamy 
nadzieję, że w ten sposób wszyscy miłośnicy gwiezdnego nieba będą mogli spokojnie i z rozwagą 
przygotować się do wiosennych obserwacji.

Po ogłoszeniu w „ Wiedzy i Życiu ” o naszym istnieniu, przybyło nam wielu nowych 
prenumeratorów. Witam ich w gronie naszych Czytelników.

Wszystkim PT Czytelnikom życzę przyjemnej i pożytecznej lektury.

Andrzej Woszczyk

Toruń, w lutym 2000 r.
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czytelnicy piszą... E l (33
Szanowna Redakcjo!

[...] Pragnę zwrócić uwagę Re
dakcji na znaczący błąd dru
karski. W numerze 6 Urania-PA 
ostatnia strona okładki, lewy 
dolny róg, przedstawia arty
styczną wizję Czandry na tle 
mgławicy NGC 604 -  gwiezd
nym żłobku w galaktyce M33 -  
a nie na tle Mgławicy Krab. (...)

I. Janicki

Red. Przykro nam, że popełni
liśmy taki błąd. Zauważyliśmy 
go zbyt późno i zamierzaliśmy 
poprzez Erratę poprosić Czy
telników o poprawienie odpo
wiedniego podpisu. Ale ponie
waż Czytelnik zarzuca nam, że 
publikujemy tylko pochwalne 
listy, postanowiliśmy odpowied
nim fragmentem jego  listu  
zwrócic Państwa uwagę na ten 
błąd. Przepraszamy.

[...] W najbliższym numerze 
„Uranii-Postępów Astronomii” 
chciałabym znaleźć informacje 
dotyczące wizualnych oraz fo
tograficznych obserwacji zać
mienia Księżyca. Myślę, że 
będzie to życzenie nie tylko 
moje, ale i wielu innych Czytel
ników.

Nawiązując do konkursu 
„Czy znasz Układ Słoneczny?”, 
proponuję utworzenie cyklicz
nego konkursu „Czy znasz nie

bo?”, w którym należałoby od
gadywać nazwy i położenie 
(w jakim  gw iazdozbiorze) 
obiektów prezentowanych na 
zdjęciach.

W numerze „Uranii-PA” 6/99 
spodziewałam się znaleźć za
proszenie do konkursu „Waka
cyjne zdjęcie nieba”, ale nie zna
lazłam go. Szkoda, bo zdjęcia 
do ostatniego konkursu były 
naprawdę bardzo ładne.

A konkursów nigdy dość...
P ozdraw iam  R edakcję  

„Uranii-PA”. Życzę Wszystkim 
rozgwieżdżonego nieba w roku 
2000!

Ewa Zegler
Żegoty

Red. Dziękujemy za ciekawe 
sugestie. Niestety, ostatnie za
ćmienie Księżyca odbyło się 
przy gęstej powłoce chmur i nie 
mamy relacji z obserwacji tego 
zjawiska, ale konkurs „Czy 
znasz niebo?” wkrótce roz
poczniemy. A do konkursu 
zdjęć nieba nieustannie zapra
szamy!

Szanowna Redakcjo!
Nowy rok zaczął się miłym ge
stem dla prenumeratorów — 
mam na myśli dodatek poświę
cony zaćmieniu. Dziękuję! Co 
do SALT-a w nr 1/2000, to po
wiem jedno — cud. Czyżby po

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa: 1000.00 zl
cała strona czarno-biała: 400.00 zl
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 str.: 300.00 zł
1/4 str. 
1/8 str.

200.00 zł
100.00 zł 

„moduł”
-  ten rozmiar traktujemy jako 
Podobnie jest ze stroną kolo-najmmejszy 

rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

czasach Pomników i Katedr 
nadszedł czas na Naukę? Oby 
tylko górnictwo nie dowiedzia
ło się o tych pieniądzach, bo 
znowu „wywalczy swoje”. Cze
go i sobie i Wam —  Astrono
mom nie życzę...

Z poważaniem
Dariusz Dziedzic 

Bytom

[...] Ten numer zaćmieniowy to 
była bardzo sympatyczna kon
cepcja; przyjemnie się czyta, 
no i jest to chyba pierwszy ze
szyt, w całości „lekkostrawny" 
dla czytelnika. ..."

T. Jarzębowski 
Wrocław
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WIELKI ATLAS NIEBA
nowe warunki sprzedaży obowiązujące od 1.3.2000

WIELKI ATLAS NIEBA dostępny jest w oprawie miękkiej oraz twardej. Cena atlasu w opra
wie miękkiej 140 zl, a w oprawie twardej 150 zł. Niezależnie od rodzaju oprawy do każdego 
egzemplarza dołączona jest folia do odczytu współrzędnych.

Poza atlasem w sprzedaży dostępne są programy astronomiczne dla systemu Windows 95 
z serii „Efemerydy” w cenie 20 zł za każdy program. Cena uaktualnień do nowych wersji 
wynosi 10 zl. Zamawiający pełen pakiet trzech programów otrzymuje gratis wyciąg z katalogu 
Hipparcos, zawierający wysokiej precyzji podstawowe dane dla 118 217 gwiazd.

Jak dokonać zakupu atlasu i programów?

1. Na kartce pocztowej wyraźnie wypisz zamawiane produkty (ilość atlasów, rodzaj oprawy, 
nazwy programów) oraz swoje imię, nazwisko i adres, a także ew. telefon lub e-mail.
2. Kartkę wyślij na adres: Piotr Brych, ul. Stalowa 26/20, 03-426 Warszawa
3. W ciągu tygodnia przyjdzie paczka, za którą zapłacisz przy odbiorze.

Zamówienie możesz złożyć także poprzez e-mail: piotr_brych@ poczta.onet.pl. Podane wyżej 
ceny obejmują pełne koszty przesyłki i płatności. Na adres wydawnictwa możesz kierować 
także wszelkie pytania dotyczące atlasu i programów.

W dniu 7 lutego w warszawskim oddziale PTMA rozstrzygnięto konkurs o teleskop. W wyni
ku losowania zw ycięzcą został pan Bogdan Tarnowski z Krakowa.

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam teleskop Maksu- 
towa MC „Rubinar” 10/1000 
(mocowanie na gwint M42x1), 
okulary: 10 mm i 40 mm, apa
rat fotogr. Zenit 11 (wszystko 
w nowym stanie). Cena 700 zł. 
Obiektyw achromatyczny 
066, f=800 (z metalową opra
wą), okulary: 10 mm i 30 mm. 
Cena 300 zł.

Zbigniew Tokarski 
ul. Raduńska 28 

83-331 Niestępowo 
Tel. (0-58) 302 69 77 (pn.-pt„ 
godz. 7:00 -  15:00) 
Sprzedam teleskop Newto
na 114/500 firmy Bresser 
Optik na montażu paralak- 
tycznym -  stan bardzo dobry 
(rok prod. 1999). Cena 850 zł 
(ewentualnie osobno: tele
skop 500 zł, montaż 400 zł). 
Robert Bodzoń, ul. Matejki 10/ 
3, 37-500 Jarosław 
Sprzedam okulary Tele Vue 
Plóssl 11 i 8 mm.
Jarosław Pacek, ul. Matejki 
10/3, Oś. XX-lecia 7/44, 34- 
100 Wadowice tel. (0-33) 823 
36 73 wieczorem 
Nawiążę kontakt z czytelni
kami U-PA, którzy mogą prze
słać mi kserokopię literatury 
na tematy: jak zbudować ob
rotowy stół szlifierski, jak wy
konać matrycę polerską, jak 
umieścić lustra w teleskopie.

Andrzej Zwoliński 
Ziółków 40 

21-077 Spiczyn

W tej rubryce zamieszczmy bez
p ła tn ie  ogłoszenia naszych  
Czytelników (do 250 znaków).
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W NUMERZE

52 Interferometria kosmiczna, czyli astrofizyka 
obserwacyjna wkracza w XX I wiek
Krzysztof Rochowicz
W najbliższych dekadach czeka nas prawdziwa rewolucja w zdolności rozdzielczej ob
serwacji optycznych. Dzięki umieszczonym na orbicie interferometrom precyzja pomia
ru położeń ciał niebieskich wzrośnie tysiąckrotnie. Na przykładzie przygotowywanej na 
rok 2006 przez NASA misji SIM spróbujemy pokazać, jak wiele nowych informacji 
o Wszechświecie będziemy mogli w ten sposób uzyskać.

58 Co to je s t czarna dziura?
Andrzej Krasiński
W popularnym wyobrażeniu czarna dziura to bardzo masywny obiekt o małych rozmia
rach, z którego nic nie może uciec, nawet światło, i dlatego jest niewidzialna. Dzięki tym 
przymiotom czarne dziury stały się bardzo użytecznym sposobem na objaśnienie niezro
zumiałych zjawisk astronomicznych. Jeśli czarne dziury istnieją, to razem z dużą ilością 
zjawisk, które choć przewidziane przez teorię względności Einsteina, ciągle stwarzają 
nowe problemy fizykom: są czasem zdumiewające i często jeszcze niezrozumiane.

66 Zagadka błysków gamma 
Cz. III: BATSE -  nowy satelita
Tomasz Bulik, Paweł Lipszyc
Przez pewien okres badań błysków gamma liczba różnych koncepcji wyjaśniających 
ich naturę była znacznie większa od liczby zaobserwowanych zjawisk. Dopiero dzięki 
pracy BATSE ilość obserwowanych błysków zaczęła powoli przewyższać ilość teorii. 
Jeśli słuszny jest model kosmologiczny pochodzenia błysków gamma, to mamy w tym 
zjawisku doczynienia z najbardziej energetycznymi wybuchami we Wszechświecie: 
w czasie I sekundy wydziela się tyle energii, ile Słońce zdoła wytworzyć w ciągu całego 
swego życia, czyli 10 miliardów lat.

74 Cykle tycia radioźródeł pozagalaktycznych
Marek Jamrozy
Cygnus A, dwa radiowo jasne obłoki ze wspólną galaktyką między nimi, jest przykładem 
charakterystycznej budowy radioźrodełpozagalaktycznych. Aktywne jądro takiej central
nej galaktyki, gdzie może być czarna dziura, wyrzuca w dwóch współosiowych przeciw
nych kierunkach relatywistyczne cząstki, które formują cienkie dżety i zasilają w materię 
rozlegle obszary promieniowania. O życiu takich obiektów opowiada tu Autor.

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje:Kosmiczny bąbel (okł. II); 
Muśnięcie galaktyk (wkl. II-III); Narodziny gwiazd w M  20 (okl. IV)
rozmaitości: Słońce nie lubi kurzu (65); Bardzo jasne i ciepłe galak
tyki (65); Czy naprawdę tak duża (65); Mistyka i rzeczywistość kamery 
CCD (72); O molekuły wcale nie tak trudno (72); Trudny start (82) 
astronomia w szkole: Jak prowadzić całkiem zbędne lekcje.. .(89); Hor
ror w pasie planetoid (90); Z  Dąbrowy Górniczej bliżej do gwiazd (92) 

73 poradnik obserwatora: Obserwacje Merkurego i Wenus 
78 galeria Mgławic Messiera: Nowy narybek (M46-M50)
84 P.T. Miłośnicy astronomii obserwują: Leonidy 1999 — deszcz me

teorów z prawdziwego zdarzenia!
87 recenzje: Donald K. Yeomans „KOMETY. Od starożytności do...”
8 8 ośla łączka?: Spacer do...; Trzy błędy w jednym wierszu 
93 kalendarz astronomiczny 2000: maj — czerwiec
95 ciekawe adresy internetowe

9 6  rozrywka z Uranią

NA OKŁADCE

Pierwsze w roku 2000 zdjęcie, uzyskane teleskopem kosmicznym po jego grudniowej 
naprawie, przedstawia mgławicę Eskimos (NGC 2392), położoną w odległości 5000 ł.św. 
w konstelacji Bliźniąt. W je j środku widzimy umierającą gwiazdę o masie zbliżonej do 
słonecznej. Jakieś 10 tysięcy lat wcześniej rozpoczął się proces tworzenia mgławicy plane
tarnej, która dawnym obserwatorom (obiekt odkrył William Herschel w roku 1787) koja
rzyła się z  twarzą otuloną futrzanym kapturem. Fot. NASA, ESA, A. Fruchter i ERO team.
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Przełom tysiącleci 
zapowiada olbrzymi postęp 
w jednej z najstarszych 
dziedzin nauki
0 Wszechświecie 
—  astrometrii. 
Przygotowywane są projekty 
misji satelitarnych o tysiąc 
razy większej
od dotychczasowej precyzji 
pomiaru odległości
1 ruchów d a l niebieskich. 
Przy okazji opracowywane 
są technologie, na których 
ju ż niebawem opierać się 
będą fundamentalne 
badania optycznej 
astronomii.

Interferometria 
kosmiczna,
czyli 
astrofizyka obserwacyjna 
wkracza w XXI wiek

Wyniki uzyskane przez sate
litę Hipparcos (zostały one 
k ró tko  podsum ow ane 

w „U ranii-PA ” nr 6/99) przyniosły 
wielki przełom w konstruowaniu prze
strzennego obrazu najbliższego są
siedztwa Słońca. Z drugiej strony, ów 
spektakularny sukces uświadomił nam 
jeszcze wyraźniej barierę wynikającą 
z ograniczeń dotychczas stosowanych 
technik obserwacji —  w pełni wiary
godne wyznaczenia dystansu dzielące
go nas od obiektów dalszych niż ja 
kieś 100 parseków są nadal niezwykle 
rzadkie lub po prostu nie istnieją. Go
rycz tej frustrującej konstatacji może 
nam jednak pomóc znieść świadomość 
przygotowywanych w naukowych la
boratoriach eksperymentów kosmicz
nych, zapowiadających prawdziwą re
wolucję, przede wszystkim w astrono
mii galaktycznej, już w nadchodzącym 
dziesięcioleciu.

Trudno nawet przewidzieć, jakie 
możliwości odkryje przed nami wzrost 
precyzji pomiaru odległości i ruchów 
własnych o czynnik rzędu tysiąc. Na
sza Galaktyka zostanie jakby „prze
świetlona” —  dystans obiektów poło
żonych do 25 tysięcy parseków wyzna
czony będzie bezpośrednio z błędem 
poniżej 10%, a ruchy własne gwiazd 
z dokładnością do 10 metrów na se
kundę ujawnione będą w promieniu 1 
kiloparseka!

Przyjrzyjmy się więc zarysom jed 
nego z projektów, który przyspiesza

bicie serc, m.in. łowców planet i ba
daczy ciemnej materii. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, za sześć lat 
rozpocznie się odliczanie do startu 
Misji Interferometrii Kosmicznej (ang. 
Space Interferometry Mission, w skró
cie SIM).

Rzut oka na SIM-a
Sonda umieszczona zostanie na or

bicie heliocentrycznej niemal iden
tycznej z ziemską, stopniowo oddala
jąc się od naszej planety (rys. 1) w tem
pie ok. 0,1 j.a. na rok, ostatecznie (po 
5 latach) osiągając odległość 95 min 
km. Trajektorię wybrano w taki spo
sób, by zapewnić satelicie stały do
pływ prom ieniow ania słonecznego 
oraz ograniczyć przesłanianie bada
nych na niebie obiektów przez Ziemię.

Podstawowym  narzędziem  misji 
SIM będzie umieszczony w przestrze
ni kosmicznej interferometr optyczny 
Michelsona oparty na bazie o długo
ści 10 metrów (tab. 1). Planowane na 
5 lat obserwacje przynieść mają wy
znaczenia pozycji gwiazd z precyzją 
4 mikrosekund łuku w reżimie szero
kokątnym. Spodziewana dokładność 
wyznaczeń ruchów własnych jest na 
poziomie 2 |a.s łuku na rok (co odpo
wiada wspomnianej już prędkości tan- 
gencjalnej 10 m/s w odległości 1 kilo
parseka). Dla wybranych obiektów 
przeprow adzone zostaną  pom iary 
o podwyższonej precyzji —  do 1 (is 
łuku. Pozwoli to zweryfikować hipo-
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tezę istnienia planet metodą astrome- 
tryczną. Dla najbliższych gwiazd bę
dziemy w stanie wykryć nawet ewen
tualnych towarzyszy podobnych do 
Ziemi na zbliżonych orbitach (o pół- 
osi rzędu 1 j.a.). Masywne planety typu 
ziemskiego powinny być wykrywalne 
dla znaczącej próbki gwiazd, planety 
typu Jowisza —  wokół gwiazd do od
ległości rzędu kiloparseka (!). Co istot
ne, pomiary w większości przypadków 
przyniosą również wyznaczenia kąta 
nachylenia płaszczyzny orbity plane
ty do sfery niebieskiej, umożliwiając 
określenie masy obiektu, a nie tylko 
(jak w przypadku powszechnie dziś 
stosowanej analizy prędkości radial
nej) dolnego jej limitu.

Eksperyment pomyślany jest jako 
ciąg pomiarów astrometrycznych pro
wadzonych dla wcześniej przygotowa
nej listy obiektów, reprezentujących 
w ybrane  zag ad n ien ia  a s tro fizy k i 
gwiazd, badań struktury Galaktyki 
i poszukiwania planet poza Układem 
Słonecznym. W porównaniu z misja
mi przeglądowymi, takimi jak Hippar- 
cos (czy też planowany Globalny In
te rfe ro m e tr  A stro m etry czn y  —  
w skrócie GAIA), SIM ma zdecydo
waną przewagę, jeśli chodzi o czułość: 
obserwowane będą obiekty do 20 wiel
kości gwiazdowej, nowy satelita bę
dzie więc pionierskim  narzędziem  
w wielu aspektach astrofizyki. Obra
zowo mówi się, że umożliwi on po
znanie struktury naszej Galaktyki już 
nie w trzech, ale w sześciu wymiarach 
—  bowiem prócz dokładnych pozycji 
ciał niebieskich pozwoli określić ich 
kinematykę, tj. opisać przestrzenne 
ruchy w układzie Drogi M lecznej 
z niewiarygodną dokładnością. Podaj
my kilka przykładów:
• Szacowana precyzj a pomiaru pręd

kości tangencjalnej dla najbliższych 
gwiazd —  1 cm/s (centymetr na 
sekundę!)

• Dokładność wyznaczenia pozycji 
w płaszczyźnie sfery niebieskiej dla 
najbliższych gwiazd —  1000 km

• Błąd pomiaru paralaksy w odległo
ści 10 parseków —  0,004 %

• Błąd pomiaru paralaksy na skraju 
Galaktyki —  5 %

• Precyzja określenia prędkości tan
gencjalnej na skraju dysku Galak
tyki —  200 m/s

Te uwarunkowania otwierają zupeł
nie nowe możliwości przed obserwa
cyjną astrofizyką. Spróbujmy choć 
w niewielkim stopniu wyobrazić so
bie, jak zrewolucjonizuje to naszą wie
dzę o kosmosie.

Od gwiazd do galaktyk
Dokładność wyznaczeń fundamen

talnych parametrów gwiazd, począ
wszy od najbliższych nam obiektów, 
wzrośnie co najmniej 250 razy w sto
sunku do osiągniętej przez Hipparco- 
sa. Dzięki analizie tak precyzyjnego 
materiału obserwacyjnego teoretycy, 
zajmujący się budową gwiazd i ich 
ewolucją, uzyskają wiele nowych in
formacji. Określenie orbit i mas całe
go szeregu układów podwójnych bę
dzie — jak  się przypuszcza —  znaczą

cym krokiem w kierunku zrozumienia 
procesów zachodzących w życiu par 
gwiazd.

Dzięki pomiarom dystansu setek 
gromad otwartych i kulistych (nawet 
dla tych ostatnich błąd w niektórych 
przypadkach nie przekroczy 1%) uzy
skamy jedyną w swoim rodzaju bazę 
do porów nań i konfrontacji teorii 
z obserwacjami.

Zmieni się dramatycznie precyzja 
badań s truk tu ry  D rogi M lecznej. 
1 -procentowy błąd wyznaczenia odle
głości np. do centrum Galaktyki, za
owocuje dokładnym pomiarem geo
metrii poprzeczki i centralnego zgęsz- 
czenia oraz kształtu potencjału grawi
tacyjnego dysku i halo galaktycznego. 
S zczegó łow a an a liza  rozm iarów  
i struktury tej ostatniej składowej

v = v sin i v = v

Rys. 2. Idea metody paralaksy rotacyjnej —  wykorzystane zostaną pomiary ru
chów własnych n gwiazd leżących po obu stronach jądra galaktyki (z satelity SIM) 
oraz naziemne pomiary ich prędkości radialnej (vradial). Po uwzględnieniu kąta na
chylenia (i) płaszczyzny dysku do sfery niebieskiej, korzystając z równości pręd
kości tangencjalnej (vT) i radialnej, uzyskujemy odległość D.
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W zględna rektascensja (|is łuku)

Rys. 3. Symulacja numeryczna astrometrycznej obserwacji zjawiska mikroso- 
czewkowania grawitacyjnego obiektu z Wielkiego Obłoku Magellana (wyjaśnienie 
w tekście).

(halo) to jedno z bardziej obiecujących 
zagadnień, które pomoże przybliżyć 
planowana misja.

SIM wykroczy też śmiało poza ob
szar Mlecznej Drogi —  pomiary ru
chu własnego galaktyk Grupy Lokal
nej z błędem ok. 1% m ają kluczowe 
znaczenie w modelowaniu dynamiki 
naszego galaktycznego sąsiedztwa — 
jego genezy i ostatecznych losów.

Odległość najbliższych galaktyk 
spiralnych (w tym M31, M33 i M81) 
zostanie wyznaczona (z najwyżej kil
kuprocentowym błędem) metodą tzw. 
paralaksy rotacyjnej. To zupełnie nowe 
i unikalne narzędzie w pom iarach 
astrofizycznych. W bezpośredni i ele
gancki sposób (rys. 2), bez koniecz
ności dodatkow ych założeń (tylko 
w oparciu o nachylenie płaszczyzny 
dysku do sfery niebieskiej), uzyskamy 
dystans dzięki pomiarowi ruchu wła
snego i prędkości radialnej gwiazd 
w interesującym nas obiekcie. Dzięki 
temu możliwe będzie zweryfikowanie 
popraw ności niektórych kalibracji 
używanych do wyznaczenia odległo
ści galaktyk.

Warto uświadomić sobie, że mie
rzalnemu przez satćlitę SIM ruchowi

własnemu rzędu 4 mikrosekund łuku 
na rok w odległości 5 Mpc odpowiada 
prędkość tangencjalna 100 km/s. Co 
więcej, ruchy własne można uznać za 
lepszą miarę dynamiki w układach 
galaktyk niż prędkości radialne (te za
leżeć mogą bowiem od tempa ekspan
sji Wszechświata). Nic dziwnego, że 
planuje się m.in. szczegółowe badania 
gromady galaktyk w gwiazdozbiorze 
Rzeźbiarza celem uzyskania informa
cji o ilości i rozkładzie niewidocznej 
ciemnej materii. Przygotowujący pro
gram naukowy misji specjaliści sta
wiają przed sobą zadanie zmierzenia 
ruchów własnych galaktyk odległych
o 2 Mpc z dokładnością ±10 km/s. 
Wymagać to będzie wyznaczenia prze
sunięć rzędu 1 mikrosekundy łuku na 
rok —  chodzi o przesunięcia jasnych 
gwiazd, np. nadolbrzymów typu wid
mowego A lub F (z tej odległości są to 
obiekty 18-19 wielkości gwiazdowej) 
w wybranych galaktykach.

Jeżeli mówimy o ciemnej materii, 
trzeba wspomnieć o planowanym eks
perymencie astrometrycznego śledze
nia zjawisk mikrosoczewkowania gra
witacyjnego. Przeprowadzone do tej 
pory obserwacje fotometryczne takich

zjawisk kryją w sobie poważne ogra
niczenie —  nie jesteśmy w stanie okre
ślić w jednoznaczny  sposób m asy 
obiektu spełniającego rolę soczewki; 
wszelkie interpretacje wymagają zało
żenia odnośnie jego odległości. Oka
zuje się, że analiza pomiarów astrome- 
trycznych pozwala stwierdzić, czy so- 
czewkujący obiekt należy do dysku, 
czy halo galaktycznego, czy wręcz do 
innej galaktyki — jeśli badamy np. mi- 
krosoczewkowanie obiektów z Wiel
kiego Obłoku Magellana. Na rys. 3 
przedstawiono symulację takiej obser
wacji (linia przerywana), którą dzięki 
kilku pomiarom astrometrycznym (li
nia ciągła) jesteśmy w stanie skutecz
n ie  w ym odelow ać (k rzy ży k i) —  
w tym wypadku mamy do czynienia 
z obiektem o masie 0,1 masy Słońca 
w odległości 8 kpc (halo Galaktyki).

Wszelkie analizy poprzedzać jed 
nak musi staranna redukcja danych 
obserwacyjnych. Warto pamiętać, że 
przy zaplanowanej precyzji pomiaru 
pozycji na niebie istotne będzie m.in. 
ścisłe uwzględnianie efektów teorii 
względności, w szczególności zmiany 
kierunku biegu fotonów w polu gra
witacyjnym —  i to już nie tylko Słoń
ca (nawiasem mówiąc, z punktu wi
dzenia precyzji SIM-a będzie to efekt 
gigantyczny, bo 1000-krotnie prze
wyższający zakładaną dokładność), ale 
nawet Jowisza, dla którego sąsiedztwa 
wielkość odchylenia sięga 2 ns łuku.
0  zwykłej aberracji światła (do 20 se
kund łuku) nawet nie wspomnę —  no, 
może tylko wypada dodać, że jest ona 
w stanie zmienić odległość kątową 
dwóch gwiazd w polu widzenia SIMa 
w mierzalny sposób w ciągu 1 sekun
dy!

Ale to już  zmartwienia twórców
1 konstruktorów misji. Przyjrzyjmy się 
więc, jakie jeszcze korzyści przynie
sie ona potencjalnym użytkownikom
i całej astronomicznej społeczności.

W poszukiwaniu 
nowych planet

W chwili obecnej, gdy odkrycie pla
net poza Układem Słonecznym stało 
się faktem, szczególnie ważnym wy
zwaniem dla astronomii będzie udo
skonalenie technik badawczych celem 
uzyskania narzędzi umożliwiających 
system atyczne i bardziej wnikliwe 
analizy. SIM będzie pionierskim eks
perymentem dla całej serii instrumen-
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Tab. 1
Misja Interferometrii Kosmicznej (SIM) — parametry instrumentu

Długość bazy 10 m

Zakres widmowy 0,4 — 0,9 |xm

Średnica teleskopu 0,3 m

Rozmiary kątowe pola odniesienia 15°

Dokładność pomiaru położenia
w polu odniesienia 4 |is łuku

Rozmiary pola precyzyjnych pomiarów 1°

Dokładność w polu precyzyjnych pomiarów 1 |*s łuku

Czułość astrometrii 20 mag w czasie 4 godzin

Rozmiary pola obrazowania 0,3 s łuku

Rozdzielczość obrazowania 10 |is łuku

Czułość obrazowania (źródło punktowe) 20 mag w czasie 1 godziny

tów kosmicznych mogących zrewolu
cjonizować tę dziedzinę badań. Precy
zja jego pomiarów umożliwi odkrywa
nie planet typu ziemskiego wokół naj
bliższych gwiazd —  1 mikrosekundzie 
łuku odpowiadałoby bowiem przesu
nięcie gwiazdy o masie Słońca wywo
łane obecnością tylko jednej planety
0 masie Ziemi, poruszającej się po or
bicie o promieniu 1 j.a., obserwowane 
z odległości 3 parseków. Wpływ pla
net o masie Jowisza na ruch ich ma
cierzystych gwiazd można będzie za
obserwować do odległości ok. 1 kilo- 
parseka. Dla planet o okresach obiegu 
nie przekraczających czasu trwania 
misji (5 lat) uzyskamy dość dokładne 
parametry dzięki określeniu ich astro- 
metrycznych orbit, dla pozostałych 
precyzja w yznaczeń będzie m alała 
w miarę wydłużania okresu. Jednak 
nawet na granicy możliwości obserwa
cyjnych SIM określi okresy obiegu 
z błędem do 10%, zaś rozmiary orbit
1 masy planet —  do 30%. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że dla planet od
krytych do tej pory wokół gwiazd po
dobnych do Słońca SIM określi ele
menty orbit astrometrycznych z błę
dem nie przekraczającym 5% (rys. 4). 
Istotne jest również, że metoda astro- 
m etryczna  nie ma og ran iczeń  ze 
względu na kąt nachylenia płaszczy

zny orbity planety do sfery niebieskiej 
(w przeciw ieństw ie do stosowanej 
obecnie metody analizy prędkości ra
dialnych, która nie daje rezultatów dla 
planet o orbitach leżących w płasz
czyźnie nieba).

Nie bez znaczenia będzie też moż
liwość dołączenia nowych obiektów 
do listy obserwacyjnej nawet w trak
cie misji. Rzecz jasna, lista taka jest 
ju ż  przygotow yw ana. Pam iętajm y 
o tym, że typowa próba odnalezienia 
nowej planety wymaga wykonania 
średnio od 20 do 50 obserwacji odpo

wiednio rozłożonych w czasie w polu 
precyzyjnych pomiarów o rozmiarach 
ok. 1 stopnia (a każda badana gwiaz
da wymagać będzie kilku gwiazd od
niesienia). W stępnie szacuje się, że 
poszukiwania SIM-a skoncentrują się 
na grupie 100-200 gwiazd ciągu głów
nego, celem ewentualnego wykrycia 
w iększych planet typu ziem skiego 
(w zakresie 2-20 mas Ziemi) oraz na 
grupie ok. 50 gwiazd podobnych do 
Słońca, dla której planuje się obniżyć 
masę wykrywanych planet do prze
działu 0,5-2 mas Ziemi.

Jak to działa?
Interferometr optyczny został użyty po raz pierwszy przez A.A. Michelsona i F.G. Pease’a na początku lat 20-tych 
w obserwatorium Mt. Wilson do pomiaru średnic kątowych kilkunastu czerwonych olbrzymów.

W klasycznej metodzie fazowej pomiar polega na obserwacji prążków interferencyjnych powstających 
w wyniku nałożenia na siebie dwóch wiązek światła, pochodzących z teleskopów znajdujących się w odległości 
B, zwanej podstawą bazy (patrz rysunek). W celu nałożenia wiązek stosuje się zwykle płaską płytkę do połowy 
pokrytą srebrem, przepuszczającą jedną wiązkę oraz odbijającą wiązkę drugą. Tak utworzony sygnał dociera 
do detektora.

Detektor rejestruje jasny bądź 
ciemny prążek w zależności od róż
nicy dróg optycznych padających 
wiązek. Prążek jasny powstaje wte
dy, gdy różnica dróg optycznych 
równa jest wielokrotności długości 
fali światła. Dla światła białego (nie 
monochromatycznego) natężenie 
sygnału w detektorze osiąga mak
simum, gdy różnica dróg optycz
nych jest równa zeru (przy większej 
interferencja zachodzi w sposób 
niespójny). Aby zapewnić różnicę 
dróg optycznych bliską zeru, stosu
je się zespół płaskich zwierciadeł 
w celu dodatkowego powiększenia 
drogi jednej z wiązek (wewnętrzne 
„opóźnienie” wiązki).

2/2000 U R A N IA  -  Po s t ę p y  a s t r o n o m i i 55



Globalny Interferometr Optyczny (GAIA)
Kolejny projekt-gigant, nad którym 
już od 5 lat pracuje Europejska 
Agencja Kosmiczna ESA, to GAIA. 
Jeśli jego realizacja przebiegać bę
dzie zgodnie z planem, w 2009 roku 
wystartuje sonda, której celem bę
dzie wielokrotne zmierzenie pozy
cji przeszło miliarda gwiazd z do
kładnością do kilku mikrosekund 
łuku. Zbadane mają zostać w za
sadzie wszystkie (!) gwiazdy na nie
bie do 20 wielkości gwiazdowej — 
to prawie 1% populacji gwiazd na
szej Galaktyki. Jeśli (nie bez racji) 
zaimponowało nam to, czego doko
nał Hipparcos, porównajmy: mierzył 
on pozycje średnio 25 gwiazd na 
stopień kwadratowy; GAIA przeba
da na każdym takim skrawku nieba 
średnio 25 000 obiektów, w dodat
ku z co najmniej 100 razy większą 
dokładnością! Ma zostać specjalnie 
przygotowana, by poradzić sobie 
nawet z najgęstszymi obszarami 
Drogi M lecznej (m .in. w oknie 
Baadego), gdzie na stopień kwa
dratowy przypada kilka milionów 
gwiazd.

Misja planowana jest na 5 lat — 
w tym czasie sonda przesyłać bę
dzie 1 megabit danych w każdej 
sekundzie. Grupa przygotowująca 
projekt ocenia, że w ciągu 3-4 lat 
po zakończeniu obserwacji opraco
wany zostanie fundamentalny kata
log dla miliarda gwiazd.

Tak więc pod koniec drugiej de
kady XXI w ieku astronom owie 
m ogą dysponować pełną prze
strzenną mapą znacznego obsza
ru Galaktyki, znając dokładnie po
łożenia i ruchy większości jasnych 
gwiazd w promieniu tysięcy lat 
świetlnych. Stanie się tak pod wa
runkiem, że znajdą się instytucje 
i organizacje gotowe zainwestować 
swe środki finansowe na tak długi 
okres. Trzymajmy kciuki, gdyż to, co 
jeszcze niedawno mogło być tylko 
mrzonką garstki zapaleńców, ma 
szansę urzeczywistnienia u progu 
milenium, w którym ludzkość pró
bować będzie dosięgnąć gwiazd.

czujnik
szerokiego

pola

zwierciadło główne ASTRO-2

tytanowe podstawy

zwierciadło główne ASTRO-1

spektrometr
(zwierciadło wtórne i płaszczyzna ogniskowa)

zwierciadło wtórne ASTRO-1

spektrometr 
(zwierciadło pierwotne i trzeciego rzędu)

płaszczyzna
ogniskowa
ASTRO-1

wspólna 
ława optyczna

Interferometry 
—  teleskopy przyszłości

Podczas gdy radioastronomowie 
prawie od samego początku z powo
dzeniem wykorzystują metody inter
ferometrii w swoich badaniach, w za

kresie widzialnym widma realizacja 
podobnych przedsięwzięć do niedaw
na napotykała liczne problemy, z któ
rych podstawowym było uwolnienie 
się od zakłócającego wpływu ziem
skiej atmosfery. Dopiero ostatnio 
w niektórych obserwatoriach pojawi

ły się konstrukcje oparte na zasadzie 
klasycznego eksperymentu Michelso- 
na (patrz ramka: Jak to działa?). Są to 
m.in. interferometry Mark III (Mt. 
Wilson) oraz PTI (Palomar Testbed 
Interferometer). Obecne konstrukcje 
największych naziemnych teleskopów
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(m.in. Large Binocular Telescope, 
Keck, VLT) uwzględniają już ten trend 
współczesnych badań — tylko w ten 
bowiem sposób mamy szansą realnie 
zw iększyć zdolność rozdzielczą 
w dziedzinie optycznej.

SIM będzie prototypowym rozwią
zaniem kosmicznej interferometrii. 
W stosunku do instrumentów naziem
nych tego typu charakteryzować go 
będą dwie zasadnicze różnice, przema
wiające jednak na jego korzyść:

1) brak zjaw isk zw iązanych 
z obecnością atmosfery — czułość sys
temu uwarunkowana będzie tylko roz
miarami powierzchni zbierającej świa

tło, w szczególności nie będzie dokucz
liwych w naziemnych obserwacjach 
fluktuacji obrazu ograniczających ska
lę czasową badań;

2) brak narzuconej z góry osi 
orientacji instrumentu, charaktery
stycznej dla konstrukcji na powierzch
ni Ziemi.

Z technologicznego punktu widze
nia SIM będzie tylko „przygrywką” 
przed planowanym na drugą dekadę 
XXI wieku eksperymentem Terrestial 
Planet Finder (czyli „wykrywacza pla
net typu ziemskiego”). Ma to być 
umieszczony w przestrzeni kosmicz

nej zespół 4 teleskopów o średnicy 3,5 
metra każdy, mających swobodę prze
mieszczania się celem tworzenia bazy 
o długości od 50 do 1000 metrów. Za
sadniczo nowym elementem będzie 
w tym przypadku opracowanie szcze
gółowych metod eliminowania świa
tła macierzystych gwiazd (o czynnik 
przeszło 105 razy) celem uchwycenia 
prom ieniow ania odbitego od po
wierzchni planet. Jak się przypuszcza, 
dla obiektów leżących w odległości do 
45 lat św. będzie to już bezpośrednia 
analiza składu chemicznego atmosfer 
planet bądź też szczegółowe poznanie 
struktury fizycznej i dynamicznej dys
ków okołogwiazdowych, niezbędne 
w dalszych badaniach procesów pla- 
netogenezy.

SIM (w Internecie http://sim.ipl.na- 
sa.govl to nie jedyna misja przygoto
wywana z myślą o rewolucyjnym sko
ku precyzji pomiarów astrometrycz- 
nych. Warto tu wymienić planowany 
na rok 2003 niemiecki projekt DIVA 
(Double Interferometer fo r  Visual 
Astrometry, http://www.aip.de/groups/ 
DIVA) oraz przygotowywany przez 
ESA przegląd GAIA (patrz ramka: 
Globalny Interferometr Astrometrycz- 
ny, http://astro.estec.esa.nl/GAIA').

Jak pokazują dotychczasowe do
świadczenia, nawet 10-krotny wzrost 
precyzji pomiarów w astronomii gwa
rantuje nową jakość analiz i nowe, za
skakujące odkrycia. Spodziewany 
100-, a w niektórych przypadkach na
wet 1000-krotny postęp metod bezpo
średnich obserwacji, przyniesie za
pewne wyniki, których nie jesteśmy 
nawet w stanie przewidzieć i otworzy 
zupełnie nieznane obszary badań. Tym 
bardziej cieszy fakt, że polscy astro
nomowie już dziś nie szczędzą wysił
ków, by choć w niewielkim stopniu 
uczestniczyć w tym eksperymencie na 
miarę nowego tysiąclecia. Ale o tym 
przeczytajcie Państwo w „Uranii-PA” 
już niebawem, w notatce bezpośred
nio zaangażowanego specjalisty.

Dr Krzysztof Rochowicz jest astro
fizykiem  w Centrum Astronomii 
Uniwersytetu Mikołaja Koperniku 
w Toruniu i członkiem zespołu re
dagującego URANIĘ-POSTĘPY 
ASTRONOMII. Prowadzi badania 
w dziedzin ie spek trofotom etrii 
gwiazd osobliwych.
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Półoś wielka orbity (j.a.)

Rys. 4. Płaszczyzna detekcji towarzyszących gwiazdom brązowych kartów i pla
net. Dla większości dotychczas odkrytych obiektów tego typu (oraz dodatkowo, 
dla porównania, sześciu planet Uktadu Słonecznego: Jowisza, Saturna, Urana, 
Neptuna, Ziemi i Wenus —  ich pozycji odpowiadają pierwsze litery nazwy) zazna
czono położenie we współrzędnych półoś wielka orbity (w j.a.) —  masa (w ma
sach Jowisza, na ogół znamy tylko jej dolny limit). Na tym tle przebiegają linie 
określające obszar selekcji obiektów (górna część płaszczyzny) dla metod uży
wanych obecnie na Ziemi oraz dla misji SIM.
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Andrzej Krasiński a
-----------------------------------  C o t o j e s t

czarna dziura?

V4641 Sgr — kandydatka 
na najbliższą czarną dziurę

V4641 Sgr jest najbliższym Ziemi 
kandydatem na czarną dziurę: 
znajduje się tylko 1500 lat świetl
nych od nas.
Jest to mikrokwazar. Na tym 
obrazie uzyskanym radiotelesko
pami VLA (Very Large Array) 
w Nowym Meksyku zaraz po 
wybuchu radiowym widać dżety, 
które trwały tylko kilka minut. 
Oczywiście wybuch nie nastapił 
z (hipotetycznej) czarnej dziury, 
ale z materii ją  otaczającej: 
materia z okolicznych gwiazd 
może być znacznie ogrzewana 
w procesie spadku na czarną 
dziurę. Astronomowie pracujący 
nad poznaniem natury tego 
obiektu uważają że zachowuje 
się on dziwnie nawet jak na 
czarną dziurę. Obserwowane 
eksplozje trwają bardzo krótko 
i pojawiają się w różnym czasie 
na różnych zakresach widma. 
Żródto: Robert M. Hjellming i in., 
VLA, NRAO

Czarna dziura objaśni Ci 
wszystko

W popularnym wyobrażeniu czar
na dziura jest to obiekt o rozmiarach 
bardzo małych w porównaniu z jego 
masą (jak porównywać rozmiar linio
wy z masą zostanie objaśnione w dal
szym ciągu artykułu). Dzięki małym 
rozmiarom pole grawitacyjne przy jej 
powierzchni jest tak silne, że prędkość 
ucieczki jest większa od prędkości 
światła. Wniosek: z czarnej dziury nic 
nie może uciec, nawet światło, czarna 
dziura może tylko pochłaniać materię 
i światło. Dzięki tym trzem własno
ściom: dużej masie, małym rozmiarom 
i niewidzialności spowodowanej bra
kiem bezpośredniej emisji promienio
wania, czarne dziury stały się bardzo 
użytecznym sposobem na objaśnianie 
niezrozumiałych zjawisk astronomicz
nych. Tak użytecznym, że pojawiło się 
wśród astronomów silne pragnienie 
obserwacyjnego wykrycia czarnych 
dziur. Jest nawet grupa ludzi, którzy 
wierzą, że czarne dziury już odkryto. 
Argument jest w każdym przypadku 
ten sam: silne promieniowanie elektro
m agnetyczne, w ydobyw ające  się 
z pewnych obiektów, potrzebuje silne
go źródła energii. Takim źródłem może 
być „tylko” ruch w bardzo silnym polu 
grawitacyjnym. Silne pole grawitacyj
ne w małym obiekcie wymaga dużej 
masy, a więc —  „musi” tam być czar
na dziura.

Celem niniejszego artykułu jest 
przekonanie Czytelników, że czarna 
dziura to nie jest po prostu coś małe
go, masywnego i ciemnego. Jeśli czar
ne dziury istnieją, to razem z całą me
nażerią zjawisk, o których entuzjaści 
czarnych dziur nie wiedzą albo wolą

nie pamiętać. Niektóre z tych zjawisk 
są zdumiewające, inne są ciągle jesz
cze niezrozumiałe. Ich występowanie 
przewiduje ta sama teoria, która prze
widziała możliwość istnienia czarnych 
dziur —  teoria względności Einsteina. 
Ponieważ teoria ta została sprawdzo
na w różnych eksperymentach z dużą 
dokładnością, trzeba jej przepowied
nie traktować poważnie. Czarne dziu
ry rozwiązują niektóre problemy astro
nomów, ale stwarzają nowe problemy 
(być może trudniejsze i liczniejsze) dla 
fizyków. Stąd właśnie bierze się scep
tycyzm, z którym uczciwi teoretycy 
podchodzą do kolejnych informacji 
o rzekomym odkryciu czarnej dziury.

Czarna dziura opisana 
po newtonowsku, 
czyli dziwna przepowiednia 
J. Michella i P.S. Laplace’a

Dla uproszczenia przypuśćmy, że 
badany przez nas obiekt astronomicz
ny O o masie A /jest sferycznie syme
tryczny1. W punkcie odległym o r od 
środka O energia potencjalna cząstki
o masie m jest równa:

gdzie G = 6,67 x 10 8 cm3/g-sek2 jest 
sta łą  g raw itacy jną N ew tona. Jeśli

1 Założenie to upraszcza rachunki, ale
nie jest konieczne —  istnieją liczne w yni
ki uzyskane dla sytuacji ogólniejszych.
Zbadano już dokładnie w łasności stacjo
narnych, wirujących, osiow o sym etrycz
nych czarnych dziur, zaś metodami nume
rycznym i u zysk an o  w ie le  in form acji
o ewolucji czarnych dziur nie posiadają
cych żadnej symetrii.
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cząstka porusza się z prędkością v, to 
posiada energię kinetyczną równą 1/2 
mv2 i jej energia całkowita wynosi:

„  ! , GMmE = —mv ---------
2 r

Energia ta jest stałą charakterystycz
ną dla każdej cząstki; jej wartość jest 
wyznaczona przez początkowe poło
żenie rQ i początkową prędkość vQ:

E = ~ m v  02-
GMm

Aby cząstka mogła uciec na dowol
nie dużą odległość od naszego obiek
tu O, energia ta musi być nieujemna. 
Jeśli bowiem jest ujemna, to prędkość 
cząstki stanie się równa zeru w skoń
czonej odległości rmax = -G M m /E  od
O i wówczas siła ciężkości ściągnie 
cząstkę z pow rotem  w pobliże O. 
Z warunku E > 0 wynika następujące 
ograniczenie na prędkość początkową:

r0 < rf= 2G M !c2.

v o *  vu =^2GM/r0.
Jeśli za rQ podstaw im y promień 

obiektu O, to wartością vu stanie się 
prędkość  ucieczk i z pow ierzchn i 
ob iek tu  —  po jęcie  dobrze znane 
wszystkim astronomom i miłośnikom 
astronomii. Przypuśćmy, że promień 
rQ spełnia nierówność:

(1)

(Ten właśnie wzór pozwala porówny
wać masę z rozmiarem: jeśli promień 
obiektu rQ »  r , to mówimy, że rQ jest 
duże w porównaniu z M.) Wtedy z po
przedniego wzoru dostajemy vu > c, 
tzn. prędkość ucieczki z powierzchni
O staje się większa od prędkości świa
tła.

Rozumowanie podobne do opisane
go pow yżej p rzep ro w ad zili jak o  
pierwsi J. Michell w 1783 r. i P.S. La
place w 1796 r. Przez wiele lat trakto
wano ten wynik jako rodzaj frywolne- 
go żartu. Dla każdego ze znanych 
w XVIII wieku obiektów astronomicz
nych tajem nicza w ielkość r  była 
znacznie mniejsza od jego promienia. 
Na przykład, dla Słońca r = 3 km, dla 
Ziemi r = 0,89 cm. Gdyby Słońce 
skurczyło się do takich rozmiarów, 
jego średnia gęstość wzrosłaby do ok. 
1,8x 1016 g/cm3 (dla porównania: gę
stość materii w jądrze atomowym wy
nosi 1013 g/cm3). We wnętrzu ciała 
astronom icznego pojęcie prędkości 
ucieczki traci sens. Pow ierzchnia

r = rg mogłaby mieć jakieś znaczenie 
fizyczne, gdyby leżała na zewnątrz 
obiektu astronomicznego, ale nie zna
no wtedy żadnego takiego przykładu 
(uczciwie mówiąc, nie znamy żadne
go do dziś, chociaż potrafimy już wy
obrazić je  sobie: patrz poniżej).

Wynik ten został przypom niany 
w XX wieku, gdy okazało się, że do
kładnie ten sam wzór (1) pojawia się 
w teorii względności. Coś dziwnego 
(patrz niżej) dzieje się nie tylko ze świa
tłem, ale także z materią i z geometrią 
przestrzeni przy odległościach od źró
dła pola grawitacyjnego mniejszych niż 
odległość odpowiadająca r = rgż2

Po początkowym okresie pobłażli
wej negacji zaczęły pojawiać się ar
gumenty, które sugerowały, że poszu
kiwanie obiektów o rozmiarach mniej
szych od rg może nie być pozbawione 
sensu. Wielkość rg dana wzorem (1) 
jest proporcjonalna do M, natomiast 
promień rM kuli z materii o ustalonej 
średniej gęstości p jest proporcjonal
ny do M 1/3. Zatem, rM rośnie szybciej 
od r tylko dla M  bliskich zera. Dla du
żych M, rg rośnie znacznie szybciej od 
rM i dla każdej danej gęstości p  istnie
je  takie M, przy którym rM -  r . Na 
przykład, jeśli dla p przyjmiemy gę
stość wody, to równość rM = rg nastąpi 
przy rozmiarze kuli 4,01 x 108 km, tzn. 
576 promieni Słońca = 2,68 jednostki 
astronomicznej. Gdyby środek takiej 
kuli umieścić w środku Słońca, to jej 
powierzchnia znalazłaby się pomiędzy 
orbitami Marsa i Jowisza. To już za
czyna wyglądać niepokojąco, czyli re
alistycznie. Jeśli średnia gęstość ma
terii we Wszechświecie jest większa 
od 10-28 g/cm3, to Wszechświat jest za
m knięty  (m a skończony p rom ień
i skończoną m asę), a w tedy cały 
Wszechświat ma promień mniejszy niż 
r  , przy bardzo małej przecież gęsto
ści. Może więc jednak istnieją gdzieś 
we Wszechświecie warunki umożli
wiające powstawanie obiektów o pro
mieniach mniejszych niż r l

2 Fakt, że taki sam wzór obowiązuje
w tak różnych teoriach, może wydawać się
zadziwiający, ale magia ta znika, gdy
uświadomimy sobie, że wartość współ
rzędnej r  występująca w relatywistycznej 
wersji wzoru (1) nie jest równa odległo
ści od środka obiektu O. Współrzędna ta 
została celowo dobrana tak, aby pewne 
wzory newtonowskie wyglądały tak samo
w teorii względności.

Przemyślenia tego rodzaju przeko
nały w końcu teoretyków, że możli
wość istnienia czarnych dziur należy 
traktować poważnie. Dzisiaj fizyka 
czarnych dziur jest już obszerną dzie
dziną badań z pogranicza fizyki, ma
tematyki, astronomii i techniki kom
puterowej (niektóre obliczenia nume
ryczne dla czarnych dziur wymagały 
stworzenia nowych metod programo
wania i użycia komputerów o wielkiej 
pamięci i szybkości).

Zanim zapoznamy się z najważniej
szymi własnościami czarnych dziur, 
musimy zapuścić się w dygresję na 
temat teorii względności.

3. Stożki świetlne
Świat, w którym żyjemy, jest w ję 

zyku teorii względności nazywany 
czasoprzestrzenią. Każdy punkt czaso
przestrzeni (nazywany zdarzeniem) 
ma cztery współrzędne (t, x ,y , z): czas 
t i trzy w spółrzędne przestrzenne. 
Wyobraźmy sobie, że ze zdarzenia (t0,

xo> y<t> zo) (tzn- z Punktu (*o> > v z?) 
w chwili t0) wypuszczamy promienie
świetlne we wszystkich kierunkach. 
Jeśli w czasoprzestrzeni nie ma pól 
graw itacyjnych, to je s t ona płaska
i wtedy czoło każdego sygnału świetl
nego będzie poruszało się po linii pro
stej zgodnie z równaniami:

x ( t)= x 0 + a 1( / - f 0), 

y{t)=y0 + &2{ t - t 0\  (2) 
z ( /)= z 0 + a3( f - f 0),

gdzie x0, y Q, zQ, a ,, av  a3 są stałymi, 
(a;)2 + (a2)2 + (a3)2 = c2, c = 299792 
km/sek jest prędkością światła w próż
ni. Można łatwo sprawdzić, że każda 
taka prosta jest podzbiorem zbioru roz
wiązań równania:

Ą t- t0)2 -  (x-x,)2 -  (y -y j2 -  (z-z0)2 = 0. (3)

Równanie (3) jest podobne do równa
nia powierzchni stożka w przestrzeni 
euklidesowej:

(z -  20)2 -  (x -  x0)2 -  (y - y0)2 =  0.

(Stożek ten ma wierzchołek w punk
cie (x0, y Q, z0), jego osią symetrii jest 
prosta (jc, y) = (*0, y0).) Zbiór zdarzeń 
spełniających równanie (3) ma wiele 
w łasności w spólnych ze zw ykłym  
stożkiem i jest nazywany stożkiem 
świetlnym.

Czasoprzestrzeń, w której występu
ją  pola grawitacyjne, nie jest płaska.
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7 1 położenie 

^położenie

Rys. 1. W płaskiej czasoprzestrzeni wszystkie stożki św ietl
ne m ają symetrię obrotową i wszystkie są jednakowe. Gór
na część stożka —  to zbiór wszystkich promieni świetlnych, 
które mogą być wyemitowane ze zdarzenia Z, dolna część 
—  to zbiór wszystkich promieni świetlnych, które mogą być 
odebrane w  zdarzeniu Z. Zaznaczono rzut promienia św ietl
nego ze stożka świetlnego na przestrzeń t = f0.

Wiązka promieni świetlnych wypusz
czonych z pojedynczego zdarzenia 
w zakrzywionej czasoprzestrzeni two
rzy hiperpowierzchnię, która jest rów
nież nazywana stożkiem świetlnym, 
chociaż jej kształt (tzn. wykres funk
cji t(x, y , z)) może różnić się bardzo 
znacznie od zwykłego stożka3 (rys. 1 
i 2). Jedyne gwarantowane podobień
stwo —  to istnienie wierzchołka, czy
li wspólnego źródła wszystkich pro
mieni. Stożki św ietlne są w teorii 
względności podstaw ow ym  narzę
dziem do badania praw rozchodzenia 
się światła w różnych czasoprzestrze
niach.

W płaskiej czasoprzestrzeni wszyst
kie stożki św ietlne są jednakow e.

3 Z powodu ułomności ludzkiej w y
obraźni i techniki rysunkowej, stożki 
świetlne rysuje się zawsze jako dwuwymia
rowe powierzchnie, chociaż w rzeczywi
stości są one przestrzeniami trójwymiaro
wymi. Przestrzenie t = const, które także 
są trójwymiarowe, na rysunkach są widocz
ne jako dwuwymiarowe powierzchnie. Ry
sunki takie pomagają jednak w zrozumie
niu relacji czterowymiarowych. Wnioski 
z rysunków wymagają zawsze sprawdze
nia za pomocą rachunku w pełnej cztero- 
wymiarowej przestrzeni.

W czasoprzestrzeni z polami grawita
cyjnymi w najogólniejszym  m ożli
wym przypadku każdy stożek świetl
ny jest różny od pozostałych, może też 
przecinać się sam ze sobą. Teoretycy 
lu b ią  zajm ow ać się  p rzypadkam i 
szczególnymi, posiadającymi pewne 
symetrie. Wtedy istnieją w czasoprze
strzeni rodziny jednakowych stożków, 
ale pomiędzy rodzinami mogą zacho
dzić znaczne różnice.

W teorii Newtona interpretujemy 
w zór (2) ja k o  rów nan ia  krzyw ej 
(w tym przypadku —  prostej) w trój
wymiarowej przestrzeni. Zmienna t 
je s t tylko param etrem  na krzywej. 
W teorii względności czas t jest rów
nocześnie czwartą współrzędną w cza
soprzestrzeni. Wzór (2) opisuje wtedy 
prostą w przestrzeni czterowymiaro- 
wej. Przejście od opisu metodami teo
rii względności do opisu newtonow
skiego możemy wyobrazić sobie jako 
rzutowanie różnych trójwymiarowych 
podprzestrzeni t= C =  const (odpowia
dających różnym wartościom stałej C) 
na jedną z tych podprzestrzeni, zazna
czoną na rys. 1. Jeśli geometria prze
strzeni t = const nie zmienia się w cza
sie, rzutowanie to jest operacją jedno
znaczną —  a taki właśnie przypadek

zachodzi dla interesującej nas czarnej 
dziury o stałej masie. Operacja odwrot
na —  rzutowanie z przestrzeni t = const 
na stożek świetlny —  nie zawsze jest 
jednoznaczna. Posłużymy się tą  me
todą w par. 6. Należy jednak pamię
tać, że przestrzeń t = const na ogół nie 
je s t płaska. W wyniku rzutow ania 
otrzymujemy opis pewnego zjawiska 
w języku teorii Newtona, ale treść tego 
opisu może być całkowicie niezgodna 
z prawami newtonowskiej teorii gra
witacji, jak  to zobaczymy w par. 6.

W czasoprzestrzeni z pojedynczą 
sferycznie symetryczną czarną dziurą 
o stałej masie, którą będziemy zajmo
wali się w dalszym ciągu artykułu, 
stożki świetlne w różnych punktach 
(zdarzeniach) wyglądają tak, jak  na 
rys. 3. Stożki, których wierzchołki leżą 
na tej samej pionowej prostej (tzn. 
stożki odpow iadające zdarzeniom  
o tych samych współrzędnych prze
strzennych, ale różnym chwilom cza
su) sąjednakowe. Jest to skutek zało
żenia stałości m asy —  taka czarna 
dziura nie przyłącza nowej materii i nie 
zmienia się z czasem. Również jedna
kowe są  w szystk ie  stożki m ające 
wierzchołki w tej samej odległości od 
środka czarnej dziury —  to jest skutek

71 położenie 

^położenie

Rys. 2. W czasoprzestrzeni zakrzywionej stożki świetlne nie 
m uszą mieć żadnej symetrii. Stożki o wierzchołkach w róż
nych punktach na ogół nie są  przystające.

60 U R A N I A  -  POSTĘPY ASTRONOM II 2/2000



założenia sferycznej symetrii. Należy 
też pamiętać, że rys. 3 pokazuje tylko 
małe otoczenie wierzchołka każdego 
stożka. Kształt stożka w dużej odle
głości od wierzchołka jest przyczyną 
kilku nieprzyjemnych własności czar
nej dziury, o których powiemy dalej.

Powierzchnia r — rg jest styczna do 
wszystkich stożków posiadających 
wierzchołki na niej, zaś stożek posia
dający wierzchołek wewnątrz tej po
wierzchni może się z nią przecinać tyl
ko w przeszłości (tzn. poniżej wierz
chołka).

4. Horyzont zdarzeń 
i niewidzialność czarnej 
dziury
Zajmijmy się na początek promie

niami radialnymi, tzn. poruszającymi 
się po liniach prostych przechodzących 
przez punkt r -  0 (istnieją one dzięki 
sferycznej symetrii. Promienie proste 
nie istniałyby w czaoprzestrzeniach
0 mniejszej symetrii).

Zwróćmy uwagę na promienie wy
em itowane w pobliżu pow ierzchni 
r = rg (rys. 3). Im bliżej tej powierzch
ni promień został wyemitowany, z tym 
większym opóźnieniem zostanie ode
brany przez odległego nieruchomego 
obserwatora O. Ukośne linie proste na 
rys. 3 są liniami stałej wartości współ
rzędnej czasowej, używanej przez tego 
obserwatora. Spośród promieni wy
emitowanych na powierzchni r = r 
jeden będzie na niej stale pozostawał 
(będzie on nieruchomy! —  pionowa 
linia na tej powierzchni na rys. 3 przed
stawia historięjego ruchu). Wszystkie 
inne prom ienie w ysłane z tej po 
w ierzchni oraz w szystkie wysłane 
z punktów leżących wewnątrz niej mu
szą przeciąć prostą r -  0, która przed
stawia historię środka czarnej dziury. 
W środku jest skupiona cała masa. 
Punkt ten nazywa się osobliwością
1 j ego istnienie jest konieczną konsek
wencją istnienia czarnej dziury.

Zastanówmy się, jaki obraz widział
by obserwator O, gdyby odbierał sy
gnały świetlne od obiektu poruszają
cego się w kierunku środka czarnej 
dziury i przekraczającego powierzch
nię r  = r . (Na rys. 3 historią takiego 
obiektu może być dowolna krzywa, 
której kierunek styczny w każdym 
punkcie leży wewnątrz stożka świetl
nego mającego wierzchołek w tym 
samym punkcie). Sygnały wysyłane

przez nadawcę w stałych odstępach 
czasu docierałyby do O oddzielone 
coraz dłuższymi okresami. Wynika 
stąd, że obserwator rejestrowałby co
raz mniejszą częstotliwość (większą 
długość) odbieranej fali elektromagne
tycznej. Sygnał wysłany w momencie 
przekraczania powierzchni r = rg nie 
dotrze do obserwatora już nigdy. Ob
serwator będzie więc widział, że ak
tywność nadawcy stopniowo zamiera, 
zaś wysyłane przez niego światło stop
niowo zmienia się w promieniowanie 
podczerwone, mikrofalowe, radiowe... 
Moment przejścia przez powierzchnię 
r  = rg jest niemożliwy do zaobser
wowania. Z tego powodu hiperpo- 
wierzchnia r = rg w czasoprzestrzeni 
jest nazywana horyzontem zdarzeń. 
Popularne wyobrażenie czarnej dziu
ry jako czegoś, co schowało się całko
wicie pod powierzchnią r = rg, nie jest 
więc ściśle poprawne. W „praktyce” 
każde źródło światła przestanie być wi
doczne już w pewnej odległości od 
horyzontu przed jego osiągnięciem — 
z powodu coraz większych opóźnień 
sygnałów i wzrostu długości fali pro
mieniowania. W zasadzie jednak, przy 
użyciu nieskończenie czułego detek
tora, każdy zewnętrzny obserwator za
obserwowałby stopniowo zamierającą 
w ruchu i zawisają
cą nad horyzontem 
zd arzeń  o toczkę 
z materii.

Gdyby natomiast 
obserwator postano
wił wpaść do czarnej 
dziury, zm ierzony 
p rzez  n iego  czas 
podróży byłby skoń
czony, zaś podróż 
nieuchronnie zakoń
czyłaby się w pad
nięciem do osobli
w ości r = 0. Co 
działoby się dalej, 
nikt nie wie (patrz 
następny paragraf).
Ta n iew iedza je s t 
je d n ą  z przyczyn  
niechęci fizyków do 
czarnych dziur.

Wewnątrz hory
zontu  u trzym anie  
się w stałej odległo
ści od punktu r = 0 
wymagałoby poru
szania się z prędko

ścią w iększą od prędkości światła. 
Brzmi to paradoksalnie: poruszać się 
szybciej niż światło, aby stać w miej
scu. Taki jednak wniosek wynika ze 
wszystkich rachunków: wewnątrz ho
ryzontu każdy sygnał świetlny jest 
ściągany w kierunku osobliwości; ża
den nie może oddalać się od niej. Ruch 
w kierunku od osobliwości ani spoczy
nek nie są tam możliwe.

Rys. 3 nie mówi całej prawdy. Za
znaczono na nim schematycznie dru
gi wymiar przestrzenny, ale wszystkie 
narysowane tam promienie świetlne 
biegną radialnie, tzn. po liniach pro
stych do osobliwości r  = 0 lub od niej. 
Promienie nieradialne są przyczyną 
wspomnianej już nieprzyjemnej wła
sności stożków świetlnych w otocze
niu czarnej dziury. Zajmiemy się nią 
w par. 6.

5. Co to jest osobliwość?
Wyobraźmy sobie teraz obłok czą

stek, otaczający horyzont czarnej dziu
ry ze wszystkich stron i opadający na 
nią pod wpływem pola grawitacyjne
go. Zakładamy, że masa obłoku jest 
mała i, przy założonej dokładności 
obserwacji, nie trzeba uwzględniać 
zmiany masy czarnej dziury spowodo
wanej pochłonięciem dodatkowej ma-
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Rys. 4. Najprostsza soczewka grawitacyjna (obraz new
tonowski). Obiekt S ugina promienie świetlne wysłane 
przez źródło Z o niewielkie kąty, promienie biegnące po 
różnych drogach spotykają się powtórnie w punkcie O.

terii. Co stanie się z obłokiem po prze
kroczeniu horyzontu?

Z wcześniejszych rozważań wyni
ka, że obłok ten nie będzie mógł po
zostawać w stanie spoczynku. Nawet 
jeśli wewnątrz niego pojawi się ciśnie
nie, jego powierzchnia będzie musia
ła poruszać się ku środkowi czarnej 
dziury aż do momentu osiągnięcia oso
bliwości. Wtedy jednak objętość ob
łoku zmaleje do zera, a więc jego gę
stość wzrośnie do nieskończoności. 
Również ciśnienie, a w konsekwencji 
także temperatura, wzrosną do nie
skończoności.

Nie są to jedyne nieskończoności, 
jakie występują przy zbliżaniu się do 
osobliwości. Na każde rozciągłe ciało 
znajdujące się w polu grawitacyjnym 
działają siły pływowe, tzn. różnice siły 
grawitacyjnej wynikające z różnych 
położeń poszczególnych części tego 
ciała względem źródła pola. Wielkość 
sił pływowych można łatwo obliczyć 
ze wzoru Newtona. (W teorii względ
ności metoda obliczeń jest inna, ale 
w ynik  ten sam ). Przypuśćm y, że 
w polu grawitacyjnym wytworzonym 
przez masę M  znajdują się dwa ciała, 
każde o masie m, położone w odległo
ściach r i ( r + 1) od źródła pola, na jed
nej prostej ze źródłem. Wtedy różnica 
siły grawitacyjnej działającej na bliż
sze ciało i siły działającej na dalsze 
ciało jest równa:

. _ GMm GMm

GMml(2r + 1)

= Ą r + l)2

S iła  AF  ro śn ie  
do nieskończoności 
przy r —» 0. Jeśli 
w ięc dw ie  m asy, 
które tu rozważali
śmy, są częściam i 
tego sam ego ciała 
rozciągłego, ciało to 
zostanie w pobliżu 
osobliw ości roze
rwane przez rosnące 
bez ograniczeń siły 
pływowe.

Tak przewiduje teoria względności, 
ale nikt w tę przepowiednię nie wie
rzy. Fizykom nie mieści się w głowach, 
żeby gdziekolwiek w naszym świecie 
mogły istnieć ciała o gęstości nieskoń
czenie wielkiej, o zerowych rozmia
rach, sproszkowane przez nieskończo
ne siły pływowe. (Nawiasem mówiąc, 
z rachunkami dotyczącymi obszarów 
zawierających osobliwość nie radzą 
sobie żadne programy komputerowe. 
Poszukiw anie sposobów  podejścia 
z obliczeniami na jak najmniejszą od
ległość od osobliwości doprowadziło 
do szeregu ciekawych i ważnych po
mysłów nie tylko w technice progra
mowania, ale i w matematyce.) Wszy
scy mają nadzieję, że trudność tę roz
wiąże nowa teoria fizyczna, kwanto
wa teoria grawitacji, która poprawnie 
opisze zjawiska zachodzące w bardzo 
silnym polu grawitacyjnym w materii
o wielkiej gęstości, wysokiej tempe
raturze i pod wielkim ciśnieniem.

Występują tu jednak dwa kłopoty. 
Mniejszym z nich jest fakt, że teoria 
taka dotychczas nie istnieje, chociaż 

p rz y  p ró b a c h  je j  
stworzenia trudziły 
się setki, jeśli nie ty
siące, najtęższych  
głów na świecie przez 
ostatnie 30 lat. Więk
szy kłopot polega na 
tym, że jeśli nawet 
teoria taka powstanie, 
to jej przewidywania 
nie dadzą się spraw
dzić doświadczalnie 
ani obserw acyjnie. 
Teoria względności 
mówi nam przecież, 
że nie da się zaobser
wować żadnych sy
gnałów  w ysłanych 
spod horyzontu zda
rzeń, a jest to jedyne

miejsce, w którym kwantowa teoria 
grawitacji znalazłaby zastosowanie.

Jeśli niektórzy Czytelnicy jeszcze 
lubią czarne dziury, uprzedzam: to nie 
koniec kłopotów.

6. Czarna dziura jako 
soczewka grawitacyjna

Pole grawitacyjne powoduje ugię
cie promieni świetlnych przechodzą
cych w pobliżu dużych mas. Efekt ten, 
przewidziany przez samego Einsteina 
jeszcze przed rokiem 1915, został wie
lokrotnie sprawdzony w różnych ob
serwacjach. Prostą konsekwencją tego 
efektu jest możliwość istnienia socze
wek grawitacyjnych, których liczne 
przykłady zostały wykryte obserwa
cyjnie. Rys. 4 przedstawia newtonow
ski obraz najprostszej soczewki grawi
tacy jnej. Jej opis w języ k u  teorii 
w zględności, przy użyciu stożków 
świetlnych, jest bardziej skomplikowa
ny (stożek o wierzchołku w zdarzeniu 
Z rozwidla się w otoczeniu soczewki
i przecina sam ze sobą). Opis ten nie 
jest jednak używany do interpretowa
nia obserwacji. We wszystkich zna
nych astronomom przykładach grawi
tacyjnego ugięcia promieni świetlnych 
kąty ugięcia są bardzo małe, dzięki 
czemu można stosować przybliżoną 
niby-teorię, naśladującą optykę geo
metryczną.

W otoczeniu czarnej dziury kąty 
ugięcia promieni świetlnych mogą być 
dowolnie duże, co wymaga użycia ści
słych metod teorii względności. New
tonowski obraz promieni świetlnych 
przebiegających w sąsiedztwie czarnej 
dziury przedstawia rys. 5. Źródło Z 
wysyła wiązkę promieni we wszyst
kich kierunkach, obserwator O odbie
ra niektóre z nich. Jeśli promień prze
biega w odległości od środka C czar
nej dziury znacznie większej niż to 
kąt ugięcia jest niewielki. Istnieje jed-
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nak pewna wyróżniona kula K  o środ
ku w C  i promieniu 3/2 r , nazywana 
fotosferą, na której promienie świetl
ne mogą krążyć po zamkniętych orbi
tach kołowych. (Większy z dwu okrę
gów narysow anych grubą lin ią na 
rys. 5 jest przekrojem fotosfery. Mniej
szy okrąg jest przekrojem horyzontu 
zdarzeń). Każda z tych orbit jest nie
stabilna; jeżeli promień zostanie z niej 
zepchnięty o dowolnie mały kąt na ze
wnątrz, oddali się od fotosfery po pła
skiej spirali. Jeżeli zostanie zepchnię
ty do wewnątrz fotosfery, wpadnie do 
osobliwości w C po skończonej licz
bie obiegów. Jeśli jakikolwiek promień 
świetlny przetnie fotosferę w kierun
ku ku jej środkowi, również zostanie 
pochłonięty przez osobliwość. Wpad
nięcie do wnętrza fotosfery nie jest 
jeszcze katastrofą ostateczną. Dopóki 
promień świetlny lub ciało materialne 
nie przekroczą horyzontu zdarzeń, ist
nieje możliwość ucieczki, ale trzeba do 
tego użyć sił niegrawitacyjnych, np. 
silników rakietowych w przypadku 
ciała m asywnego albo zw ierciadeł 
w przypadku promienia. Z obszaru po
między fotosferą a horyzontem moż
na wysyłać sygnały elektromagnetycz
ne na zewnątrz. Sygnał podróżujący 
swobodnie przez pole grawitacyjne nie 
może jednak zawrócić z wnętrza fo
tosfery, jeśli przedtem do niego wpadł.

Promień przebiegający w pobliżu 
fotosfery może ugiąć się o kąt dowol
nie duży. Z achow anie  prom ien ia  
świetlnego zależy od jego kierunku po
czątkowego, który określa odległość, 
na jaką promień zbliża się do fotosfe
ry. Kilka możliwości pokazuje rys. 5. 
Istnieje taki kierunek początkowy, przy 
którym promień dotrze do obserwato
ra O po wykonaniu pełnego obiegu 
wokół fotosfery. Istnieje inny kierunek 
(bliższy radialnego), przy którym pro
mień wykona dwa pełne obiegi wokół 
fotosfery, zanim dotrze do obserwato
ra. Istnieją też promienie, które dobie
gną do obserwatora po wykonaniu 1,
2 ,3 , .....n pełnych obiegów, przy czym
n może być dowolnie duże. Istniejąteż 
takie promienie, które będą wiecznie 
krążyć wokół fotosfery, nawijając się 
na nią po nieskończonej spirali; ich 
kierunek początkowy musi tworzyć 
ściśle określony kąt z kierunkiem ra
dialnym. Im większe n, tym bliżej po
wierzchni fotosfery przebiegają naj
mniejsze pętle orbity. Im mniejsza pę

tla, tym dłużej trwa jej okrążenie. Nie 
ma to związku z długością przebytej 
drogi, ale z efektem widocznym na 
rys. 3 —  wydostanie się z silniejszego 
pola grawitacyjnego wymaga więcej 
czasu. Jeśli źródło Z wyśle pojedyn
czy krótkotrwały błysk światła, obser
wator O odbierze serię błysków, po
chodzących od promieni, które wyko
nały 0, 1 ,2 ,..., n obiegów. Z powodu 
wzrastającego czasu obiegu małych 
pętli, odstępy czasu między kolejny
mi błyskami rejestrowanymi przez ob
serwatora będą coraz większe.

Rys. 5 pokazuje tylko trzy promie
nie z tego nieskończonego zbioru, le
żące w płaszczyźnie punktów Z, C 
i O. (Proporcje wielkości między pę
tlami orbity i fotosferą nie są oddane 
wiernie). Należy na podstawie rys. 5 
zrekonstruować w wyobraźni sytuację 
przestrzenną. Dla każdego promienia 
okrążającego fotosferę n razy w kie
runku pokazanym na rysunku istnieje 
promień biegnący w tej samej płasz
czyźnie i okrążający fotosferę n razy 
w kierunku przeciwnym. Obserwator 
O powinien w zasadzie widzieć nie
skończoną rodzinę jasnych pierścieni 
otaczających fotosferę i tworzących 
ciąg, dla którego powierzchnia fotos
fery jest granicą. „W praktyce” obraz 
będzie oczywiście prostszy. Pierście
nie będą leżały tak 
blisko siebie, że ob
serw ato r zobaczy 
tylko świetlistą ob
rączkę wokół fotos
fery. Jasność pier
ścieni odpowiadają
cych dużym  n 
szybko m aleje ze 
w zrostem  n, więc 
przy każdej skoń
czonej czułości de
tektora będzie ist
niało takie «0, że 
promienie z rodzin 
o dpow iada jących  
n > n0 będą już nie
widoczne.

Prawdziwe kom- 
plikacje pojawiają 
się, gdy chcemy sy
tuację z rys. 5 opi
sać w języku teorii 
względności. (Jest 
to Jedynie słuszny” 
język do opisu czar
nych dziur i socze

wek grawitacyjnych, ponieważ w teo
rii Newtona obiekty te nie istnieją). 
Wszystkie promienie świetlne biegną
ce od źródła Z  do obserwatora O, któ
re zostały wyemitowane równocze
śnie, muszą leżeć na tym samym stoż
ku świetlnym. Rys. 5 przedstawia, 
zgodnie z uwagami z końca par. 3, rzut 
sytuacji czasoprzestrzennej na poje
dynczą przestrzeń t = const. Zajmij
my się tylko promieniami leżącymi 
w płaszczyźnie rysunku. W punkcie O 
przecinają się dwie nieskończone ro
dziny promieni, przy czym, jeśli zo
stały wszystkie wyemitowane równo
cześnie, to do obserwatora O dociera
ją  nierównocześnie. Promienie odpo
w iadające tej samej liczbie n, ale 
obiegające fotosferę w przeciwnych 
kierunkach, też na ogół osiągają cel 
nierównocześnie (z wyjątkiem sytu
acji, gdy obserwator O leży na prostej 
ZC). Wszystkie promienie leżą na tym 
samym stożku świetlnym, ale mimo to 
pionowa prosta reprezentująca w cza
soprzestrzeni historię obserwatora O 
przebija ten stożek nieskończenie wie
le razy (punkty przebicia odpowiada
ją  momentom odbioru kolejnych bły
sków, opisanych wyżej). Po zastano
wieniu dochodzimy do wniosku, że 
„ s to żek ” św ie tlny  o w ierzcho łku  
w zdarzeniu Z musi mieć, w otocze-

Rys. 6. Obraz sytuacji z rys. 5 w czasoprzestrzeni. Obja
śnienia w tekście.
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niu czarnej dziury, kształt powierzch
ni śrubowej owijającej się wokół cy
lindra o promieniu r = 3/2 r . Z powo
du coraz dłuższych odstępów czasu 
między kolejnymi błyskami światła, 
jakie może zarejestrować obserwator, 
skok tej śruby nie jest stały: zwiększa 
się on systematycznie ku górze. Osią 
cylindra jest prosta H c reprezentująca 
czasoprzestrzenną historię osobliwo
ści r  = 0 (rys. 6). Dla przejrzystości, 
rys. 6 przedstawia tylko jeden płat tej 
powierzchni, odpowiadający promie
niom okrążającym fotosferę w tym sa
mym kierunku, co na rys. 5. Ten sam 
stożek świetlny ma jeszcze drugi płat, 
będący lustrzanym odbiciem pierwsze
go w płaszczyźnie zawierającej proste 
Hz i H c  Również dla przejrzystości 
nie narysowano powierzchni stożka 
świetlnego wewnątrz cylindra. Rys. 6 
pokazuje początek struktury ciągnącej 
się nieskończenie daleko w górę (śru
ba ma nieskończenie wiele zwojów, 
zaś każdy zwój sięga nieskończenie 
daleko od cylindra ukośnie ku górze). 
W wyobraźni należy też uzupełnić sto
żek przeszły: zbiór promieni, które 
mogą zostać odebrane w zdarzeniu Z 
(jest on lustrzanym odbiciem stożka 
z rysunku w płaszczyźnie t = const 
przechodzącej przez zdarzenie Z). 
Przypomnieć też trzeba, że wszystko,

co widzimy na rys. 6 
i wszystko, co mu
simy na nim uzupeł
nić w w yobraźni, 
jest tylko rzutem sy
tuacji 4-w ym iaro- 
wej na przestrzeń 3- 
wymiarową.

Dla dokładniej
szego przedstawie
nia sytuacji z rys. 6 
w yobraźm y sobie 
p rzek ró j s to żk a  
św ietlnego p łasz 
czyzną prostopadłą 
do płaszczyzny rys. 6 i zawierającą 
prostą H a (historię obserwatora O). 
Przekrój stożka świetlnego w płaskiej 
czasoprzestrzeni, takiego jak na rys. 1, 
wyglądałby tak, jak pokazano na rys. 7. 
Przekrój „stożka” z rys. 6 (z uwzględ
nieniem drugiego płatu) wyglądałby 
jak na rys. 8. Przypominamy, że punk
ty przecięcia prostej H 0 z różnymi pła
tami powierzchni stożka wyznaczają 
momenty rejestracji kolejnych bły
sków światła, odpowiadających kolej
nym liczbom okrążeń fotosfery. Wzra
stające odstępy czasu między kolejny
mi błyskami zostały uwzględnione na 
rys. 8.

Prosta Hs na rys. 8 przedstawia hi
storię obserwatora, który na rys. 5 znaj

dowałby się na pro
stej ZC, tzn. na osi 
sy m e tr ii  u k ła d u . 
Błyski światła okrą- 
ża jące  fo to sfe rę  
w przeciwnych kie
runkach , ale z tą  
samą liczbą pełnych 
obiegów, docierają 
do niego równocze
śnie. W czasoprze
strzeni jego historia 
przecina więc sto
żek świetlny w tych 
sam ych punktach, 
w których p rzeci
nają się dwa płaty 
stożka.

7. Czy czarne 
dziury istnieją?

C z a rn e  d z iu ry  
istnieją lub nie, nie
zależnie od tego, czy 
nam się to podoba. 
Jeśli jednak istnieją, 
to będziemy musie

li oswoić się z konfiguracjami takimi, 
jak  na rys. 6 i 8 oraz z istnieniem wiel
kiej niewiadomej —  osobliwości we
wnątrz horyzontu. Można próbować 
pocieszać się, że osobliwość powstała 
kiedyś tam, być może razem z całym 
Wszechświatem, a teraz po prostu ist
nieje, też niezależnie od naszych ży
czeń. Ale... czarne dziury poszukiwa
ne (i, być może, obserwowane) przez 
astronomów, to takie, do których wpa
da ciągły strumień nowej materii. M a
teria krążąca wokół czarnej dziury 
układa się w płaski dysk i wskutek róż
nych procesów zachodzących w dys
ku (np. zderzeń między cząstkami) 
stopniowo wypromieniowuje energię. 
Energia ta ulatuje w przestrzeń i jest 
sygnałem  rozpoznaw czym  czarnej 
dziury. Równocześnie, wskutek utra
ty energii, cząstki dysku krążą coraz 
bliżej horyzontu. Nie istnieją stabilne 
orbity kołowe o promieniu mniejszym 
niż 3r . Każda cząstka dysku, która 
zbliży się do czarnej dziury na tę od
ległość, wpada pod horyzont i trafia 
w osobliwość. Ten nieznany i niezro
zumiały proces, który osobliwość wy
tworzył, działa bezustannie w tych 
w łaśn ie  czarnych  dziurach , które 
mamy szansę zaobserwować. Nie da 
się tej trudności zepchnąć w daleką 
przeszłość.

Zanim pogodzimy się z istnieniem 
tego zespołu nowych zjawisk, warto 
chyba mieć pewność, że naprawdę 
musimy to zrobić.

Dr li ab. Andrzej Krasiński jest do
centem w Centrum Astronomicznym 
im. Mikołaja Kopernika w Warsza
wie. Prowadzi badania w dziedzinie 
teorii kosmologicznych i supergę- 
stych stanów materii
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rozmaitości

Słońce nie lubi kurzu
Człowiek coraz odważniej sięga za 

pośrednictwem  próbników ko
smicznych —  owoców najnowocze
śniejszej techniki, do skarbów wiedzy 
kryjącej się w czeluściach W szech
świata. A przynajmniej coraz to lepiej 
poznaje nasze najbliższe otoczenie. 
Dane z sondy U lysses obiegającej 
Słońce z nietypow ych, biorąc pod 
uwagę historię dotychczasowej eks
ploracji naszego gwiezdnego podwór
ka, stron pozwoliły wykryć jego awer
sję do pewnego rodzaju pyłu. Oczeki
wania Markusa Landgrafa i współpra
cow ników  były ja sn e  i klarow ne. 
Kolekcja pyłu zebranego przez sondę 
Ulysses pomiędzy lutym 1992 a kwiet
niem 1996 roku miała realizować okre
ślony i wynikający z rozważań teore
tycznych rozkład masy cząstek pyłu. 
Zresztą reguła jest bardzo prosta: cząst
ki międzygwiazdowe są bardzo żwa

we i lubią „śmigać” poza płaszczyzną 
ekliptyki, w odróżnieniu od raczej nie
mrawych i skupionych w płaszczyź
nie okupowanej przez planety rodzi
mych „pyłków”. I tu czekała niespo
dzianka —  niby wszystko się zgadza, 
ale jest wyraźna luka w rozkładzie 
masy —  pewnych cząstek ewidentnie 
brakuje w przestrzeni rozciągającej się 
pomiędzy dwukrotną a czterokrotną 
odległością Ziemia —  Słońce! Z roz
maitych rozważanych przyczyn takie
go stanu rzeczy, ostało się tylko jedno 
wyjaśnienie —  to ciśnienie promienio
wania słonecznego dokonuje takiej 
czystki wśród kosmicznych wędrow
ców. Ich wielkość musi spełniać pew
ne określone kryteria, gdyż cząstki 
mniejsze od długości fali światła sło
necznego są „ignorowane”, zaś zbyt 
duże co prawda absorbują i odbijają 
promieniowanie, jednak nie ruszając

się z miejsca. Tak więc pędzące w stro
nę Słońca cząstki pyłu zostają wyha
mowane jeszcze z dala od Ziemi. Na
ukowcom udało się na podstawie wy
ników eksperymentalnych z odbija
niem prom ieniow ania przez różne 
materiały, dopasować skład chemicz
ny intruzów. Okazało się, że są to naj
wyraźniej krzemianowe „okruszki”, 
których rodowód wskazuje na to, że 
oto razem z naszym Słońcem przebi
jam y się przez obłok między gwiazdo
wy. Nie jest to nowa koncepcja, bo 
dotychczas odkryto przemieszczający 
się przez Układ Słoneczny gaz, a jak 
pokazał w 1995 roku Ulysses, towa
rzyszy jemu również pył. Nie ma póki 
co pewności odnośnie pochodzenia 
owego obłoku międzygwiazdowego
—  może jego pył to odległe echa eks
plozji supernowych, bądź też efekt 
uboczny starzenia się gwiazd, (mag)

Bardzo jasne i ciepłe galaktyki
Po raz pierwszy zaobserwowano je 

w latach osiemdziesiątych nasze
go wieku. Ultra jasne galaktyki pod
czerwone (UIGs = ultraluminous in
frared galaxies), bo to o nich mowa, 
stały się naukow ą „obsesją” ekipy 
astronom ów  koordynow anej przez 
Kirka B om e’a z Goddard Space Fli
ght Center. Nie pierwszy to zespół 
astronom ów  w ykorzystujących do 
pracy kosmiczny teleskop Hubble’a i 
nie pierwsze dokonane nim ważkie 
odkrycie. Przez trzy lata dokładnym 
oględzinom poddano 123 UIGs znaj

dujących się w odległościach do 3 mi
liardów lat świetlnych od Ziemi. Nim 
rozpoczęto tak systematyczny prze
gląd tego typu galaktyk wiedziano 
już, że są one przynajmniej stukrot- 
nie jaśniejsze, aniżeli nasza własna 
Galaktyka. Przypuszczano, iż ich na
rodziny to wynik efektownej śmierci 
dwóch galaktyk w następstwie „zde
rzenia czołowego” . Powoduje to wy
buchowe wręcz powstawanie gwiazd, 
które stosownie do m łodzieńczego 
w ieku  try sk a ją  en erg ią , g łów nie  
w podczerwieni. Teraz wiemy więcej.

Na zdjęciach wykonanych telesko
pem kosm icznym  H ubble’a widać 
wyraźnie, iż nadspodziewanie skom
plikowana struktura takich post-zde- 
rzeniowych galaktyk —  długie war
kocze formujących się gwiazd, wie
lokrotne jąd ra  galaktyk czy wręcz 
skupisko zlewających się ze sobą ga
laktyk —  implikuje w iększą liczbę 
uczestników kosmicznych kraks. Tak 
okazało się w niemal jednej trzeciej 
badanej próbki, a w rekordowym „ka- 
rambolu” bierze udział aż pięć galak
tyk! (mag)

Czy naprawdę tak duża?
W obrębie gwiazdozbioru Jedno

rożca, jakieś 5 tysięcy lat świetl
nych z dala od nas, swój kącik kosmo
su zajmuje mgławica Rozeta (patrz 
zdjęcie na pierwszej stronie wkładki). 
Znana nie od dziś, a potrafi zaskoczyć
—  jest mniejsza, niż się wydaje!

Trzech astronomów: Greg Topa- 
sna, Brian Dennison i John Simonet-

ti, obserwowali mgławicę wykorzy
stując przygotowaną przez siebie spe
cjalną kamerę pozwalaj ącą podglądać 
Wszechświat na fali Ha, emitowanej 
przez atomy wodoru. I właśnie na tej 
długości fali Rozeta „udaje” większą 
niż jest faktycznie. Naukowcy śpieszą 
z wyjaśnieniem: złudzenie to jest spo
wodowane rozpraszaniem promienio

wania Ha w otoczce pyłowej, w której 
schowana jest mgławica.

Dodatkową przesłanką przemawia- 
jącą za rozpraszaniem jest zarejestro
wana silna polaryzacja św iatła na 
obrzeżach m gławicy. Topasna już  
wcześniej zaobserwował analogiczny 
efekt w przypadku innych mgławic, 
jak choćby Ameryka Północna, (mag)
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błysków gamma
część III 

BATSE — NOWY SATELITA

Kiedy w roku 1969 człowiek 
wylądował na Księżycu, 
przed NASA stanęło 
pytanie: co dalej?
Jedną z propozycji, jaka się 
wówczas pojawiła, 
był program wielkich 
obserwatoriów kosmicznych. 
Powstał wtedy projekt 
budowy serii satelitów 
astronomicznych 
Z teleskopami pracującymi 
w różnych częściach widma 
elektromagnetycznego. 
Jednym z takich satelitów 
jest pracujący już od ośmiu 
lat teleskop Hubble'a.
W programie tym powstały 
również plany budowy 
satelitów obserwujących 
niebo w innych zakresach. 
Jednym z nich jest CGRO 
(Compton Gamma-Ray 
Observatory), satelita- 
-obserwatorium kosmiczne 
w zakresie promieni 
gamma. W połowie lat 
siedemdziesiątych, kiedy 
projekt ten powstawał, ktoś 
z centrali NASA spytał 
znanego nam już z jego 
obserwacji balonowych 
doktora Fishmana, 
czy przedstawił projekt 
umieszczenia detektorów 
gamma na pokładzie CGRO. 
Tak powstał projekt BATSE 
(Burst And Transient 
Source Experiment) zespołu 
przyrządów do obserwacji 
błysków w zakresie gamma, 
jaki znalazł się na pokładzie 
CGRO.

Eksperymenty 
na pokładzie CGRO

E ksperym ent BATSE to zestaw  
o śm iu  id en ty czn y ch  d e tek to ró w  
um ieszczonych na rogach satelity  
Compton Gamma-Ray Observatory. 
Każdy z nich ma szerokie pole widze
nia, dzięki czemu BATSE obserwuje 
całe niebo (z wyjątkiem jego części 
zasłoniętej przez Ziem ię). Satelita 
CGRO znajduje się na niskiej orbicie, 
liczącej od dwustu do trzystu kilome
trów, toteż Ziemia zasłania zawsze 
około trzydziestu procent nieba. Po 
wykryciu błysku gamma można go 
zlokalizować na niebie na podstawie 
znajomości ustawienia satelity i po
równania natężenia promieniowania 
w poszczególnych detektorach, które 
zaobserwowały błysk. W ten sposób 
można znaleźć pozycję błysku na nie
bie z dokładnością do paru stopni, 
a w przypadku bardzo silnych błysków 
nawet z dokładnością do mniej niż jed
nego stopnia. Każdy z detektorów bły
sków, zwanych LAD (Large Area De
tectors) ma stosunkow o dużą p o 
wierzchnię: 2500 cm2. Oprócz tych 
dużych detektorów w rogach satelity 
znajdują się mniejsze, służące do ba
dań widma błysków, zwane SD (Spec
troscopy Detectors). Uruchamiane są 
one wtedy, kiedy duże detektory LAD 
wykryją błysk.

Na pokładzie CGRO znajdują się 
także inne eksperymenty, które mogą 
prowadzić obserwacje aż sześciu de
kad widma elektromagnetycznego, to 
znaczy mogą dostrzec promieniowa
nie o energii od 30keV do 30 GeV. Dla

porównania: zakres promieniowania 
widzialnego rozciąga się jedynie na 
niecałą dekadę promieniowania; prze
ciętne radio domowe, które odbiera 
fale średnie i UKF ma rozpiętość wid
ma nieco ponad dwie dekady. Ekspe
ryment OSSE (Oriented Scintillation 
Spectrometer) zajmuje się obserwacja
mi w zakresie od 50keV do 10MeV, 
COMPTEL (Imaging Compton Tele
scope) je s t w stanie robić zdjęcia 
w zakresie od 1 do 30 MeV, natomiast 
eksperyment EGRET (Energetic Gam
ma Ray Experiment Telesciope) działa 
w zakresie od 20 MeV do 30 eV. Naj
większy wkład w rozwój wiedzy o błys
kach gamma zawdzięczamy BATSE, 
chociaż również inne eksperymenty 
wykryły pojedyncze błyski, jakie zna
lazły się w ich polu widzenia.

CGRO rozpoczyna pracę
CGRO, który jest najcięższym sa

telitą astrofizycznym (waży aż siedem
naście ton!), miał zostać wyniesiony 
na orbitę w 1988 roku. Jednak ze 
względu na zatrzymanie amerykań
skiego programu kosmicznego przez 
katastrofę w ahadłow ca Challenger 
w 1986 roku, kolejka na wyjazd na or
bitę nieco się opóźniła. CGRO został 
umieszczony na orbicie 5 kwietnia 
1991 roku przez wahadłowiec Atlan
tis. Po wstępnej fazie testów BATSE 
rozpoczął obserwacje błysków. BAT
SE widzi błysk mniej więcej raz dzien
nie, jednak nie obserwuje całej sfery 
niebieskiej bez przerwy. Jego pracę 
zakłóca fakt, że Ziemia stale zasłania 
mniej w ięcej je d n ą  trzec ią  nieba,
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a ponadto BATSE nie pracuje przez 
cały czas. Podobnie jak większość sa
telitów na orbitach wysokości kilku
set kilometrów, BATSE musi być wy
łączany, kiedy przelatuje nad południo
wym Atlantykiem. Znajduje się tam 
tak zwana anomalia południowoatlan- 
tycka (South Atlantic Anomaly), ob
szar, w którym cząstki uwięzione są 
w polu magnetycznym Ziemi. Cząstki 
te zakłócają pracę urządzeń satelitów. 
Aby zapobiec uszkodzeniu detektorów 
i urządzeń elektronicznych, wyłącza 
się satelity, kiedy wchodzą w ten ob
szar. Mierzona przez BATSE często
tliwość błysków gamma wynosi oko
ło jednego błysku dziennie, co odpo
wiada praw dziw ej częstości około 
trzech dziennie, czyli mniej więcej ty
siąc błysków na rok.

Pierwsze rezultaty BATSE
Jak wspom nieliśm y w rozdziale 

trzecim, większość naukowców ocze
kiwała, że BATSE pokaże, iż rozkład 
słabych błysków na niebie będzie się 
pokrywał z pasem Drogi Mlecznej. 
Wynikało to z popularnego modelu, 
w którym błyski gamma pochodziły 
z gwiazd neutronowych w naszej Ga
laktyce. Już po paru miesiącach pracy 
BATSE pokazał, że nie można liczyć 
na szybk ie  ro zw iązan ie  zagadk i. 
Wszystkie błyski, zarówno słabe, jak 
i silne, zamiast układać się wzdłuż 
płaszczyzny Galaktyki nadal były izo- 
tropowo rozłożone na niebie. Ponadto 
BATSE potwierdził znany już wcześ
niej fakt, że ilość na jednostkę objęto
ści błysków słabych (a więc dalekich) 
jest stosunkowo mniejsza od ilości bły
sków jasnych (czyli bliskich). Tak 
więc podstawowa teoria o pochodze
niu błysków z gwiazd neutronowych 
w naszej Galaktyce nie potwierdziła 
się. W ten sposób wiele modeli fizycz
nych i prac, nad którymi naukowcy 
trudzili się przez lata, przestało być 
aktualnymi.

Wstępne analizy danych BATSE nie 
potwierdziły istnienia linii w widmach 
błysków gamma, jakie zostały wykry
te uprzednio, co poddawało w wątpli
wość podstawowy argument, że błyski 
gamma pochodzą z lokalnych, galak
tycznych źródeł. Należy jednak dodać, 
że ta analiza danych BATSE była dość 
mocno krytykowana, a kwestia istnie
nia lub nieistnienia linii pozostaje 
przedmiotem kontrowersji.

Model kosmologiczny 
wraca w wielkim stylu

Obserwacje te wywołały zasadniczy 
zwrot w poglądach na pochodzenie 
błysków. Duża część astronom ów  
przesunęła te zjawiska dziesięć milio
nów razy dalej, na odległości kosmo
logiczne, czyli do odległych galaktyk. 
Ten model, dotychczas pojawiający się 
jedynie w kuluarach konferencji i nie
zbyt popularny, znalazł się nagle 
w centrum uwagi astronomów. Po raz 
pierwszy został on zaproponowany 
przez profesora Usowa w połowie lat 
siedemdziesiątych. Późniejszym jego 
propagatorem był przede wszystkim 
profesor Paczyński z Princeton. W ra
mach modelu kosmologicznego izo- 
tropię błysków na niebie można wy
tłumaczyć w bardzo prosty sposób: 
błyski byłyby rozłożone, tak jak odle
głe galaktyki, a mniejsza ilość słabych 
błysków byłaby związana z geometrią 
rozszerzającego się W szechświata. 
K iedy rozglądam y się coraz dalej 
i dalej w płaskiej przestrzeni, widzi
my coraz większą objętość; jeśli gę
stość obiektów, na przykład gwiazd, 
jest stała, to ilość obiektów rośnie wraz 
z trzecią potęgą odległości, na jaką je 
steśmy w stanie spojrzeć. W przypad
ku zakrzywionej przestrzeni sytuacja 
przedstawia się nieco inaczej. Można 
to zrozumieć na często pokazywanym 
przykładzie, w którym 
przestrzeń w rozsze
rzającym się Wszech- 
świecie porównuje się 
do nadm uchiw anego 
balonu. W yobraźm y 
sobie, że źródła błys
ków to kropeczki na 
pow ierzchni balonu.
W najprostszym mo
delu  są  one rów no
miernie rozłożone, co 
odpowiada stałej gęs
tości źródeł. Ilość ob
serw ow anych źródeł 
błysków jest propor
cjonalna do pola po
wierzchni, jakie może
my zobaczyć z nasze
go miejsca obserwacji.
W przypadku ekspery
mentu, który może do
strzec błyski tylko nie
daleko, kiedy krzywiz
na powierzchni balonu

jest nieznaczna, ilość błysków będzie 
wprost proporcjonalna do kwadratu 
prom ienia. B udujem y więc lepszy 
eksperyment, patrzymy dalej i okazu
je  się, że pole powierzchni już  nie 
rośnie jak  druga potęga promienia, 
gdyż balon je s t kulisty! Tak więc 
w modelu kosmologicznym przewi
dujemy, że ilość słabych (dalekich) 
błysków jest mniejsza niż wynikało
by to z ocen na podstawie ilości błys
ków jasnych (bliskich). W powyższym 
opisie pominęliśmy dwa czynniki, któ
re mogą mieć istotne znaczenie. Po 
pierwsze, Wszechświat się rozszerza 
(balon jest stale nadmuchiwany), po 
drugie, gęstość źródeł nie musi być 
stała, bowiem galaktyki powstawały 
po W ielkim Wybuchu, inaczej mó
wiąc, nasze kropeczki (źródła b ły
sków) pojawiają się w miarę, jak ba
lon jest nadmuchiwany.

Kolizje gwiazd neutronowych?
Gdyby błyski gamma miały miej

sce w odległych galaktykach, musia
łyby wydzielać wielkie ilości energii, 
abyśmy mogli je  dostrzec. Policzono, 
że z każdym błyskiem związana jest 
emisja energii w ilości 1045 dżuli. Taką 
ilość energii nasze Słońce wypromie- 
niowuje w ciągu całego swojego ży
cia, to jest dziesięciu miliardów lat! 
Błysk gamma produkuje tę energię 
w czasie krótszym od jednej minuty.
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Obiektem-kandydatem na źródło takiej 
ilości energii jest podwójny pulsar, 
odkryty przez Hulse’a i Taylora. Jak 
wspomnieliśmy w poprzednim roz
dziale, ze względu na promieniowanie 
grawitacyjne układ ten ma skończony 
czas życia. Gwiazdy spadną na siebie 
za około 250 milionów lat. Okazuje 
się, że ilość energii, jaka wydzieli się 
podczas tej kolizji, kiedy dwie gwiaz
dy o masach około 1,4 masy Słońca 
spadną na siebie, odpowiada mniej 
w ięcej energii, jak iej w ym aga się 
w przypadku kosmologicznych bły
sków gamma. Obecnie znamy trzy 
układy podwójnych pulsarów w naszej 
Galaktyce. Ponieważ znamy ich ocze
kiwane czasy życia, a także wiemy, ilu 
takich układów prawdopodobnie nie 
widzimy, gdyż snop ich promieniowa
nia nie przechodzi przez Ziemię, mo
żemy ocenić, jak  często w przeciętnej 
galaktyce dochodzi do kolizji podwój
nych pulsarów. Wiemy też, ile galak
tyk znajduje się w obserwowalnym 
W szechświecie, a stąd można poli
czyć, jak często taka kolizja wydarza 
się w całym kosmosie. Rezultat takiej 
analizy jest dość zaskakujący. Okazu
je  się, że takie zdarzenia następują kil
ka razy dziennie, co bardzo dobrze 
zgadza się z częstotliwością błysków 
obserwowanych przez BATSE!

Fale uderzeniowe
Wielu naukowców zadało sobie py

tanie, co by się stało w wyniku kolizji 
dwóch gwiazd neutronowych. Należy

tu wymienić profesora Martina Reesa 
z Uniwesytetu w Cambridge, (noszą
cego zaszczytny tytuł astronoma dwo
ru brytyjskiego) oraz profesora Petera 
Meszarosa ze stanowego uniwersyte
tu Pensylwanii. Opublikowali oni wie
le prac na ten właśnie temat. Wykaza
li, że po kolizji gwiazd neutronowych 
tworzy się bardzo gorąca gwiazda neu
tronowa, która istnieje bardzo krótko 
i prawdopodobnie niemal natychmiast 
zapada się pod wpływem grawitacji, 
tworząc czarną dziurę. Jednocześnie 
wydzielana jest znaczna ilość neutrin 
w wyniku procesów podobnych do 
tych, jak ie  tow arzyszą narodzinom 
gw iazd  neu tronow ych . N eu trin a , 
mimo że oddziaływają na siebie jedy
nie słabo, tworzą pary elektronowo- 
pozytronowe. Powstaje więc chmura 
materii o wielkiej energii, pędząca 
z ogromną prędkością, tylko o jedną 
setną procenta mniejszą niż prędkość 
światła. Taka fala uderzeniowa może 
świecić na różne sposoby. Po pierw
sze, przestrzeń kosmiczna nie jest cał
kowicie pusta, więc fala będzie ude
rzać w m aterię m iędzygw iazdow ą 
i posuwać się na kształt pługu śnież
nego, który zbiera masę i wyświeca 
energię. W takim wypadku obserwo
walibyśmy w bardzo bezpośredni spo
sób relatywistyczne skrócenie czasu. 
Podczas gdy fala uderzeniowa potrze
bowałaby wielu miesięcy na wyhamo
wanie, my obserwowalibyśmy to jako 
wydarzenie (błysk) trwający jedynie 
kilkadziesiąt sekund! Drugi sposób

wyświecania energii, o jakim mówią 
naukowcy, jest związany z tym, że taka 
fala uderzeniowa nie jest jednorodna 
i zapewne składa się z rejonów poru
szających się szybciej i wolniej. Rejo
ny te kolidowałyby ze sobą i w tak 
zwanych wewnętrznych szokach wy
świecałyby energię, którą obserwowa
libyśmy jako kolejne pulsy w błyskach 
gamma.

Inne warianty tych scenariuszy są 
zw iązane z kolizjam i na przykład 
gw iazd neutronow ych i czarnych 
dziur. P rzypom nijm y, że jednym  
z możliwych (choć mało prawdopo
dobnych) tow arzyszy podw ójnego 
pulsaraPSR 1913-16 jest czarna dziu
ra, o czym  p isaliśm y w rozdziale 
czwartym. Uważa się, że istnieją ukła
dy podwójne, składające się z czarnych 
dziur i gwiazd neutronowych. Przed 
kolizją takiego tworu gwiazda neutro
nowa zostałaby rozerwana przez siły 
przypływowe i na krótką chwilę —  
prawdopodobnie na parę milisekund 
—  utworzyłaby dysk wokół czarnej 
dziury. Według niektórych naukow
ców wystarczyłoby to na wyemitowa
nie w opisany powyżej sposób odpo
wiednio dużej ilości neutrin, które wy
tworzyłyby falę uderzeniową.

Brak Unii widmowych
N ależy dodać, że w iększość na

ukowców sądzi, iż przy tak gwałtow
nych wybuchach, jakie są związane 
z kolizją dwóch gwiazd neutronowych, 
nie mogą powstać stabilne linie wid
mowe. Do wytworzenia takich linii po
trzebne jest istnienie w miarę stacjo
narnego rejonu świecenia, jak na przy
kład powierzchnia gwiazdy. Oczeku
je  się, że w czasie wybuchu materiał 
świecący osiąga prędkości zbliżone do 
prędkości światła. W takich warun
kach w ystarczą nawet stosunkowo 
małe niejednorodności, aby wszelkie 
potencjalne linie widmowe uległy roz
myciu. Istnienie linii widmowych by
łoby zatem sprzeczne z modelem ko
smologicznym błysków gamma.

Niepełna izotropia
Wspomnieliśmy już, że rozkład od

ległych galaktyk na niebie jest równo
mierny, jednak nie jest to do końca 
prawdą. Galaktyki łączą się w grupy 
i supergrupy galaktyk, wspólnie two
rząc tak zwaną wielkoskalową struk
turę Wszechświata. Jeśli więc zaobser-

OSSE

GRO Instruments
COMPTEL

EGRET

BATSE
rwOOFE&HT

Ryc. 2. Satelita CGRO. Zaznaczone są cztery instrumenty znajdujące się na jego 
pokładzie.
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Rye. 3. Satelita CGRO. Pożegnalna fotografia, wykonana przez okienko promu 
kosmicznego po wypuszczeniu go na jego orbitę.

wujemy odpowiednio dużą ilość błys
ków gamma, to nie powinny być one 
rozłożone dokładnie izotropowo, ale 
powinny się gromadzić w struktury 
podobne do tych, jakie są tworzone 
przez grupy galaktyk. Dokładna ilość 
błysków, jaką  należy zaobserwować 
w celu wykrycia takich grup i super- 
grup błysków, zależy od ich jasności. 
Odwracając proces rozumowania, ana
liza istnienia lub braku takich struktur 
mówi nam o tym, jak jasne, a zatem 
jak dalekie muszą być błyski w ramach 
modelu kosmologicznego. Jest to ty
powy przykład analizy w astronomii, 
gdzie można się wiele dowiedzieć na 
podstawie jakiegoś odkrycia, ale bar
dzo często można też wiele wywnio
skować z braku pewnych zjawisk!

Oczekiwane korelacje 
w modelu kosmologicznym

Co jeszcze przewiduje kosm olo
giczny model błysków? Błyski kosmo
logiczne muszą podlegać wszystkim 
znanym prawom fizyki i pozostawać 
w zgodzie z wiedzą o Wszechświecie. 
Wiemy, że Wszechświat się rozszerza, 
a galaktyki oddalają się od nas z pręd
kością tym większą, im bardziej są od 
nas oddalone.

Jakie są tego konsekwencje? Po 
pierwsze, mamy do czynienia z prze
sunięciem ku czerwieni, czyli przesu
nięciem dopplerowskim widm ku niż
szym energiom  (w iększym  długo
ściom fali) promieniowania odległych 
galaktyk. Drugim zjawiskiem jest re
latyw istyczne spow olnienie czasu, 
przewidziane przez teorię względnoś
ci. Tempo czasu w ruchomym obiek
cie wydaje się wolniejsze. Jakie są 
przewidywania dla błysków gamma? 
Przesunięcie ku czerwieni jest w tym 
wypadku trudne do zm ierzenia, ale 
powinno się wiązać z korelacją pomię
dzy jasnością błysku a jego typową 
energią. Im dalszy jest błysk, tym po
winien być słabszy, ale jednocześnie, 
dzięki przesunięciu ku czerwieni, jego 
w idm o pow inno być p rzesu n ię te  
w stronę niższych częstotliwości fali. 
Spowolnienie czasu powinno znaleźć 
wyraz w korelacji pomiędzy typową 
dla błysku skalą czasowąa jego jasnoś
cią. Im słabszy jest błysk, tym dalej 
się znajduje i tym większe jest spowol
nienie czasu, a zatem skala czasowa 
powinna być dłuższa. Powinna się 
więc pojawić korelacja pomiędzy na

przykład długością błysków a ich jas
nością.

Przeprowadzono wiele prób znale
zienia takich korelacji, ale ich wyniki 
okazały się sprzeczne. Jay N orris 
i Robert Nemiroff z NASA twierdzili, 
że znaleźli korelację pomiędzy długo
ścią a jasnością błysków i z jej wiel
kości wywnioskowali, że typowe błys
ki znajdują się w odległości odpowia
dającej przesunięciu  ku czerw ieni 
z = 1. Podobna analiza, przeprowadzo
na przez profesora Igora Mitrofanowa 
z In s ty tu tu  B adań  K osm icznych  
w Moskwie nie pokazała żadnej kore
lacji. Późniejsza analiza, jaką przepro
wadził Ed Fenimore z Los Alamos, 
pokazała istnienie silnej korelacji, 
z której wynikało, że błyski gamma są 
bardzo odległe i znajdują się w odle
głości odpowiadającej przesunięciu ku 
czerwieni około z = 6! Jest to bardzo 
duża odległość, która odpowiada okre
sowi życia Wszechświata, kiedy do
piero zaczynały się tworzyć gwiazdy 
i galaktyki. Ed Fenimore wyciągnął 
wniosek, że błyski nie mogą być ko
smologiczne, gdyż musiałyby się znaj
dować za daleko. W sumie sytuacja 
była więc mocno konfundująca, ponie
waż naukowcy nie zgadzali się zarów
no co do istnienia, jak i wielkości ko

relacji pom iędzy długością trwania 
a jasnością błysków.

Model galaktycznego halo
Inna grupa naukowców, dla której 

model kosm ologiczny wydawał się 
niemożliwy do zaakceptowania, chcąc 
wyjaśnić obserwacje BATSE, przenio
sła błyski „tylko” do galaktycznego 
halo. Halo jest to obszar wokół naszej 
Galaktyki, w którym występują stare 
gwiazdy oraz gromady kuliste gwiazd. 
Na podstawie analizy prędkości róż
nych obiektów w tym rejonie można 
wnioskować o istnieniu tak zwanej 
ciemnej materii. Wiemy, że musi tam 
występować masa, lecz nie wiemy nic 
o je j własnościach, stąd nazwa ciem
na m ateria, gdyż nie w idzim y jej 
świecenia w żadnym zakresie widma. 
Źródłami błysków z galaktycznego 
halo byłyby również gwiazdy neutro
nowe, lecz o wysokich prędkościach, 
wystarczających na ucieczkę z naszej 
Galaktyki. Jak pamiętamy, okazało się, 
że wiele gwiazd neutronowych uzy
skuje wysokie prędkości w momencie 
powstawania. Takie gwiazdy, porusza
jąc się z wielkimi prędkościami rzędu 
1000 km/s, ulatywałyby z naszej Ga
laktyki. Zwrócono też uwagę na fakt, 
iż znany jest już co najmniej jeden
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Rye. 5. Mozaika zdjęć odległych galaktyk, przegląd APM Uniwersytetu w Cam
bridge. Rozkład galaktyk jest w miarę jednorodny, choć zaznacza się wielkoskalo- 
wa struktura Wszechświata.

przykład błysku gamma, pochodzące
go od szybkiej gwiazdy neutronowej. 
Błysk ten, zaobserwowany 5 marca 
1979, był związany z gwiazdą neutro
nową w mgławicy N49. Warto zauwa
żyć, że gdyby błysk z 5 marca 1979 
przesunąć do galaktycznego halo, był
by on bardzo podobny do typowego 
błysku gamma. Model ten wymaga 
jednak, aby błyski z takich gwiazd 
pojawiały się dopiero, kiedy odlecąjuż 
one z naszej Galaktyki i zaniknie ich 
korelacja z miejscem ich powstawania, 
czyli dyskiem galaktycznym. Wyma
gana jest więc pewna ewolucja gwiazd 
neu tronow ych  lub ich o toczenia . 
Gwiazdy te musiałyby się oddalić na 
odległość około stu tysięcy lat świetl
nych, co przy prędkości 1000 km/s 
zajęłoby im mniej więcej trzydzieści 
milionów lat. Przeprowadzone symu
lacje komputerowe pokazały, że takie 
gwiazdy mogłyby mieć rozkład na nie
bie bardzo bliski izotropii.

Jakiego rodzaju mechanizmy fi
zyczne mogłyby doprowadzić do wy
tworzenia źródła błysków w galaktycz
nym halo? W spomnieliśmy już, że 
jako jeden z przykładów podawano 
SGR-y, które najpraw dopodobniej 
czerpią energię z zaniku bardzo silnych 
pól magnetycznych, od stu do tysiąca 
razy silniejszych niż w typowych pul- 
sarach.

Kolejny model ma po części źródło 
w innym  odkryciu „pulsarow ym ”, 
a mianowicie w odkryciu planet wo
kół pulsara przez profesora Aleksan
dra W olszczana, k tóry  w ów czas, 
w 199 lr., pracował w Obserwatorium 
w Arecibo, tym samym, gdzie Hulse

i Taylor odkryli podwójny pulsar. Je
żeli w okół gw iazd neutronow ych 
mogą istnieć planety, to może też, po
dobnie jak  w naszym Układzie Sło
necznym, są tam planetoidy. Od czasu 
do czasu jedna z planetoid mogłaby 
zostać wybita ze swojej orbity przez 
zaburzenia grawitacyjne i wpaść na 
gwiazdę neutronową. Stirling Colgate 
z Laboratorium w Los Alamos, który 
miał swój udział w odkryciu błysków 
gamma, zaproponował taki właśnie 
scenariusz. W edług niego gw iazda 
neutronowa powstaje w eksplozji su
pernowej z dużą prędkością i zabiera 
ze sobą nieco m ateriału  z otoczki 
gwiazdowej. Utworzenie planetoidy 
w takiej otoczce zajmuje trochę cza
su, według ocen Colgate’a nieco po
nad dziesięć milionów lat. W tym cza
sie gwiazda zdąży już odbiec odpo
wiednio daleko z Galaktyki i znaleźć 
się w halo. W ramach tej teorii bły

ski w idzie lib y śm y  
z gwiazd neutrono
wych w galaktycz
nym halo. Scenariusz 
ten na pierwszy rzut 
oka wygląda bardzo 
ładn ie , lecz naw et 
jego autor przyznaje, 
że jest w nim jeszcze 
wiele luk.

Powtarzalność 
błysków

Znając ilość w y
buchów  su p e rn o 
wych w naszej Ga
laktyce (raz na dzie
sięć do stu lat) i pręd
kość ucieczki gwiazd

z naszej galaktyki (1000 km/s), moż
na ocenić, ile gwiazd powinno się zna
leźć w naszym halo, w promieniu do 
trzystu, czterystu tysięcy lat świetlnych 
oraz ile czasu zajmie każdej takiej 
gwieździe ucieczka poza galaktyczne 
halo. Porównując tę liczbę z obserwo
waną częstością błysków (kilka dzien
nie), wywnioskowano, że każda gwiaz
da musi w ciągu swojego życia błysnąć 
od stu do tysiąca razy. Jedną z konse
kwencji tej teorii byłoby powtarzanie 
się błysków z jednego miejsca na nie
bie. Należy zauważyć, że w ramach 
modelu kosmologicznego źródło bły
sku ulega zniszczeniu w chwili same
go błysku. Tak więc powtarzające się 
błyski są sprzeczne z modelem kosmo
logicznym. Jak można stwierdzić, czy 
błyski się powtarzają? Należałoby ob
serwować miejsce, gdzie już wydarzył 
się błysk i czekać, aż wydarzy się po
nownie. .. Sytuację komplikuje fakt, że 
jeśli błyski pojawiają się na niebie lo
sowo, czyli w nieprzewidywalnych 
kierunkach, to może się zdarzyć, że zo
baczymy przypadkiem  drugi błysk 
z tego samego kierunku. Nie będzie
my mieli pewności, czy jest to powtó
rzenie pierwszego błysku, czy też zu
pełnie niezależny błysk. Pomocne by
łyby tu przyrządy umożliwiające bar
dzo dokładną lokalizację błysków na 
niebie. BATSE w najlepszym wypad
ku lokalizuje błyski z dokładnością do 
kilku stopni, podczas gdy zależałoby 
nam na dokładności co najmniej sto 
razy lepszej. Dodatkowe utrudnienie 
polega na tym, że większość satelitów, 
podobnie jak BATSE na CGRO, nie 
pracuje bez przerwy, ale tylko przez 
około trzydzieści procent czasu. Ana-

Ryc. 4. Mapa nieba błysków gamma — katalog 3B 
z 1995 roku. Wielkość kropek oznacza jasność błysku, 
a odcień szarości jest związany z jego widmem. 
(http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap961123.html)
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Rye. 6. Galaktyka M31, zwana też galaktyką Andromedy. Jeżeli błyski gamma 
pochodzą z halo wokót naszej Galaktyki, to powinny też pojawiać się wokół M31.

lizy statystycznej pierwszych danych 
z BATSE, pod tym kątem podjął się 
między innymi doktor Jean Quashnock 
z Uniwersytetu Chicago. Próbował on 
odpowiedzieć na pytanie, czy błyski 
gamma rozłożone są równomiernie na 
niebie, czy też istnieją małe grupki bły
sków leżących razem. Analiza Quash- 
nocka pokazała, że w pierwszej gru
pie opublikowanych pozycji błysków 
(tak zwanym katalogu IB) błyski gru
pują się, z czego wyciągnął wniosek, 
że błyski się pow tarzają. Podobną 
analizę przeprowadził doktor Lingen- 
felter z San Diego, analizował on jed 
nak jeszcze korelację w czasie, to zna
czy szukał grupek nie tylko w prze
strzeni, ale także szybko po sobie na
s tępu jących , i o trzym ał podobne 
w yniki. A naliza tego zagadnienia 
przeprowadzona przez inne grupy, na 
przykład grupę doktora N arayana 
z MIT, dała zupełnie przeciwne wy
niki. W środowisku naukowym zapa
nowało przekonanie, że jest to problem 
nierozwiązywalny.

W następnych latach taką samą ana
lizę powtórzono dla następnych kata
logów błysków, zwanych 2B i 3B. 
Tymczasem naukowcy z grupy BAT
SE zmienili algorytm lokalizacji bły
sków.

Wyniki kolejnych analiz nie po
twierdziły powtarzania, a jedynie usta
liły górne limity na część błysków, ja 
kie mogą się powtarzać. Do tego pro
blemu powrócono jesienią 1996 roku, 
kiedy w ciągu dwóch dni BATSE za
obserwował cztery błyski z jednego 
miejsca na niebie. Prawdopodobień
stwo, że coś takiego zdarzy się przy
padkiem jest niskie, wynosi mniej niż 
jedna szansa na dziesięć tysięcy. Cho
ciaż takie zdarzenie nie jest całkowi
cie niem ożliwe, wielu naukowców 
uznało to za wskazówkę, że może jed
nak błyski się powtarzają...

Błyski z Andromedy
Co jeszcze przewidywał model ga

laktycznego halo błysków gamma? Po 
pierwsze, mimo że szybkie gwiazdy 
neutronowe muszą się oddalić od miej
sca urodzenia, zanim rozpoczną ak
tywność jako źródła błysków, to jed
nak powinna pozostać pewna doza in
formacji o ich związku z Galaktyką. 
Oczekuje się więc, że po zaobserwo
waniu odpowiednio dużej liczby bły
sków znajdzie się anizotropię ich roz

kładu, to znaczy powiązanie z dyskiem 
galaktycznym. Drugie przewidywanie 
takiego modelu jest związane z tym, 
że nasza Galaktyka nie powinna się 
specjalnie różnić od innych galaktyk 
we Wszechświecie. W szczególności 
nasza sąsiadka, galaktyka Andromedy, 
powinna być takim samym producen
tem gwiazd neutronowych i błysków 
gamma jak nasza Galaktyka. Przyrzą
dy jeszcze czulsze niż BATSE powin
ny być w stanie wykryć błyski pocho
dzące z otoczenia Andromedy, zwanej 
też M31.

W ciągu sześciu lat pracy BATSE 
nie wykryto żadnej anizotropii rozkła
du błysków gamma na niebie, chociaż 
modele galaktycznego halo nadal po
zostają w zgodzie z obserwacjami. 
Większość astronomów uważa jednak, 
że model kosmologiczny stanowi prost
sze wyjaśnienie pochodzenia błysków 
gamma. Należy zwrócić uwagę, że 
w modelu kosm ologicznym  błyski 
gamma związane są z najbardziej ener
getycznymi wybuchami we Wszech
św iecie . Jak ju ż  w spom nieliśm y, 
w takim błysku wydziela się około 1045 
dżuli w czasie około jednej sekundy. 
Dla porównania, jest to energia, jaką 
nasze Słońce wydzieli w czasie całe
go życia, czyli około dziesięciu miliar
dów lat! Jeśli źródła błysków znajdo
wałyby się w galaktycznym halo, to 
wystarczyłoby „zaledwie” około 1035 
dżuli na błysk, a jest to energia, jaką

Słońce wypromieniowuje mniej wię
cej w ciągu ludzkiego życia.

Halo czy kosmologia?
Przytoczyliśmy jedynie najważniej

sze konkretne modele fizyczne w ra
mach dwóch skal odległości: kosmo
logicznej i galaktycznego halo. Nale
ży zwrócić uwagę, że w literaturze 
pojawiło się aż kilkaset różnych mo
deli fizycznych, czyli mniej więcej 
tyle, ile błysków gamma zaobserwo
wano do 1992 roku. Później, dzięki 
ciągłej pracy BATSE, ilość obserwo
wanych błysków powoli przewyższy
ła ilość teorii. Jak już wspomnieliśmy, 
powstały dwa poglądy co do odległo
ści tych zjawisk: kosmologiczny, któ
rego głównym orędownikiem był pro
fesor Bohdan Paczyński z Princeton 
oraz model galaktycznego halo, któ
rego propagatorem był profesor Do
nald Lamb z Chicago. Dyskusja mię
dzy tymi dwoma naukowcami przeszła 
do historii astronomii, a relacja z niej 
znajduje się w numerze 2/95 „Postę
pów Astronomii”.

Tomasz Bulik je s t pracownikiem  
Centrum Astronomicznego PAN, 
autorem szeregu prac astronomicz
nych, w tym o błyskach gamma. 
Paweł Lipszyc jest językoznawcą, 
tłumaczem wielu książek popular
nonaukowych.
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rozmaitości

Mistyka i rzeczywistość kamery CCD
Co roku w miesiącu październiku 

w CHINON, małym miasteczku 
zachodniej Francji, znanym z pierw
szych central atomowych do produk
cji energii elektrycznej, jest organizo
wany zjazd, w którym uczestniczą za
równo astronomowie zawodowi, jak 
i amatorzy. W roku 1998 tematem były 
postępy fotografii astronomicznej i ka
mera CCD. Mówiono o kamerach naj
bardziej rozpowszechnionych wśród 
uży tkow ników  (o ro zd z ie lczo śc i 
768x512 p ikse li). G łów ne zalety  
i wady kamer CCD przedstawił inż. 
Thierry Legault z Paryża. Technika 
CCD wysokiej zdolności rozdzielczej 
pozwala na otrzymywanie pięknych 
obrazów obiektów niebieskich, ale 
w pewnych warunkach i czasem po kil
ku latach pracy. Pamiętajmy, że w Eu
ropie północnej mamy rocznie średnio 
10 nocy nadających się do fotografii 
planetarnych i ok. 50 do fotografowa
nia głębokiego nieba. N ajw iększą 
przeszkodą w uzyskaniu pięknych ob
razów jest falowanie powietrza w gór
nych warstwach atmosfery i kamera 
CCD nie omija tej przeszkody. Jej 
głów ną zaletą je s t wysoka czułość 
i wynikający z tego krótki czas ekspo
zycji. Lecz dla fotografowania wielu

galaktyk potrzebna jest co najmniej 
ekspozycja 3 razy 3 minuty. Inne prze
szkody, to miejscowe falowanie powie
trza i falowania powietrza wewnątrz te
leskopu (stabilizacja termiczna), drga
nia teleskopu m.in. powodowane lokal
nym ruchem  kołowym  i regulacja 
optyczna teleskopu. Kamera CCD jest 
co najmniej 2 razy czulsza na te efekty 
niż klisza fotograficzna.

Do tej pory nikt nie udowodnił, że 
kam era CCD m oże zarejestrow ać 
w obserwacjach planet więcej niż oko 
ludzkie w okularze teleskopu. Obrazy 
można polepszyć odpowiednią obrób
ką komputerową, lecz komputer nie 
może wymyślić szczegółów, których 
kamera nie w idziała, albo kiepskie 
obrazy przekształcić w piękne. Kom
puter może jedynie poprawić kontrast 
obrazu. Innym problemem jest mały 
rozmiar detektora CCD. Nie można np. 
uzyskać obrazu całego Księżyca ani 
oczywiście jakiegoś gwiazdozbioru. 
Ale dużą zaletą kamery CCD jest to, 
że zainstalowana na teleskopie 250 
mm pozwala sięgnąć do obiektów nie
bieskich prawie 20 wielkości gwiaz
dowej. Odbiorniki CCD mają 5 stopni 
jakościowych, które zależą od ilości 
m artw ych linii detektora. Różnica

ceny m iędzy pierw szym  a drugim  
stopniem jakości wynosi 30%.

Na konferencji podkreślano, że fo
tografia ma jeszcze piękne lata przed 
sobą. Są nowe filmy zbliżające się czu
łością do odbiorników CCD, np. czar
n o -b ia ły  TP 2415 (TEC H N IC A L 
PAN). W śród em ulsji kolorow ych 
wyróżniają się KONICA 3200 ISO, 
KODAK 400 ISO HYPER, Fugi SU
PER G800 HYPER i Fujichrome RD 
100 Diapositif HYPER.

W roku  1999 tem atem  zjazdu  
w CHINON był „Teleskopy i świetlne 
zanieczyszczenie nieba” . Na całym 
świecie powstają różne organizacje do 
walki z tym nowym problemem astro
nomów. Na tym zjeździe jeden z fran
cuskich  klubów  astronom icznych  
przedstawił kamerę CCD do zbudowa
nia przez samego zainteresowanego 
miłośnika astronomii. Nowy, bardzo 
czuły detektor ma 768x512 pikseli. 
Dokumentacja jest bardzo szczegóło
wa i nie wymaga głębokiej wiedzy 
elektronicznej. Osobiście już przystą
piłem do jej budowy tym bardziej 
ochoczo, że jest 4 razy tańsza niż go
towa.

Edward Gac, 
Trelaze, Francja

O molekuły wcale nie tak trudno
Choć orbitalny teleskop podczer

wony ISO już zakończył swoją 
nieoczekiwanie długą misję, na dłu
go jeszcze wystarczy zebranych prze
zeń danych mogących prowadzić do 
ciekawych odkryć i wniosków. Sun 
Kwok i Kevin Wołk, obaj z Universi
ty o f  C algary oraz Bruce H rivnak 
z Valparaiso University, na warsztat 
wzięli otoczki wokółgwiazdowe sta
rych gwiazd. Przyjrzeli się oni ich 
składowi chemicznemu. A wybrane 
zostały obiekty reprezentujące trzy 
typy ciał niebieskich, ewolucyjnie 
odległych od siebie jedynie o kilka 
tysięcy lat. I tak, były to bardzo wy
ew oluow ane czerw one olbrzym y, 
mgławice protoplanetarne i wreszcie

mgławice planetarne, takie jak  Lilia 
Wodna.

Pozostało porów nać ich w idm a 
podczerwone, zawierające informację
0 molekułach obecnych w badanych 
obiektach, aby zauw ażyć ciekaw ą
1 ważną rzecz: kilka tysięcy lat to wy
starczająco dużo, by małe molekuły or
ganiczne przekształciły się w duże 
i skomplikowane struktury. Przykładem 
niech będzie acetylen, obecny w otocz
kach czerwonych olbrzymów, który jest 
wyjściowym budulcem dla benzenu, 
jak i nawet bardziej jeszcze złożonych 
węglowodorów aromatycznych, znaj
dowanych w mgławicach planetarnych.

Tajemnicą wszakże pozostaje, póki 
co, jak mogą reakcje chemiczne zacho

dzić tak wydajnie, w ośrodkach o tak 
małej gęstości. Niemniej jednak fakt 
istnienia skomplikowanych molekuł 
jest niepodważalny, a gwiazdom łatwo 
przychodzi ich produkcja. Jak zaznacza 
Kwok, odkrycie złożonych molekuł w 
gwiazdowych otoczkach, może ułatwić 
wyjaśnienie pochodzenia życia, gdyż te 
ważne związki mogą ostatecznie trafiać 
na planety. Co więcej, nawet amino
kwasy maj ą szansę na syntezę w gwiaz
dowych środowiskach. Ta hipoteza jed
nakże musi poczekać na weryfikację aż 
do 2007 roku, kiedy to na orbitę poleci 
teleskop FIRST {Far Infrared and Sub- 
millimetre Telescope), operujący w da
lekiej podczerwieni i na falach podmi- 
limetrowych. {mag)
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To, wykonańe Ay lipcu 1997 r. teleskopem Hubble'a źdjęcie jednej z pobliskich (ok. 13 min l.św.) galaktyk, jest 
spektakularnym przykładem procesów gwiazdotwórczych zmieniających oblicze całego systemu. Obraz zdo
minowany jest przez obłoki gazu rozjaśnionego blaskiem intensywnie promieniujących gromad gwiazd. Naj
młodsze z gromad rozlokowały się po prawej stronie zdjęcia. Zawarte w nich gwiazdy o barwie biało-niebieskiej

P
obiekty o powierzchniach rozpalonych do temperatur 10^50 tysięcy stopni. Są one źródłem silnego promie- 
>wania ultrafioletowego, które wywołuje w obfbkach gazu fluoreScencję oraz źródłem silnego wiatru gwiaz- 
wego, który rozdmuchuje otaczającą je materię. Po lewej stronie odnajdziemy gromady nieco starsze, 
z których intensywny wiatr setek masywnych gwiazd, promieniujących dziesiątki tysięcy razy silniej od Słpńca, 

zdążył już wyprzeć większość gazu i pyłu. Tak oto jądro galaktyki jest stopnioWtf pozbawiane możliwości for-
vania nowych gwiazd, a proces ten przenosi się w obszary dalsze. *

Przyglądając się temu obrazowi, warto też zwrócić uwagę na ogromną liczby słabszych gwiazd, rozsianych 
po całej galifofce. To pokolenie starszych obiektów, którego obecność wskąąjje, że procesy gwiazdotwórcze 
w NGC 4214 rozgrywają się już od miliardów lat. Fot. J. MacKent? i in. praz Hubble Heritage Team (NASA). (kr)

mm'Mgławica 
Rozeta

Rozeta (NGC 2237) to mgławica emisyjna odległa
0 przeszło 3 tysiące lat świetlnych. Swą czerwo
ną barwę na większości fotografii zawdzięcza 
znacznej zawartości wodoru. Tym razem prezen
towane zdjęcie wykonane zostało z użyciem trzech 
filtrów, przepuszczających promieniowanie w li
niach tlenu (barwa zielona), siarki (niebieska)
1 wodoru (czerwona). Widoczne są ciemne pasma 
pyłu na tle mgławicy oraz położona w jej centrum  
gromada otwarta NGC 2244, której gwiazdy swym 
wiatrpm wyczyściły przestrzeń międzygwiazdową 
z większości gazu.

Fot. T.A.»Rector i in. (AURA/NOAO/NSF)



N a zdjęciu wykonanym  kam erą WFPC2 teleskopu H ubble ’a w idzim y dwie galaktyki spiralne: NGC 2207 (po lewej) oraz 1C 2163 (po praw ej i nieco bardziej w głębi). S iły pływ ow e ze strony w iększej i m asyw niejszej 
NGC 2207 rozciągnęły w przestrzeni układ 1C 2163. Jak wykazały kom puterow e symuTacje, najw iększe zbliżenie galaktyk m iało m iejsce 40 min la t temu, jed n ak  1C 2163 nie zdoła ju ż  um knąć z pola graw itacyjnego  

sw ej okazalszej sąsiadki. Galaktyki.będą się wzajem nie wchłaniać w ciągu najbliższych m iliardów  lat, aż utworzą jedenr m asyw niejszy obiekt. Procesom  tym towarzyszyć będzie w idowisko rozpalania nuklearnych p ieców  
gw iazd tworzących się dzięki zderzeniom  obłoków  pyłu i gazu. Nie je s t  jed n ak  wykluczone, że całe zjawisko przebiegnie raczej spokojnie, bez efektownych fajerw erków  na dużą skalę.

*  .  '  Fot. NASA, Hubble Heritage Team



Radioźródło Centaur A

vJalaktyka NGC 5128, od 1949 roku znana jako radioźrodło Ćenfaiir A, jest bardzo często bada
nym obiektem w celu wyjaśnienia natury aktywnych jąder galaktyk (AGN), których jest reprezen
tantem. Tworzą ją mifiardy starych gwiazd skupionych w obszarze o średnicy prawie 400 000 lat 
świetlnych. Ciemny pas materii pyłowej biegnący przez jej środek bywa interpretowany jako 
pozostałość-po galaktyce spiralnej, wchłoniętej przez tego olbrzyma przeszło 300 milionów lat 
temu. Na jego końcach widoczne są niebieskie obszary młodych i jeszcze rodzących się gwiazd.

Prezentowane tu zdjęcie uzyskane zostało przy pomocy teleskopu nr 2 VLT (Kueyen) i jego 
instrumentu FORS2 w obserwatorium ESO na górze Paranal w Chile w nocy z 31 stycznia na 
1 lutego 2000 r. Jest to kompozycja 3 zdjęć w barwach: niebieskiej B, zielonej V i czerwonej R. 
O jakości tych zdjęć niech świadczy ich rozdzielczość sięgająca 0,6 sekundy.łuku.

Galaktyka znajduje się na południowym niebie w odległości 10-13 milionów lat świetlnych. 
Jej jasność wizualna,wynosi 7,2 magnjtudo. * *
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poradnik obserwatora

Obserwacje Merkurego i Wenus
Merkury i Wenus zaliczane są do planet wewnętrz

nych, tzn. takich, których orbity położone są 
wewnątrz orbity Ziemi. Fakt ten powoduje, iż 

tarcze tych planet wykazują fazy podobne do tych jakie 
obserwujemy w przypadku Księżyca. Jednak, aby móc się 
o tym przekonać, należy użyć odpowiedniego sprzętu ob
serwacyjnego. Widoczność Merkurego i Wenus jest utrud
niona przez fakt, iż planety te nie oddalają się od Słońca na 
odległość większą niż 28° (Merkury) i 47° (Wenus), co 
sprawia, że planety te możemy obserwować na niebie tuż 
przed wschodem Słońca lub niedługo po jego zachodzie. 
Powyższy fakt powoduje również, że planety te widoczne 
są na niebie na małych wysokościach nad horyzontem — 
zwłaszcza Merkury. Często zatem obrazy tych planet są 
silnie rozmyte przez ziemską atmosferę. Najlepiej jeśli ob
serwacje tych planet będziemy wykonywać z dala od miej
skich kominów i zabudowań, które mogą nam w skrajnych 
przypadkach uniemożliwić obserwacje. Odpowiednie miej
sce obserwacji (o tzw. „niskim” horyzoncie) oraz dogodne 
warunki atmosferyczne to połowa sukcesu w obserwacjach 
Merkurego i Wenus, druga —  to użycie odpowiedniego 
sprzętu.

Średnica Merkurego na niebie zmienia się w granicach 
od 4,8 do 13,3 sekund łuku, natomiast jasność pomiędzy 
+3,0, a -1 ,2  magnitudo. Tarczę Merkurego będziemy mo
gli obserwować, jeśli będziemy dysponować co najmniej 
70 mm teleskopem wyposażonym w okular dający powięk
szenie nie mniejsze niż 60-80x. Użycie teleskopu o więk
szej średnicy (100-150 mm) i powiększeniu (120-200x) 
wydatnie polepszy widoczność Merkurego w polu widze
nia naszego teleskopu. O ile obserwacje wizualne tej pla
nety możliwe są przy zastosowaniu teleskopu o niewiel
kich rozmiarach, o tyle obserwacje fotograficzne wyma
gają użycia teleskopu o średnicy co najmniej 20 cm. Aby 
jednak zarejestrować na kliszy wyraźnie tarczę Merkure
go, należy użyć ogniskowej co najmniej 15-18 metrów! 
Tak duże powiększenia uzyskamy stosując projekcję oku
larową. O ile w przypadku obserwacji wizualnych warun
ki atmosferyczne były istotne, o tyle w przypadku obser
wacji fotograficznych są one jeszcze 
ważniejsze. W zależność od średnicy 
teleskopu, jasności planety i czułości 
filmu czasy ekspozycji mogą wynosić 
nawet do 3-5 sekund. W tym czasie 
stan atmosfery ziemskiej może ulec 
niewielkiej zmianie, co jednak w po
łączeniu z długimi ogniskowymi tele
skopu sprawi, że obraz planety na kli
szy będzie mocno rozmyty. Fakt ten 
spraw ia, że dobrej jakości zdjęcia 
Merkurego nadal należą do rzadkości.

Interesujące wyniki uzyskamy, na- Ogniskowa f=  6000 
tomiast, wykorzystując kamerę video 200, t, =  1/30 s. Fot.

(VHS, S-VHS, DV) lub przemysłową kamerę CCD. Istot
ną cechą tych urządzeń, zwłaszcza w przypadku obserwa
cji planet (nie tylko Merkurego i Wenus), jest ich duża czu
łość, a także krótkie czasy otwarcia migawki (co znacznie 
redukuje niekorzystny wpływ ziemskiej atmosfery). Aby 
zarejestrować na kasecie video obraz Merkurego, wystar
czy podłączyć kamerę video lub kamerę CCD do telesko
pu o średnicy 10-15 cm wyposażonego w okular dający 
powiększenie 60-100x. W przypadku użycia kamery vi
deo ustawiamy maksymalne powiększenie (zoom) oraz od
ległość na nieskończoność. Pamiętajmy, aby wyłączyć au- 
tofocus (automatyczne nastawianie ostrości), o ile nasza 
kamera dysponuje taką funkcją.

Średnica Wenus na niebie zmienia się w zakresie od 10 
do 64 sekund łuku, a jej jasność od -3 ,9  do -4 ,7  magnitu
do. Mamy zatem do czynienia z większą i jaśniejszą pla
netą, którą poza tym widać wyżej i dłużej nad naszym ho
ryzontem. Z tych powodów obserwacje Wenus są dużo ła
twiejsze do przeprowadzenia niż w przypadku Merkure
go. Aby zobaczyć fazy tej planety wystarczy już lornetka 
8x50 czy 20x60, a niektóre osoby są w stanie zobaczyć 
cienki sierp Wenus bez żadnych przyrządów optycznych 
(w pobliżu nowiu). Jako, że rozmiary Wenus na niebie są 
znacznie większe od rozmiarów Merkurego, w celu sfoto
grafowania tej planety możemy użyć teleskopu o ognisko
wej kilku metrów (co najmniej 3^4 metry) i średnicy 10- 
-15  centymetrów. Większa jasność tej planety umożliwia 
stosowanie bardzo krótkich czasów ekspozycji, co spra
wia, że możemy fotografować przy pomocy nieruchome
go teleskopu. Również obserwacje przy pomocy kamer 
video i przemysłowych kamer CCD wym agają użycia 
skromniejszych „środków” —  wystarczy teleskop o śred
nicy 80-110 mm, z okularem dającym powiększenie 2 0 - 
-50* .

Niezależnie jednak od tego w jaki sposób będziemy 
obserwować Merkurego i Wenus, możliwość zobaczenia 
tarcz oraz zmienności faz tych planet pozostawi po sobie 
niezapomniane wrażenia.

Wiesław Skórzyński

V
mm, film Fuji SuperG 
W. Skórzyński

Ogniskowa f  -1500 mm *3, film Fuji 100 
ASA, czas ekspozycji I = 0,5 s. Fot. E. Gac
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Marek Jamrozy Cykle życia
radioźródeł 
pozagalaktycznych

Wstęp
Głównym źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego większości ga
laktyk normalnych są procesy ter
miczne zachodzące w materii bliskiej 
równowagi termodynamicznej („Ura- 
nia-PA” 5/98, str. 202). Kształt takie
go promieniowania możemy opisać 
wzorem Plancka.

Istnieje jednak nieznaczny procent 
obiektów pozagalaktycznych, w któ
rych większość energii nie jest wytwa
rzana w gwiazdach czy zjonizowanych 
obłokach gazu, lecz w procesach za
chodzących w niewielkich, zwartych 
obszarach centralnych — jądrach ga
laktyk. Ostatnimi laty wzrasta ilość 
przesłanek wskazujących na to, że 
w centrach galaktyk występują masyw
ne czarne dziury (MBH —  Massive 
Black Hole), a energia, której źródłem 
są procesy zachodzące w jej otocze
niu, może 100 lub więcej razy prze
kraczać łączną jasność gwiazd w ga

laktyce (°clOH x jasność Słońca) reje
strowaną w dziedzinie fal optycznych. 
Obiekty takie nazywamy galaktykami
0 aktywnych jądrach (AGN —  Active 
Galactic Nuclei), a ich promieniowa
nie możemy rejestrować w szerokim 
zakresie fal (PA 4/94, str. 162).

Fakt, że większość bliskich galak
tyk nie jest aktywna bierze się stąd, 
że brak im dostatecznej ilości „pali
w a” na rozpoczęcie i podtrzym ywa
nie aktywności. Dopiero, gdy wokół 
czarnej dziury zbierze się dostatecz
nie dużo gazu w dysku akrecyjnym
1 zajdą sprzyjające warunki graw ita
cyjne na przepływ masy z dysku na 
czarną dziurę (rzędu kilku mas Słoń
ca na rok) —  „zwykła” galaktyka sta
je  się aktywną.

Ciekawe, ostatnio odkryte, struktu
ry ujawniają niektóre AGNy w zakre
sie fal radiowych. Obiekty te po kilku 
milionach lat uśpienia zaczynają po
nowną aktywność. O nich właśnie, ich

Obraz radioźródła Cygnus A  
uzyskany techniką VLBI
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Rys. 2a Struktura typu FRII. Kwazar B1721+343 o przesunięciu ku czerwieni z = 0,2055 i rozmiarze 1,05 Mpc. 
Rys. 2b Struktura typu FRI. Galaktyka 3C31 o przesunięciu ku czerwieni z = 0,017 i rozmiarze 0,88 Mpc.

cyklach życia opowiada niniejszy ar
tykuł.

Odkrycie i podstawowe cechy 
radiowogłośnych źródeł 
pozagalaktycznych

Historia radioastronomii pozagalak- 
tycznej sięga 1954 roku, kiedy to Ba
ade i Minkowski odkryli, że dwa ra
diowo jasne obłoki odseparowane od 
siebie o 1,5 minuty łuku są fizycznie 
związane ze słabą galaktyką o przesu
nięciu ku czerwieni z = 0,057. Obiekt 
ten, który nazywano Cygnusem A, jest 
przykładem charakterystycznej budo
wy radioźródeł pozagalaktycznych. 
Czarna dziura, umiejscowiona w cen
trum galaktyki lub kwazara, wyrzuca 
w dwóch przeciwnych współosiowych 
kierunkach relatywistyczne cząstki, 
które formują cienkie strugi (dżety). Te 
z kolei zasilają w materię powiększa
jące się z czasem rozległe obszary pro
mieniowania —  loby, na krańcach któ
rych występują gorące plamy (rysu
nek 1).

Jasn o ść  p o w ie rzch n io w a  tych  
obiektów może wzrastać w kierunku 
od centrum  na zew nątrz —  mamy 
wtedy do czynienia z tzw. klasą FRII 
(Fanarof-Riley; rysunek 2 —  lewy) 
lub maleć — jak dzieje się to w obiek
tach FRI (rysunek 2 —  prawy). Przy 
czym źródła FRII są bardziej energe

tyczne niż FRI. Typowe rozm iary 
tych obiektów  (w przypadku FRII 
mierzone pomiędzy skrajnymi gorą
cymi plam am i), które początkow o 
m ieszczą się w ew nątrz galaktyki, 
wynoszą kilkadziesiąt kiloparseków 
[kpc], a w skrajnych przypadkach 
mogą dochodzić nawet do kilku me- 
gaparseków [Mpc] (np. obiekt 3C326 
ma rozmiar 5,7 Mpc) —  co przewyż
sza wielkości gromad galaktyk.

Wpływ projekcji na widzialny 
obraz radioźródeł

Przedstawione na rysunkach 1 i 2 
radioźródła leżą w „płaszczyźnie nie
ba”, tzn. kierunek patrzenia obserwa
tora i oś wypływu materii tworzą kąt 
niemal prosty. Widzimy, że asymetrie 
w jasności obu lobów są niewielkie. 
W przypadku, gdy obie osie tworzą kąt 
ostry lub się pokrywają, widzimy cały 
szereg obrazów pośrednich pomiędzy 
strukturami rozciągłymi a zwartymi 
(kąt bliski 0°). Możemy mieć więc do 
czynienia z obiektami FRII rozciągły
mi i FRII zwartym i (podobnie dla 
FRI). Rozpoznanie czy źródło zwarte 
jest typu FRII czy FRI nie należy do 
łatwych. Dopiero niedawno zdano so
bie sprawę z faktu, że odmienne wła
ściwości morfologiczne i fizyczne róż
nych grup AGNów mogą być efektem 
zasłaniania bądź odkrywania central

nych części przez ich zew nętrzne 
struktury —  czyli są pośrednio wyni
kiem ustawienia osi strug względem 
nas. Zdarzało się tak w przeszłości, że 
tej samej klasie obiektów nadawano 
różnorodne nazwy na podstawie od
miennych obrazów widzianych z róż
nych kierunków. Czytelników zainte
resowanych szczegółami modelu uni
fikacji AGNów odsyłam do artykułu 
Krzysztofa T. Chyżego „Galaktyki 
aktywne”1.

Widma
Wykreślając jasności źródła dla róż

nych częstotliwości fali otrzymujemy 
tzw. widmo danego obiektu, którego 
kształt typowy dla radioźródeł przed
stawia rysunek 3c. Rozciągłe obszary 
lobów mają widmo strome (sąjaśniej- 
sze na dłuższych falach), natomiast 
fragmenty zwartej struktury, np. jądra, 
posiadają widma płaskie (ich jasność 
w pewnym zakresie długości fal zmie
nia się tylko nieznacznie).

Obiekty, których oś strug jest skie
rowana pod niewielkimi kątami wzglę
dem obserwatora, również posiadają 
płaskie nachylenie widma.

Istnieje jednak kilka klas radioźró
deł pozagalaktycznych, które nie od-

1 „G a lak tyk i aktywne” , K.T. Chyży, 
„W iedza i Życie” , X I 1996.
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Rys. 3. Nachylenie widma dla różnych klas obiektów.

powiadają powyższemu schematowi. 
Pierw szą z nich stanow ią obiekty 
zwarte o tzw. odwróconym widmie 
(rysunek 3a), posiadające maksimum 
jasności w zakresie fal o częstotliwo
ści gigaherców (GPS —  Gigahertz Pe
aked Spectrum). Inną klasą są obiekty 
zwarte o stromych widmach (CSS —  
Compact Steep Spectrum), (rysunek 
3b). O obiektach tych możemy prze
czytać w artykule Jacka Niezgody2.

Czynnikiem, który w dużej mierze 
odpowiada za kształt widma jest wiek 
radioźródła.

Ewolucja
W pierwszym etapie życia radio

źródła postrzegamy jako obiekty typu 
GPS. Ich fizyczne rozmiary wynoszą 
przeciętnie od 10 do 1000 parseków 
[ps], czas życia jest mniejszy niż 103 
lat, a prędkość rozszerzania się lobów 
może osiągać nawet kilka dziesiątych 
prędkości światła. Z reguły obiekty te 
nie występują w naszym otoczeniu.

Kolejnym okresem rozwoju radio
źródeł, których wielkości mieszczą się 
w zakresie od około 1 do 10 kpc, jest 
faza CSS. Ich przeciętne długości ży
cia wynoszą od 103 do 105 lat.

Następnym etapem jest faza kla
sycznego podwójnego radioźródła. 
Należą do niej obiekty, które przecięt
nie posiadają rozmiary kilkudziesięciu 
kiloparseków. Większość pozagalak- 
tycznych źródeł radiowych (obecnie 
obserwowanych) jest właśnie na tym 
etapie życia. Największe obiekty tej 
klasy, które nazywam y gigantam i,

2 „Tajemnice źródeł radiowych klasy
GPS”, J. Niezgoda, „Postępy Astronomii”,
nr 4, 1996

mają rozmiary przekraczające 1 Mpc 
(znamy ich aktualnie przeszło 60). 
W końcowej fazie tego etapu aktyw
ność „centralnej m aszyny” zanika, 
a loby, w których cząstki zmniejszają 
energię na rzecz promieniowania syn
chrotronowego oraz rozpraszania na 
promieniowaniu tła w tzw. odwrotnym 
procesie C om ptona, tracą  jasność  
i ostatecznie stają się niewidoczne.

Cykle życia
Nasuwają się pytania: czy galakty

ki przechodzą fazę aktywności, trwa
ją c ą  zazw yczaj 108 lat, ty lko raz 
w swoim życiu oraz jak wyglądająko- 
lejne etapy ich ewolucji? A może jest 
tak, że po ustaniu aktywności i okre
sie uśpienia AGN może ponownie 
ożyć?

Cykliczność okresów aktywnych 
i nieaktywnych (spokojnych) może 
być rozpoznana i analizowana jedynie 
wtedy, gdy mamy do czynienia z me
chanizmami zachowującymi informa
cje z poprzednich etapów.

Odpowiedź na postawione powyżej 
pytania przynoszą badania prowadzo
ne w ostatnich latach. Doprowadziły 
one do odkrycia nowych rodzin obiek
tów —  gigantycznych źródeł, w któ
rych jednocześnie widzimy struktury 
pochodzące z różnych etapów życia.

Rysunek 4a przedstaw ia źródło 
BI 144+352, którego zewnętrzne roz
miary wynoszą 1,2 Mpc, a wiek jest 
szacowany na około 108 lat. W cen
trum tego obiektu (rysunek 4b) mamy, 
co dziwne, nie strukturę o płaskim 
widmie, ale GPS, którego wiek wynosi 
zaledwie około 300 łat. Wygląda na to, 
że w tym obiekcie, po kilku milionach 
łat „spokoju”, rozpaliła się ponownie

aktywność. Podobne struktury ujaw
nia inny gigant o nazwie B I245+676

(«2000 = 12h 47m 3 38 82000 = +67° 23' 
16”).

Przykład jeszcze jednej nowood- 
krytej klasy obiektów widzimy na ry
sunku 5.

Jest to tzw. struktura podwójno-po- 
dwójna (double-double), której defini
cja podana przez Holendra Arno Scho- 
enmakers’a wymaga, by była to radio- 
galaktyka z parą podwójnych źródeł ze 
wspólnym centrum, a struktura we
w nętrznych lobów  była rozciąg ła  
z pojaśnieniem na końcach. Zewnętrz
ne reliktowe loby o niskiej jasności 
powierzchniowej są pozostałością po 
starej, natomiast małe, jasne loby bli
żej centrum są efektem młodszej ak
tywności.

Obiekty te mogą być kluczowym 
ogniwem w procesie poznania cyklów 
ewolucji radioźródeł pozagalaktycz- 
nych, aktywności masywnych czar
nych dziur oraz dynamiki centralnych 
części galaktyk.

Z różnicy wieku starych i młodych 
struktur możemy obliczyć, przez jaki 
czas AGN był uśpiony. Okres spoko
ju  wynosi zazwyczaj najwyżej kilka 
milionów lat. Jest to czas potrzebny 
prawdopodobnie na zebranie kolejnej 
porcji materii w dysku akrecyjnym, 
potrzebnej do „nakarmienia” czarnej 
dziury.

Grupa poznanych dotychczas obiek
tów o wyżej opisanych własnościach 
nie jest zbyt rozległa. Prócz B1450 
+333 należą do niej jeszcze 3C219 
(B0917+458), 3C 445(B 2221-023), 
4C 26.35(B 1155+266), B1240+389, 
B0925+420, B 1834+620, B 1545+321, 
4C 12.03, 3C16 i 3C424.
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Rys. 4a —  Izofoty radiogalaktyki B1144+352 o przesunięciu ku czerwieni z = 0,063 i rozmiarze 1,2 Mpc.
Rys. 4b —  Powiększenie struktury jądra. W dolnych lewych rogach pokazano rozmiar wiązki, którą badano przedstawione 
struktury.

Ten rozdział poświęcony był tylko 
radioźródłom  klasy FRII. Niestety, 
nadal nie wiemy nic pewnego o losach 
klasy FRI. O biektów  o m ieszanej 
strukturze FRI/FRII znamy sporo, a ich 
powstanie ciężko jest nam wyjaśnić.

Pojawiają się sugestie, iż przynaj

m niej n iek tó re  re s ta rtu jące  FR II 
w kolejnym  cyklu ew olucji m ogą 
przejść w strukturę FRI.

Co dalej?
Nasuwa się pytanie: dlaczego do

piero teraz odkrywamy obiekty o wy

żej wymienionych cechach, skoro ra
dioastronomia rozwija się dynamicz
nie od ponad 40 lat? Odpowiedź jest 
prosta: są to źródła bardzo rzadko wy
stępujące i o bardzo niskiej jasności. 
Odszukanie ich wymaga przeglądu 
ogromnych połaci nieba przyrządami
0 dużej czułości (pozwalającej na de
tekcję słabych obiektów) i zdolności 
rozdzielczej, pozwalającej na wyłapa
nie jednocześnie rozciągłych i zwar
tych struktur. Jedynie najnowsze radio
we przeglądy nieba NVSS, FIRST, 
WENSS, PMN spełniają wymienione 
powyżej wymagania i dają możliwość 
znalezienia kolejnych obiektów  ze 
strukturami pochodzącymi z różnych 
etapów ewolucji.

Lepsze zrozumienie mechanizmów 
pow tórnego rozpalania aktywności
1 cyklów życia radioźródeł wymaga 
dalszych badań, choć pierwszy krok 
mamy już za sobą—  wiemy, że obiek
ty, w których dochodzi do wielokrot
nej aktywności istnieją.

Mgr Marek Jamroży jest doktoran
tem w Obserwatorium Astrono
micznym Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Zajmuje się badaniem ewo
lucji kosmologicznej radioźródeł 
pozagalaktycznych.

Rys. 5. Struktura typu podwójnie-podwójna. Kwazar B1445+333 o przesunięciu 
ku czerwieni z = 0,249 i rozmiarze zewnętrznym 1,7 Mpc oraz wewnętrznym 186 
kpc. Wielkości na osiach to sekundy łuku.
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Galeria Mgławic Messiera

Nowy narybek
16 lutego 1771 r. Charles Messier zaprezentował pierwszą edycję swego katalogu pary

skiej Królewskiej Akademii Nauk. Trzy dni później na jego liście znalazły się kolejne 
cztery pozycje...

M 46 (NGC 2437) w Rufie

Rektascensja 07h41m,8
Deklinacja -14°49’
Odległość 5 400 l.św.

Jasność obserwowana 6,0 mag
Rozmiary kątowe 27’,0

M 46 to stosunkowo bogata gromada otwarta; zawiera po
nad 500 gwiazd, z czego około 150 mieści się w przedziale 
jasności 10-13 magnitudo. Najjaśniejsze (8,7 magnitudo), 
typu widmowego A0, promieniują w rzeczywistości jakieś 
100 razy więcej energii niż Słońce. Wiek gromady szacuje 
się na 300 min lat. Średnicy kątowej 27’ odpowiadają fak
tyczne rozmiary rzędu 30 l.św. Obiekt oddala się od nas 
z prędkością ponad 40 km/s.

Znakiem szczególnym gromady M 46, widocznym rów
nież na naszym zdjęciu (powiększenie stosownego frag
mentu tego obrazu zamieszczamy obok), jest mgławica pla
netarna NGC 2438 (oznaczana też jako FC 87). Pomimo

że znajduje się ona w obszarze nieba zajmowanym przez 
M 46, uważana jest za nie związany z gromadą obiekt. Ja
kie są argumenty na rzecz takiego stwierdzenia? Po pierw
sze, prędkość radialna mgławicy wynosi 77 km/s, czyli jest 
prawie dwukrotnie większa niż gromady. Gdyby nawet od
ległość obu obiektów była zbliżona, duża prędkość względ
na świadczyłaby raczej o ich mijaniu się niż grawitacyj
nym związku. Tymczasem jednak W. Gotz określił dystans 
dzielący nas od mgławicy planetarnej na 2900 l.św. —  
zbieżność obiektów na niebie jest więc najwyraźniej zu
pełnie przypadkowa. Dodatkowych opinii podtrzymujących 
taki punkt widzenia dostarcza teoria ewolucji: mgławica 
planetarna wiąże się z dość krótką fazą pod koniec życia 
stosunkowo mało masywnej (poniżej 3 mas Słońca) gwiaz
dy. Zwykle upłynąć muszą miliardy lat, nim pierwsze 
gwiazdy o tak małej masie wyczerpią swe jądrowe pali
wo (choć —  z drugiej strony —  nawet w młodych gro
madach otwartych, takich jak Plejady, obserwuje się np. 
białe karły).

M 47 (NGC 2422) w Rufie

Rektascensja 07h36m,6
Deklinacja -14°30’
Odległość 1 600 l.św.

Jasność obserwowana 5 2 mag
Rozmiary kątowe 30’,0

M 47 odkrył jeszcze przed rokiem 1654 Hodierna. Jego 
prace ujrzały jednak światło dzienne dopiero w roku 1984, 
tak więc za niezależnego odkrywcę możemy uznać Mes
siera. Ciekawostką jest, że Messier błędnie obliczył współ
rzędne zaobserwowanej przez siebie mgławicy, przez co 
do roku 1934 pozostawała ona „brakującym” na niebie 
obiektem. W tej sytuacji gromadę otwartą, dziś identyfi-
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kowaną z M 47, raz jeszcze „odkrył” William Herschel. 
Tymczasem nie istniejący obiekt o współrzędnych poda
wanych przez Messiera przetrwał w katalogach GC Johna 
Herschela (jako GC 1594) oraz NGC Dreyera (jako NGC 
2478). Pierwszy z autorów zanotował jeszcze: „gromada 
nie była obserwowana po roku 1771, prawdopodobnie jest 
bardzo słaba i uboga w gwiazdy”. W roku 1934 Oswald 
Thomas w swej książce „Astronomia” zaryzykował iden
tyfikację M 47 z NGC 2422, nie mając jednak dla tak po
danego stwierdzenia wyraź
nych argumentów. Dopiero 
T.F. M orris w roku 1959 
dopatrzył się w obliczeniach 
Messiera błędu —  zamiany 
znaku przy obliczeniach  
różnicy rektascensji wzglę
dem gwiazdy 2 Pup.

Gromada otwarta M 47 to 
obiekt, który w doskonałych 
warunkach nawet nieuzbro
jone oko postrzega jako sła
bą mgiełkę. To dość przecięt
ne skupisko około 50 ja 
snych gwiazd w niewielkim 
obszarze o rozmiarach prze
strzennych 12 l.św. Charak
teryzuje się dość wyraźną 
koncentracjąku środkowi —  
w obszarze centralnym gę
stość sięga 16 gwiazd na par
sek sześcienny przy średniej

wartości dla całej gromady prawie 30-krotnie niższej. Po
pulacja gwiazd pod wieloma względami przypomina Pleja
dy. Najjaśniejsze gwiazdy typu widmowego B2 świecą bla
skiem 5,7 magnitudo, doszukano się też dwóch pomarań
czowych olbrzymów przeszło 200 razy jaśniejszych od 
Słońca. Wiek gromady ocenia się na 78 min lat. Na prezen
towanym niżej zdjęciu jasną gwiazdą najbliżej środka obra
zu jest podwójna Sigma 1121, której składniki (odległe 
o 7,4 sekundy luku) to gwiazdy o jasności 7,9 magnitudo.

M 48 (NGC 2548) w Hydrze

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

08h13m,8
-05°48’
1 500 l.św. 
5,5 mag 
54’,0

Trzecia z gromad otwartych, których swą pierwszą ob
serwację Messier zanotował pod datą 19 lutego 1771 r., aż

do roku 1959 była tylko... parą współrzędnych niebieskich, 
określonych przez autora katalogu. Dopiero nieco ponad 
40 lat temu T.F. Morris, próbując powiązać znane w tej 
okolicy nieba „mgławice” z oryginalnymi obserwacjami 
„łowcy komet” z XVIII w., zauważył, że jedynym wcho
dzącym w rachubę obiektem jest NGC 2548 —  gromada 
otwarta, „odkryta” przez Caroline Herschel i pojawiająca 
się na liście sporządzonej przez jej słynnego brata Willia
ma. Gromada ma tę samą rektascensję jak w katalogu Mes
siera, jednak deklinacja wypada prawie 5 stopni na połu
dnie od pozycji podawanej przez francuskiego astronoma. 
Druga (obok M 47) „wpadka” tej samej nocy!

M 48 leży na granicy widoczności dla nieuzbrojonego 
oka. Nawet niewielki teleskop ukaże nam zgrupowanie 
około 50 (z całkowitej liczby co najmniej 80) gwiazd ja 
śniejszych od 13 magnitudo. Większość koncentruje się na 
obszarze nieba o średnicy 30’, peryferia zajmują jednak 
około 54’, co odpowiada rzeczywistym rozmiarom prawie 
23 l.św. (przy odległości 1500 l.św.; niektórzy autorzy su
gerują dystans 2000 l.św.). Wiek gromady ocenia się na 
300 min lat. Najjaśniejsze gwiazdy (typu widmowego A2) 
o jasności 8,8 magnitudo promieniują faktycznie około 70 
razy więcej energii niż Słońce. W M 48 doszukano się też 
trzech żółtych olbrzymów typów widmowych G i K.
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M 49 (NGC 4472) w Pannie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h29m,8
+08°00’
60 000 000 l.św. 
8,4 mag 
9’ x 7’,5

To galaktyka eliptyczna (typu E4), pierwsza z za
obserwowanych przez Messiera członkiń gromady 
Virgo. Biorąc dystans 60 min l.św., jasność absolut
ną galaktyki określimy na -22,8 magnitudo, a rzut 
wielkiej osi elipsoidy —  na 160 tys. l.św. Mamy więc 
przed sobą jedną z trójki „wielkich” (obok M 60 
i M 87) w gromadzie Virgo. Starsze oceny sugero
wały nawet, że masa M 49 może być większa od masy 
M 87. Dziś jednak przyjmuje się, że ta ostatnia ga
laktyka charakteryzuje się znacznie większą gęsto
ścią materii.

M 49 w świetle integralnym charakteryzuje się ty
pem widmowym G7 i wskaźnikiem barwy +0,76 —  
jest bardziej żółta niż większość galaktyk gromady 
Virgo. Przy dłuższych czasach ekspozycji ujawnia 
się populacja gromad kulistych o liczebności 6300 
± 1900 (wg W.E. Harrisa).

W czerwcu 1969 r. w M 49 zaobserwowano wy
buch gwiazdy supernowej o jasności 13 magnitudo. 
Co ciekawe, na prezentowanym zdjęciu na tle galak
tyki widoczna jest gwiazda 13 wielkości, na którą 
zwrócił uwagę już John Herschel —  to jednak obiekt 
leżący w naszej Galaktyce, niemal w tym samym 
kierunku na niebie. Jak na ironię, wśród pozostałych 
widocznych na zdjęciu obiektów kilka nie jest gwiaz
dami, lecz galaktykami (m.in. osobliwa NGC 4470). 
Słaba mgiełka w pobliżu jasnej gwiazdy w prawym 
górnym rogu zdjęcia to najprawdopodobniej karło
wata towarzyszka M 49.

M 50 (NGC 2323) w Jednorożcu

Tę gromadę otwartą Messier zaobserwował po raz 
pierwszy 5 kwietnia 1772 r. Być może G.D. Cassini 
widział ją  jeszcze przed rokiem 1711. Mallas i Kre- 
imer opisują ją  jako „gromadę w kształcie serca” 
zajmującą na niebie 15 na 20 minut kątowych (cen
tralne zagęszczenie to zaledwie połowa tego obsza
ru); rzeczywiste rozmiary sięgają 18 l.św. Wiek gro
mady ocenia się na 78 min lat, liczebność populacji 
gwiazd —  na 200 sztuk. Najjaśniejsze (typów wid
mowych B6-B8) św iecą blaskiem  8 magnitudo. 
M 50 zawiera kilka żółtych olbrzymów i czerwone
go olbrzyma typu M, który swą barwą pięknie kon
trastuje z sąsiadującymi biało-błękitnymi gwiazda
mi.

(kr)

Rektascensja 07h03m,2 
Deklinacja -08°20’
Odległość 3 000 l.św.

Jasność obserwowana 6,3 mag 
Rozmiary kątowe 16’,0
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Polskie Towarzystwo Astronomiczne informuje: w kraju

CENTRUM ASTRONOM II Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Centrum Astronomiczne im. M. 

Kopernika PAN, oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt.:

„SOUTHERN AFRICAN LARGE TELESCOPE (SALT)
— NOWE NARZĘDZIE POLSKIEJ ASTRONOMII”.

Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 15-16 czerw
ca 2000.

Wykłady wygłoszą między innymi: J. Kałużny, M. Sama, 
R.Tylenda, A. Wolszczan, A. Woszczyk.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim.

SALT ma być zbudowany na terenie stacji obserwacyjnej 
w Sutherland (RPA) i rozpocznie regularne obserwacje w roku 
2005.

Konferencja poświęcona będzie przedstawieniu samego te
leskopu SALT i jego instrumentarium, struktury i organizacji 
międzynarodowego konsorcjum SALT oraz omówieniu polskie
go udziału w tym przedsięwzięciu.

Przewidywana jest też sesja poświęcona perspektywom na
ukowym, jakie daje SALT, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki i możliwości teleskopu.

W sesji tej uczestnicy konferencji będą mogli przedstawić 
własne zamierzenia co do przyszłych programów badawczych, 
możliwych do realizacji na teleskopie SALT (w formie referatu 
bądź plakatu).

Adres komitetu organizacyjnego:
Konferencja SALT 
Centrum Astronomii UMK 
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń

e-mail: tcfa@astri.uni.torun.pl

fax: (0-56) 611 30 08, tel. (0-56) 611 30 57

WWW:
http://www.astri.uni.torun.pl/~tcfa/salt_konferencja.html

Podstawowe informacje dotyczące teleskopów SALT i HET 
można znaleźć w artykule: R. Tylenda, K. Rochowicz, „SALT
— nadzieja polskiej astronomii” („Urania-PA” t. LXX, z. 1, 
str. 10) oraz na stronach WWW:

http://www.saao.ac.za/~salt/index.html
http ://www.as.utexas. edu/ mcdonald/het/het.html

PO LSK IE TOW ARZYSTW O A STRONOM ICZNE 
wraz z Centrum Astronomicznym im. M.Kopernika 

PAN i Komitetem Astronomii PAN uprzejmie zaprasza do 
udziału w cyklu wykładów PTA na temat:

POZASŁONECZNE UKŁADY PLANETARNE
które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2000 r. w CAMK 
w Warszawie.

Wykłady wygłoszą:
prof. Paweł ARTYMOWICZ, Sztokholm 
prof. Andrzej MACIEJEWSKI, Toruń 
prof. Michał RÓŻYCZKA, Warszawa 
prof. Aleksander WOLSZCZAN, PennState/Toruń

W/w wykłady przewidziane są dla zainteresowanych 
pracowników nauki, doktorantów astronomii i fizyki, pra
cowników planetariów, studentów wyższych uczelni oraz 
nauczycieli fizyki i astronomii. Młodzież starszych klas 
szkół średnich także będzie mile widziana.

Zapisy i informacje:
Zarząd Główny PTA
CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa 
e-mail: pta@astri.uni.torun.pl; 
tel. (0-56) 611 30 52; fax: (0-56) 611 30 08 
WWW: http:/www.camk.edu.pl/pta 

oraz http://urania.camk.edu.pl

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2000 (6 zeszytów) kosztuje 36 zl (zagraniczna 70 zł 
w Europie, 90 zł Stany Zjednoczone i Kanada).
Cena pojedynczego zeszytu 7,50 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 11601612-6347-132 
Wszelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych 
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:

Wiesław Skórzyński 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 
E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 58 / 611 30 08
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rozmaitości Penetratory

Trudny start

Penetratory to stosunkowo proste 
urządzenia wymyślone w celu 
dostarczania aparatury nauko

wej do miejsc trudno dostępnych lub 
niebezpiecznych dla człowieka, jak 
wulkany czy lodowce. Na miejsce ba
dań docierają po zrzucie z samolotów. 
Aparatura badawcza o konstrukcji od
pornej na uderzenia mieści się w gło
wicy przypominającej pocisk. Tylna 
część penetratora o stożkowatym 
kształcie zawiera nadajnik radiowy, 
również specjalnie uodporniony na 
wstrząsy. Obie części po upadku roz
dzielają się — głowica zagłębia się 
w badany grunt, a część tylna, połą
czona z głowicą kablem, pozostaje na 
powierzchni. Następnie umieszczone 
w głowicy czujniki automatycznie do
konują pomiarów, a wyniki są przesy
łane za pośrednictwem nadajników ra
diowych — tak w skrócie wygląda 
zasada działania tego urządzenia.

W latach 70 powstał pomysł zasto
sowania penetratorów do badania pla
net. Niewątpliwą ich zaletą jest pro

stota i stosunkowo niewielki koszt 
w porównaniu do klasycznego lądow- 
nika, który wymaga systemu spado
chronów lub rakietowego silnika ha
mującego, lub obu tych systemów jed
nocześnie. Jednak zakres badań moż
liwych do wykonania przy pomocy 
penetratorów jest dość ograniczony. 
Dlatego stanowią one raczej dodatko
wy element wyprawy planetarnej, niż 
jej sedno. Tak było w przypadku ro
syjskiej misji marsjańskiej z roku 1996 
i najnowszej amerykańskiej misji 
próbnika Mars Polar Lander. Jedynie 
Japończycy uczynili penetratory głów
nym elementem księżycowej misji 
próbnika Lunar-A.

Na praktyczne zastosowanie pene
tratorów w astronautyce trzeba było 
poczekać aż dwa dziesięciolecia. 
Pierwsi do realizacji tego pomysłu 
przystąpili Rosjanie w ramach projek
tu „Mars’94”, który na skutek opóźnień 
ostatecznie otrzymał nazwę „Mars’96”. 
Był to projekt międzynarodowy, także 
z udziałem Polski. Próbnik składał się 

z pięciu elementów: 
członu orbitalnego, 
dwóch lądowników 
do miękkiego lądowa
nia i dwóch penetrato
rów. Lądowniki były 
niewielkie, o masie 
zaledwie 33,5 kg. Na
tomiast każdy z pene
tratorów miał masę 70 
kg i zawierał stosun
kowo bogatą aparatu
rę. W części głowico
wej znajdowały się 
spektrometry promie
ni rentgena, alfa, gam
ma i neutronów — do 
badania składu che
micznego gruntu, ak- 
celerometr do określe
nia wielkości przecią
żeń przy upadku, sej
smometr oraz czujniki 
temperatury. W czę
ści ogonowej oprócz 
aparatury radiowej 
umieszczono zespół

przyrządów meteorologicznych, mag
netometr, a nawet panoramiczną kame
rę telewizyjną! Rozmiary penetratorów 
były także imponujące: długość 2,1 m, 
średnica od 0,14 do 0,17 m oraz stożek 
hamowniczy w części ogonowej o śred
nicy 0,8 m. W czasie przelotu przez at
mosferę w części ogonowej rozwijała 
się poduszka powietrzna, wyhamowu
jąc swobodny upadek instrumentu do 
prędkości 200-300 km/h. Spodziewa
ne przeciążenia w momencie zetknię
cia z powierzchnią określono na 500 g, 
głębokość wtargnięcia głowicy 3-6 m. 
Dzięki zastosowaniu generatora radio
izotopowego aparatura penetratora mia
ła działać przez rok ziemski, dane na
ukowe miały być transmitowane na 
Ziem ię przez człon orbitalny, 
a później także za pośrednictwem 
amerykańskiej sondy Mars Global 
Surveyor.

Rosyjski próbnik ze swą bogatą 
aparaturą nie dotarł jednak na Marsa. 
Mars '96 po wyniesieniu 16 listopada 
1996 roku na orbitę wokółziemską nie 
zdołał odlecieć w kierunku Czerwonej 
Planety i dwa dni później spłonął 
w atmosferze nad zachodnim wybrze
żem Ameryki Południowej. Tak przy
najmniej głosi oficjalny komunikat. 
Jest jednak rzeczą zastanawiającą, że 
lądowniki, które miały przetrwać wlot 
do atmosfery Marsa, tak po prostu 
spłonęły, wpadając do atmosfery Zie
mi. Nie można wykluczyć, że pewne 
ich elementy dotarły na powierzchnię 
gdzieś na pograniczu chilijsko-boliwij- 
skim. Są świadkowie, którzy obserwo
wali nad Andami przelot „ognistej 
kuli” 18 listopada 1996 roku. Jednak 
na poszukiwania resztek marsjańskiej 
sondy potrzebne byłyby znaczne środ
ki, którymi nie dysponuje ani Rosyj
ska Agencja Kosmiczna, ani rządy 
południowoamerykańskich krajów. 
Nawet obecność na pokładzie sondy 
200 gramów radioaktywnego plutonu- 
238, który miał dostarczać energii lą- 
downikom, nie skłoniła nikogo do 
podjęcia poszukiwań...

Kolejne penetratory kosmiczne 
były dziełem Japończyków. Miały być
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—  nowe instrumenty do badania planet rozmaitości

zrzucone na powierzchnię Księżyca 
z krążącego po jego orbicie próbnika 
Lunar-A. Dwapenetratory przeznaczo
no do badań widocznej strony Księ
życa, jeden miał upaść na odwrotną 
stronę naszego satelity. Japońskie pe
netratory stanowią jednolitą konstruk
cję długości 0,8 m i średnicy 0,12 m. 
Nie przewidziano rozdzielania ich na 
część głowicową i ogonową. Wyposa
żono je  w czujniki temperatury i sej
smometry oraz nadajniki radiowe, któ
re miały przekazywać dane do przela
tującego nad każdym z nich co 15 dni 
członu macierzystego. Misję pierwot
nie planowano na sierpień 1997 roku, 
potem wyznaczono kilka terminów 
w 1999 roku, ale ostatecznie odłożo
no ją  do roku 2002. Przyczyną tego 
stanu rzeczy były niepomyślne wyni
ki zrzutów próbnych przeprowadzo
nych w 1998 roku na amerykańskim 
poligonie w stanie Nowy M eksyk. 
Okazało się, że korpus penetratora 
wymaga wzmocnienia, spowodowało 
to jednocześnie ograniczenie liczby 
penetratorów do dwóch.

Amerykańskie penetratory do ba
dań Marsa powstały w ramach progra
mu „Deep Space”, który służy testo

waniu nowych technologii i metod 
badawczych w astronautyce (przypo
mnijmy, że pierwsza sonda kosmicz
na z tej serii, Deep Space-1, testowała 
napęd jonowy w drodze do planetoidy 
Braille i dwóch komet). Dwa penetra
tory, które dołączono do próbnika 
Mars Polar Lander, nosiły początko
wo nazw ę D eep Space-2, później 
otrzymały nazwy Amundsen i Scott, 
jako że miały opaść w rejonie połu
dniow ego bieguna planety. Każdy 
z tych aparatów miał masę zaledwie 
2 kg i składał się z części ogonowej 
o średnicy 0,13 m i głowicy długości 
0,1 m. Pomimo tak niewielkich roz
miarów, zdołano umieścić w głowicy 
urządzenie w iertnicze, które miało 
pobrać miniaturowy odwiert dla zba
dania w nim zawartości lodu wodne
go. Spodziewano się, że po upadku 
z prędkością ok. 600 km/h głowica za
głębi się na 0,9-1,8 m w marsjański 
grunt. Jego próbka po pobraniu do 
wnętrza głowicy miała być ogrzana, 
a uw oln iona para  w odna —  je ś li 
w ogóle w gruncie występuje —  wy
kryta przez urządzenie laserowe. Ba
terie penetratorów miały działać od 3 
godzin do 3 dni, a sygnały z ich nadaj

ników miały zostać odebrane przez 
sondę Mars Global Surveyor (w pier
wotnym zamyśle —  sondę Mars Cli
mate Orbiter, która została jednak utra
cona 23 września 1999 roku).

Mars Polar Lander wraz z penetra- 
torami dotarł do Marsa 3 grudnia 1999 
roku. Lądowanie było nieudane, bo
wiem z powierzchni planety nie ode
brano żadnych sygnałów. Przyczyna 
tego potrójnego niepowodzenia pozo
staje do dziś niejasna, z pewnościąjed- 
nak nie spowoduje zaniechania ekspe
rymentów z aparatami do twardego 
lądowania. Teraz kolej na Japończy
ków i ich nowy próbnik. Zaznaczmy, 
że dla specjalistów z Kraju Kwitnącej 
Wiśni nie będzie to debiut w badaniach 
Księżyca: 24 stycznia 1990 roku wy
słali oni na orbitę wokółksiężycową 
sondę o nazwie Hiten, która po wyko
naniu zadania spadła na Księżyc 10 
kwietnia 1994 roku. Perspektywicz
nych celów do użycia penetratorów 
w Układzie Słonecznym nie brakuje. 
Należą do nich tak trudno dostępne 
miejsca, jak: jądra komet, powierzch
nia Wenus czy księżyce wielkich pla
net.

Jacek Kruk

Rys. 3. Amerykańskie penetratory Amundsen i Scott
(źródło: NASA)
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“nicy stronomti 
obserwują:

55P/Tempel-Tuttle — macierzysta kometa 
roju Leonid sfotografowana przez T. Puc- 
ketta 26 stycznia 1998 roku

Leonidy sfotografowane w Hiszpanii przez 
Juana Carlosa Casado w dniu 18 listopa
da 1999

\
Bolid z rodziny Leonidów sfotografowany 
w Norwegii w dniu 18 listopada 1999 przez 
Arne Danielsona. Gwiazda z lewej strony 
meteoru to Betegeuse, a z prawej Arktur

Powyższe zdjęcia pochodzą z serwisu in
ternetowego „Astronomiczne zdjęcie dnia" 
(http://antwrp.gsfc.nasa.gov)

Leonidy 1999
—  Deszcz meteorów 
z prawdziwego zdarzenia!

Od kilku już lat rośnie zainte
resow anie rojem  Leonid. 
Trudno się temu dziwić, bo

wiem lata, kiedy w najbliższe okolice 
Słońca powracała kometa macierzysta 
tego roju —  55P/Tempel-Tuttle, za
wsze obfitowały w wysoką aktywność 
lub nawet w deszcze meteorów.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych 
jeszcze nic ciekawego się nie działo. 
W m aksim um  aktyw ności Leonid 
wypadającym w nocy z 17 na 18 listo
pada obserwowano zwykle około 10 
meteorów na godzinę. Coś ciekawego 
zaczęło się dziać w 1994, kiedy to licz
by godzinne podskoczyły do 40-60. 
W następnych latach aktywność roju 
w m aksim um  sukcesyw nie rosła , 
by w 1997 roku osiągnąć poziom  
ZH R= 150. W lutym 1998 roku przez 
peryhelium przeszła kometa 55P/Tem- 
pel-Tuttle. Wszyscy więc zastanawia
li się, co stanie się w nocy z 17 na 18 
listopada 1998 roku, kiedy to Ziemia 
w padnie w pył św ieżo naniesiony 
przez kometę. Warunki spotkania były 
podobne do tych w latach 1866-1867, 
nic więc dziwnego, że około godziny 
20 UT dnia 17 listopada oczekiwano 
aktywności rzędu 5000 zjawisk na 
godzinę.

Jak już pisałem w „Uranii-PA” 5/99, 
Leonidy spłatały  nam ogrom nego 
figla. Faktycznie, w okolicach spodzie
wanego maksimum o godzinie 20:33 
UT (d ługość  ek lip ty czn a  S łońca

=23 5,311 °), odnotowano pik o wy
sokości ZHR=136±5. Dużo wyższe 
maksimum odnotowano jednak kilka
naście godzin wcześniej. 17 listopada
o godzinie 1:55 UT (?i@=234,528 
±0,006°) ZHR-y wyniosły bowiem 
357 ±11. Proszę się nie dziwić, że licz
by te odbiegają trochę od tych prezen

towanych w „U ranii” 5/99. Są one 
inne, bo otrzymano je w oparciu o pra
wie dwukrotnie większy materiał ob
serwacyjny (70 800 Leonid zaobser
wowanych przez 473 obserwatorów 
z całego świata).

Analiza współczynnika masowego 
r pokazała także, że pierwsze i wyższe 
m aksim um  zostało  spow odow ane 
przez cząstki wyrzucone przez kome
tę bardzo dawno temu (w okolicach 
XIV wieku), natomiast drugie i niższe 
przez stosunkowo świeży materiał po
chodzący z 1965, 1932 i 1899 roku.

Wszystkie powyższe fakty świad
czyły tylko i wyłącznie o tym, że nie 
umiemy dobrze przewidywać aktyw
ności rojów meteorów. Rok 1999 przy
niósł jednak pewną nadzieję. W jego 
początku dwóch astronomów z Anglii 
—  David Asher i Robert MacNaught 
opublikowało nowy model aktywno
ści Leonid. Modelowali oni wyrzuty 
pyłu z komety 55P/Tempel-Tuttle dla 
ostatnich 42 przejść przez peryhelium
i badali ich ruch, uwzględniając wpływ 
grawitacyjny Słońca i planet od Mer
kurego do Neptuna. Model ten bardzo 
dobrze odtwarzał momenty wystąpie
nia maksimów Leonid i ich aktywność 
w latach 1798-1998. Co najważniej
sze mówił on, że w 1998 roku Ziemia 
nie przeszła w bliskiej okolicy centrum 
żadnego pasma pyłu pozostawionego 
przez kometę, więc deszczu nie powin
niśm y oczekiw ać. Zgadzało się to 
wszystko z tym, co mogliśmy obser
wować na niebie.

Prawdziwy test czekał jednak mo
del Ashera i MacNaughta w listopa
dzie 1999 roku. Według nich 18 listo
pada 1999 roku o godzinie 2:08 UT 
Ziemia miała przejść bardzo blisko 
smugi pyłowej wyrzuconej z komety
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w 1899 roku. Model pokazywał, że 
obserw ow ana aktyw ność pow inna 
wynieść około ZHR = 500. Nie wyklu
czał także ZHRów rzędu 2000.

Godzina 2:08 UT, to w Polsce śro
dek nocy, a dodatkowo radiant Leonid 
znajduje się już  wtedy wysoko nad 
horyzontem. Nic więc dziwnego, że 
obserwatorzy w całej Europie bardzo 
intensywnie przygotowywali się do 
obserwacji. Jak się później okazało, 
warto było... Wszystkie niżej opisane 
wyniki są oparte o 10 806 wyznaczeń 
liczb godzinnych uzyskanych przez 
434 obserwatorów z 38 krajów. Licz
ba odnotowanych Leonid sięgnęła re
kordowej ilości 277 172 zjawisk. Dane 
te prezentujemy dzięki uprzejmości 
Rainera Arlta z International Meteor 
Organization (IMO).

Zwykle analizę aktywności roju 
rozpoczyna się od wyznaczenia ewo
lucji czasowej współczynnika maso
wego r, która jest niezbędna do obli
czenia ZHR. Niestety obserwacje vi
deo przeprowadzone przez Sirko Mo- 
lau i Jurgena Rendtela sugerowały, że 
w 1999 roku r  nie da się łatwo wyzna
czyć. Zwykle jest tak, że rzeczywista 
liczba meteorów o jasności m+ 1 jest 
o czynnik r  razy większa od liczby me
teorów o jasności m. Dotychczas pra
widłowość ta była spełniona zawsze 
w wizualnym zakresie jasności, tzn. od 
-4  do 6 mag. W przypadku Leonid 
1999 r. było zupełnie inaczej. Zarów
no obserwatorzy wizualni jak i video 
zanotowali wyraźny brak meteorów 
bardzo jasnych i bardzo słabych. Sto
sunkowo niewiele było zjawisk ja 
śniejszych od -1 mag i słabszych od 
3 mag. Tylko w zakresie od -1  do 3 
mag zależność liczby meteorów od ja 
sności była bliska zależności potęgo
wej. Tak więc tylko te meteory posłu
żyły do oszacowania wartości współ
czynnika r. Okazało się, że w 1999 
roku był on w zasadzie stały i oscylo
wał w okolicach wartości 2,3.

Znajomość wartości r nie likwiduje 
jednak naszych problemów. Znany 
wzór na ZHR zakłada bowiem liniową 
zależność logarytmu liczby meteorów 
od ich jasności (czyli potęgową zależ
ność liczby meteorów od jasności), 
a tak przecież nie było. Jak wspomnie
liśmy wyżej, ta zależność, w przybli
żeniu liniowa, była tylko dla meteorów 
o jasnościach z przedziału -1 —  3 mag. 
Problem ten można jednak ominąć.

Jeśli do wyliczania ZHR użyjemy tyl
ko obserwacji wykonanych w warun
kach bliskich idealnym (tzn. z widocz
nością graniczną bliską 6,5 mag), to sła
ba znajomość r nie doprowadzi nas do 
dużych błędów. Jeśli więc weźmiemy 
do analizy tylko obserwacje, podczas 
których panowała widoczność granicz
na z przedziału 6,0-7,0 mag, to nawet 
jeśli pomylimy się w wyznaczeniu r 
o 0,5, wynik na ZHR będzie obarczo
ny błędem tylko 10 procentowym.

Pomimo zastosowania tak ostrych 
kryteriów, liczba obserwacji jest tak 
ogromna, a liczby godzinne tak wyso
kie, że zdecydowano się do wyznacze
nia ZHR używać odcinków czasu 2,8 
minutowych. Używanie tak krótkich 
odcinków czasowych powoduje kolej
ny problem. Otóż, w tym przypadku, 
trzeba uwzględnić fakt, że obserwato
rzy w jednej części globu znajdują się 
w danej chwili w troszkę innym miej
scu smugi pyłu niż obserwatorzy znaj
dujący się w innej części globu. Spro
wadza się więc ten problem do hipo
tetycznego obserwatora, który znajdu
je się w centrum kuli ziemskiej (tzw. 
poprawka topocentryczna).

Po w yjaśnieniu tych wszystkich 
zawiłości przyszedł czas na „spicie 
śmietanki”. Na rys. 1 mamy zaprezen
towany wykres aktywności Leonid 
1999 r. w nocy z 17 na 18 listopada 
w godzinach 0:44-3:44 UT. Proszę 
zwrócić uwagę, że w ciągu tych 3 go
dzin mamy aż 110 punktów wyznacza
jących ZHR! Jest to wykres aktywno

ści o najlepszej, w historii badań nad 
meteorami, czasowej zdolności roz
dzielczej. Tak dokładnego wykresu 
nikt jeszcze nigdy nie otrzymał!

Widać też wyraźnie, że maksimum 
aktywności odnotowano o godzinie 
2:02 UT X@= 235,285 ±0,001° z ZHR= 
3700 ± 100 , co św iadczy  o tym , 
że wreszcie mogliśmy obserwować 
deszcz meteorów z prawdziwego zda
rzenia. Wartość ta mówi ponadto, że 
liczba cząstek z roju Leonid w prze
strzeni kosmicznej wynosi aż 5400 
±1200 na sześcian o boku 1000 km. 
Nie ma więc wątpliwości, że maksi
mum to zostało spowodowane przez 
przejście Ziemi przez gęste rejony 
smugi pozostawionej przez kometę 
w 1899 roku. Zarówno moment mak
symalnej aktywności, jak i rząd ZHR, 
zgadzają się doskonale z przewidywa
niami modelu Ashera i MacNaughta. 
Przyglądając się uważnie rys. 1 stwier
dzimy istnienie wielu małych maksi
mów. B ardzo w yraźnie w idać np. 
wzrost aktywności w momencie A,@= 
235,272° (1:43 UT), co model inter
pretuje jako zbliżenie do smugi pyłu 
z 1932 roku. Popatrzmy teraz na rys. 2. 
P rezen tu je  on ak tyw ność L eonid  
w trochę większej skali czasowej. Wi
dać z niego, że bardzo wyraźne drugie 
maksimum odnotowaliśmy 18 listopa
da około godziny 16 UT (k@= 235,87 
±0,04°) z ZHR=180±20. To maksi
mum jest związane z materiałem sta
rym, wyrzuconym  z kom ety przed 
XIX wiekiem.

3000

cc
x 2000

1000

Rys. 1. Wykres aktywności Leonid w nocy z 17 na 18 listopada 1999 r. w godzi
nach 0:44-3:44 UT

Godzina (UT)
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Podsumowując, można powiedzieć, 
że zeszłoroczne maksimum Leonid 
przyniosło nam same dobre wieści. Nie 
dość, że dane nam było obserwować 
prawdziwy deszcz meteorów, to jesz
cze okazało się, że mamy model, który 
jest w stanie prognozować momenty 
wystąpienia maksimów Leonid z do
kładnością do kilku minut! Warto 
w związku z tym zobaczyć, co model 
ten przewiduje na lata 2000-2006. Rok 
2000 nie zapow iada się ciekaw ie. 
Wprawdzie 18 listopada około godzi
ny 3:44 UT Ziemia przejdzie w odle
głości 0,064 AU od centrum smugi pyłu 
powstałej w 1733 roku, lecz odległość 
ta jest na tyle duża, że ZHR-y nie po
winny przekroczyć 100-200. Rok 2001 
zapowiada się jednak o wiele lepiej. 
Najpierw 18 listopada o godz. 10:01 UT 
Ziemia znajdzie się blisko smugi pyłu 
z 1766 roku, co powinno zaowocować 
ZHR-ami w okolicach 1500. Następ
nie tego samego dnia o 17:31 UT na
stąpi bliskie przejście obok centrum 
smugi z 1700 roku, a o 18:19 UT obok 
smugi z 1866 roku. W obu tych mo
mentach ZHR-y powinny wynosić oko
ło 15 000 !!! Niestety jest i zła wiado
mość: żaden z tych momentów nie jest 
korzystny dla obserwatorów w Polsce.

Można jednak powiedzieć, że co się 
odwlecze, to nie uciecze. Rok później 
—  19 listopada 2002 roku o godzinie 
4:00 UT, a więc w czasie idealnym dla 
obserwatorów w Polsce, Ziemia będzie 
przechodzić ponownie blisko smugi 
z 1766 roku, co powinno zaowocować 
ZHR rzędu 15 000! Najwięcej jednak 
szczęścia będą mieli obserw atorzy

w Ameryce Północnej. Jeszcze tego sa
mego dnia o godzinie 10:36 Ziemia 
zbliży się bardzo do śladu z 1866 roku, 
co powinno dać aktywność na pozio
mie 25 000 m eteorów  na godzinę. 
Więcej deszczów m eteorów model 
Ashera i MacNaughta nie przewiduje. 
Na pocieszenie pozostaje jeszcze fakt, 
że w 2006 roku w czasie korzystnym 
dla obserwatorów w Polsce, Ziemia 
przejdzie przez zew nętrzne rejony 
smugi z 1932 roku, co powinno za
owocować ZHR-ami w okolicach 100.

Trudno powiedzieć, na ile wierzyć 
tym przewidywaniom. Przypomnę, że 
na rok 1999 Asher i MacNaught prze
w idyw ali m aksym alną aktyw ność 
ZH R = 500 na g odzinę  2:08 UT. 
W rzeczywistości maksimum było 7

razy silniejsze i wystąpiło tylko 6 mi
nut wcześniej. Zgodność jest więc bar
dzo duża, co optymistycznie wróży na 
przyszłość. Miejmy więc nadzieję, że 
i kolejne maksima Leonid będą 7 razy 
aktywniejsze, niż mówi to nam model 
Ashera i MacNaughta.

Po raz już kolejny zachęcam wszyst
kich zainteresowanych obserwacjami 
meteorów do kontaktu z Pracownią 
Komet i Meteorów, która ściśle współ
pracuje z IMO i ma swój wkład w ob
serwacje Leonid 1998 i 1999. Nasz 
adres: Arkadiusz Olech, ul. ks. T. Bo
guckiego 3/59, 01-508 Warszawa. Po 
przesłaniu znaczka pocztowego o war
tości 1,20 zł prześlemy bezpłatne ma
teriały do obserwacji.

Arkadiusz Olech
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Rys. 1. Aktywność Leonid w trochę większej skali czasowej niż na rys. 1.

Obóz szkoleniowy Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
Zarząd Główny i Sekcja Obserwatorów Komet PTMA zaprasza wszystkich miłośników astronomii zainteresowa
nych obserwacjami komet na wakacyjny obóz szkoleniowy. Odbędzie się on w dniach 20-30.07.2000 na polanie 
Kudłacze koło Pcimia (Beskid Średni, 50 km od Krakowa). Celem obozu jest przekazanie wiedzy o kometach oraz 
nauka wizualnych obserwacji tych obiektów. Zapewniamy sprzęt obserwacyjny, dydaktyczny (m. in. komputer 
z Internetem i biblioteczkę kometamą) oraz kometę widoczną gołym okiem! Jako formę zakwaterowania proponuje
my własny namiot, choć możliwe jest także wynajęcie pokoju w pobliskim schronisku PTTK (50 m). Wyżywienie 
we własnym zakresie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o listowny kontakt z Sekcją lub telefoniczny z Zarządem 
Głównym PTMA. Więcej informacji można także znaleźć na stronie WWW koordynatora Obozu, Michała Drahusa: 

http://www.v-lo.krakow.pl/~traktor/kudlacze/kudlacze2000.html.
Na zgłoszenia czekamy do końca maja bieżącego roku.

Adres Sekcii: ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków.
Telefon PTMA: (0-12) 422 38 92 (pn-pt 1000-1 5 00).

Zarząd Główny PTMA
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BS’̂ n recenzje

Donald K. Yeomans: KOMETY. Od sta
rożytności do współczesności, ii’ mitach, 
legendach i nauce. Przełożył Andrzej S. 
Pilski. Wyd. Prószyński i S-ka, seria „Bi
blioteka Układu Słonecznego”, ss. 424, 
Warszawa 1999.

Komety, jak wiadomo, nie są to ani gwiaz
dy, ani planety.... W II połowie XVII 
wieku Kasper Ciekanowski, profesor 
Akademii Krakowskiej, której 600-lecie 
odnowienia właśnie obchodzimy, tak oto 
pisał: — „Kometa: iest vapor gorący 
y  suchy — tłusty y  lipki, mocą gwiazd 
z Ziemię wyciągniony, aż pod Sphaerę 
Ognia wyniesiony, y  tamże zapalony, bieg 
swoy wraz z  trzecią powietrza krainą 
w kolo Ziemi odprawuiący”.

Owe — wzbudzające swoim niezwy
kłym wyglądem, rozmiarami, a niekiedy 
także jasnością— ciała niebieskie są zna
ne ludzkości od dawien dawna; przynaj
mniej od XI wieku p.n.e., jak o tym świad
czą starożytne zapiski. Przytoczona po
wyżej przedziwna definicja komety 
pochodzi pośrednio od Arystotelesa Sta- 
giryty z jego dzieła Meteorologika z IV 
wieku p.n.e. Ale później, w II w. n.e., 
Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii 
w dziele Tetrabilion uznał komety za zna
ki mające znaczenie astrologiczne, nic 
wszelako nie wypowiadając się o ich po
chodzeniu. Te poglądy tak dalece zawład
nęły nie tylko umysłami uczonych, że 
przez kilkanaście wieków nie zwracano 
uwagi na wyraźną ich sprzeczność: jeśli 
komety są wyziewami atmosfery ziem
skiej (wg Arystotelesa), to nie mogą być 
ciałami niebieskimi zbudowanymi z pią
tej substancji („quinta essentia”) i nie po
winno się ich uwzględniać w horoskopach 
(wg Ptolemeusza). Co więcej, przytoczo
na na wstępie opinia Ciekanowskiego była 
w momencie jej wypowiadania już bez
nadziejnie przestarzała, ponieważ dwa 
stulecia wcześniej słynny Tycho Brahe 
udowodnił był ponad wszelką wątpli
wość, że wielka kometa z roku 1577 nie 
należała w ogóle do tzw. sfery podksię- 
życowej, znajdując się co najmniej trzy
krotnie (!) dalej od Ziemi niż Księżyc. 
Przy okazji, Brahe „rozbił” sfery kryszta
łowe planet, które Arystoteles uważał za

realnie istniejące; okazało się, że komety 
bez przeszkód przecinają drogi („sfery”) 
innych planet. Uzyskały zatem owe ciała 
niebieskie — „gościnnie” odwiedzające 
sąsiedztwo Ziemi i Słońca — należne 
miejsce w Układzie Słonecznym. Co 
prawda, jeszcze przez kilka wieków nie
wiele wiedziano o pochodzeniu komet, 
ich trajektoriach i strukturze, a zwłaszcza 
budowie jądra, które w dużej odległości 
od Słońca praktycznie było niewidoczne, 
zaś w bliskiej — przesłonięte przez gło
wę, ogromny obłok gazów i pyłu.

Kolejną sensacją naukową stało się 
wreszcie odkrycie okresowości pojawia
nia się pewnej Komety, dokonane przez 
Edmonda Halleya, a potwierdzone już po 
jego śmierci (w 1742 r.) dzięki dostrzeże
niu jej w 1758 roku. Niebawem wyjaśni
ło się, że również inne komety wykazują 
okresowość pojawiania się (a dokładniej 
—  obiegu wokół Słońca), jednak nie 
wszystkie, co tylko skomplikowało naszą
0 nich wiedzę i stało się przyczyną po
wstawania wielu nawzajem wykluczają
cych się hipotez o ich pochodzeniu.

Ogromne zainteresowanie i wrażenie, 
zwłaszcza w Europie, wzbudziła również 
tzw. Wielka Kometa Napoleońska z 1811 
roku, o której Adam Mickiewicz pisał 
w Panu Tadeuszu:

„Był to kometa pierwszej wielkości 
i mocy,
Zjawił się na zachodzie, leciał 
ku północy — (...)”

1 nieco dalej:

„Jest na zachodzie wielki dziś 
bohater; może
Kometa go przywiedzie do nas 
— co daj Boże!”

Natomiast Aleksander Puszkin, czy
niąc do tejże komety aluzję, pisał tak 
w Eugeniuszu Onieginie:

„(...) Woszoł: i próbka w potołok, 
Wina komiety bryznuł tok, (...)”.

W przypisach do wydania niemieckie
go poematu Puszkina (Wilhelm Schmitz 
Verlag in Giessen, 1980) wyjaśnia się, że 
jest to wino wybitnego rocznika 1811, 
o którym również wspominał Johann 
Wolfgang Goethe, że w oryginale nazy
wało się ono „Kometenwein”, a na korku 
butelek zawierających wino tego roczni
ka znajdował się znak komety. W książce 
Yeomansa (str. 319) znajduje się też dzie

więtnastowieczny, francuski rysunek uka
zujący alegorycznie Wielką Kometę Na
poleońską z owego 1811 roku.

Wyraźną cezurę w historii badań ko
met stanowi rok 1950 (chociaż już wcze
śniej wiedziano, że komety są— mówiąc 
żartobliwie — „widzialnym nic”). Wte
dy to — niemal jednocześnie — Jan H. 
Oort ogłosił hipotezę istnienia w odległo
ści około 100 000 j.a. od Słońca obłoku 
kometamego (skąd poszczególne kome
ty mogą trafiać blisko Słońca w okolice 
Ziemi, a ich trajektorie zaburzają plane- 
ty-olbrzymy), natomiast Fred L. Whip
ple podał, na podstawie licznych obser
wacji spektralnych i fotometrycznych 
wielu komet, hipotezę budowy ich jądra 
będącego po prostu „brudną kulą śniego
wą” kilku-, kilkunastokilometrowej śred
nicy! Obie te hipotezy (a już zwłaszcza 
Whipple’a) uzyskały znakomite potwier
dzenie podczas pamiętnego powrotu Ko
mety Halleya w 1986 roku, którą bezpo
średnio (oprócz jądra) badało aż sześć 
sond kosmicznych, nie mówiąc już o wy
rafinowanych obserwacjach prowadzo
nych z powierzchni Ziemi.

Najnowszym z kolei sukcesem astro
nomii jest stwierdzenie w ostatnim dzie
sięcioleciu istnienia poza orbitą Neptuna 
pasa Kuipera, w skład którego mogą 
wchodzić nie tylko planetoidy, ale rów
nież jądra komet.

O tym właśnie — i o wielu jeszcze in
nych, rozmaitych wydarzeniach, fanta
stycznych hipotezach, interesujących ko
metach, ich pochodzeniu oraz budowie, 
ciekawych zjawiskach i rzeczywistych 
wpływach komet na Ziemię i jej biosferę, 
jak również o niezwykłych biografiach 
astronomów i badaczy komet, traktuje 
wspaniała książka wybitnego znawcy tych 
zagadnień Donalda K. Y e o m a n s a ,  
która zainaugurowała nową serię pn. „Bi
blioteka Układu Słonecznego” wydaw
nictwa „Prószyński i S-ka”. Nie brak 
w tej książce również nazwisk wielu uczo
nych polskich zajmujących się kometami 
na przestrzeni dziejów (Franko z Polski, 
Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, Stani
sław Lubieniecki, Michał Kamieński, 
Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Sitarski). 
Szkoda tylko, iż zabrakło nazwiska Ta
deusza Banachiewicza, który, również in
teresując się bardzo ruchem komet, napi
sał w związku z tym jeszcze w Kazaniu 
cykl prac zatytułowanych O ruchu ciała 
o zmiennej masie.

T. Zbigniew Dworak
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ośla łączka?

Spacer po...?

Piszę do Was w sprawie „Oślej Łącz
ki”. Jest to, według mnie, znakomity 

pomysł i popieram go gorąco, zwłaszcza 
że sama spotkałam się z przykładem „ra
dosnej twórczości wydawniczej”.

Jakiś już czas temu wpadła mi w ręce 
„Obrotowa podświetlana mapa nieba”. Na 
jej obudowie widniało m.in. takie oto zda
nie: „A gdy skorzystasz z załączonej ksią
żeczki niebo nie będzie miało przed tobą 
tajemnic”. Tak przynajmniej twierdzi jej 
autor, Bogdan Dąbrowski oraz jej wydaw
ca —  Przedsiębiorstwo W ydawniczo- 
Handlowe, A lgol”. I choć reklama ta wy
daje mi się mocno przesadzona, muszę 
wyrazić swój podziw dla autora, że w tej 
poetycko zatytułowanej „Spacer po nie
bie”, niewielkiej, bo zaledwie 54-stroni- 
cowej książeczce, zdołał umieścić tyle... 
błędów i pomyłek, ilu w żadnym wydaw
nictwie tej objętości nie uwidzisz.

Irytujące są literówki typu „Walarz”, 
„Antores”, „Procjan” czy „gwizdozbiór” 
lub „gwiazdorbir”. Korona Północna to 
w tej książce po łacinie „Corona Boreaks”, 
a Mały Pies to „Cauis Minor”. Ilość me
teorów w roju Leonid, to wg autora 20 
(słownie: dwadzieścia) na godzinę. Au
tor nie wie, że jest to wielkość zmienna 
i że wielokrotnie obserwowano kilkaset 
zjawisk na godzinę, a w roku 1999 nie 
wykluczano kilku tysięcy zjawisk na go
dzinę. Na stronie 16, w opisie konstelacji 
Byka znajduję się taki oto fragment: „Ple
jady —  druga po Hiadach jasna gromada 
otwarta”. Natomiast 30 stron dalej widzi
my zdanie „Podobną próbą [wzroku] jest 
doliczenie się 9 gwiazd gwiazdozbioru 
Plejady”. Pozostawię to bez komentarza.

I na koniec coś równie ciekawego: 
(strona 21): „(...) najbardziej znanym 
gwiazdozbiorem jest bez wątpienia Wielki 
Wóz, czyli Wielka Niedźwiedzica”. Au
torowi wyjaśnić należy, że pod pojęciem 
„Wielki Wóz” rozumie się 7 najjaśniej
szych gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy.

W „Spacerze...” za dużo jest mitologii 
(zapewne autor nie słyszał, że to domena 
Jana Parandowskiego), a za mało praw
dziwej astronomii. Nie wspomniano ani 
słowem o fascynujących zjawiskach, ja 
kimi są zaćmienia Słońca i Księżyca.

Myślę, że „Spacer po niebie” śmiało 
ubiegać się może o „Dyplom Oślej Łącz
ki dla najgorszej chały wydawniczej 
roku”, mimo że wydano go w 1996.

Ewa Zegler

Trzy błędy w jednym wierszu

Nakładem wydawnictwa „Am ber” 
ukazała się książka dwóch autorów 

amerykańskich Clarka Chapmana i Da- 
vida Morrisona „Kataklizmy w historii 
wszechświata” . Jest ciekawa, pożytecz
na i zawiera sporo wartościowych in
formacji. Niestety, tłumaczenie zosta
wia wiele do życzenia.

A oto kuriozalny przykład: na stro
nie 89 w jednym  wierszu (21 od góry) 
popełnione zostały trzy błędy (!) Cytu
ję: „czas potrzebny by Słońce i inne 
gwiazdy wykonały jeden pełny obrót 
wokół osi galaktyki trwa około 250 mi
lionów lat”

Otóż 1) Galaktyka nie obraca się jak 
ciało sztywne, toteż różne gwiazdy mają 
różne czasy obiegu.

2) Słońce i inne gwiazdy nie obraca
ją  wokół środka Galaktyki, ale go okrą
żają. (To samo dotyczy —  w innych 
m iejscach książki —  ruchów planet, 
księżyców itd.)

3) Gdy mowa o Naszej Galaktyce, 
to słowo galaktyka pisze się z dużej li
tery! (Błąd ten jest w książce wielokrot
nie powtarzany —  np. na str. 92 aż 6 
razy; na tej samej stronie błędnie poda
no odległość do najbliższej gwiazdy).

W ogóle błędów jest całe mnóstwo, 
toteż nie sposób je  tu wszystkie wyli
czyć. Podam więc tylko trochę przykła
dów...

Wręcz nieznośne jest upodobanie tłu
macza do posługiwania się słowem „im- 
pakt” —  jest nim po prostu „urzeczo
ny” i używa go we wszystkich przypad
kach, i wszystkich możliwych zestawie
niach —  setki razy. A przecież mamy 
polskie term iny (uderzenie, spadek, 
upadek), a jeżeli chodzi o „kratery im- 
paktowe”, to przecież nazywamy je  kra
terami meteorytowymi.

Nieznośne jest używanie przez tłu
macza błędnego określenia: „na orbicie 
Ziemi” (planety, Księżyca), gdy chodzi 
o orbity wokół tych ciał (!). Jest to już 
obecnie błąd powszechny w literaturze 
popularnej i w słownictwie dziennikar
skim.

Bezzałogowe aparaty kosmiczne tłu
macz nazywa „statkami”, podczas gdy 
termin statek kosmiczny stosuje się do 
obiektów załogowych.

Nieznośne jest mówienie o „geolo
gii” („geografii”) Księżyca, gdyż geo

oznacza Ziemię —  chodzi więc o sele- 
nologię i selenografię (o tym ostatnim 
wiedział już Heweliusz przed 400 laty). 
To samo dotyczy też planet —  przy two
rzeniu odpowiednich terminów pochod
nych należy używać ich greckich nazw.

Aparatów i rakiet kosmicznych się 
nie „wystrzeliwuje”, ale wysyła.

Planety nigdzie nie „leżą”, ale nie
ustannie się poruszają.

Do datowania kraterów nie używa się 
metody „radiowęglowej”.

Gdy mowa o kraterze Kopernik na 
Księżycu, to nie należy stale nazywać 
go „Copemicusem”

Tłumacz nie rozumie, co oznacza ter
min „fala pływowa” i często używa go 
błędnie. (Fala wywołana spadkiem me
teorytu do wody nie jest falą pływową).

Niestety, w książce są też kontrower
syjne (a nawet błędne) informacje po
dane przez autorów. Należałoby więc 
przynajmniej dodać odpowiednie przy
pisy redakcyjne, ale kto miałby to zro
bić —  czy tłumacz, który o tym nie ma 
pojęcia? Mógłby to uczynić tylko kom
petentny konsultant naukowy, którego 
jednak w ogóle nie było.

Np. co to znaczy, że w , jądrach” pla
netoid powstały żelazne meteoryty? (str. 
134)

Na str. 150 w bałamutny sposób ob
jaśnia się kondensację materii w obło
ku gazowo-pyłowym.

Poziom mórz nigdy nie był o „set
ki” (!) metrów wyższy niż obecnie (str. 
192).

Określenie liczby samolotów Con
corde i YU 144 na „kilka” jest zabaw
ne, a je szcze zabaw niejsze podanie 
przyczyny nie zbudowania podobnych 
samolotów w USA „troską o ozonosfe- 
rę” (str. 196).

Masa Słońca jest około 333 000 razy 
większa od ziemskiej (a nie 200000) 
(str. 202).

Tabela na str. 232 budzi wątpliwo
ści.

Nawet w glossarium —  które bez
względnie powinno być bezbłędne —  
jest wiele błędów i nieścisłości. Przy
kładowo, w „objaśnieniach” terminów: 
akrecja, biały karzeł, chlorofluorowę- 
glowodór, fotosynteza, izotop, jądro ko
mety, kometa, widmo.

Andrzej Marks
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Poradnik doświadczonego belfra astronomia w szkole

Jak prowadzić całkiem zbędne lekcje 
fizyki z astronomią

P rzepracowałem w szkole 46 lat, mam więc prawo 
przypuszczać, że zdobyłem pewne doświadczenie 
w trudnej sztuce nauczania. Byłoby niepowetowa

ną stratą, gdybym ich nie przekazał młodszym kolegom. 
A i starszym mogą się przydać. Ponieważ nie lubimy zbyt 
wiele czytać, przedstawię zasady, którymi się kierowałem 
i nadal kieruję w kilkunastu zwięzłych punktach:

♦ Żadne podręczniki nie są mi potrzebne. Uczniom 
w zupełności wystarczy to, co jeszcze pamiętam.

♦ Naczelna zasada —  nie tracę czasu na przygotowa
nie lekcji, jestem przecież specjalistą.

♦ Program nauczania, to mnie nie interesuje, uczniom 
wystarczy to, czego sam nauczyłem się przed kilkunastu 
laty.

♦ Rozkład materiału nauczania muszę zrobić, ale napi
szę byle co, i tak nikt tego nie czyta.

♦ Nie wiem czego uczyli się w szkole podstawowej. 
Dotychczas nie było mi to potrzebne.

♦ Nawet wolę lekcje poświęcone astronomii, można 
oderwać się od fizyki i matematyki, wystarczą obrazki.

♦ Sprawdzanie wiedzy jest tylko stratą czasu (i ner
wów).

♦ Jeśli już muszę odpytać, to uczeń musi powiedzieć 
dokładnie to, co ja  powiedziałem.

♦ Oczywiście oceny muszę wystawić, ale wystarcza tu 
zasada: na piątkę umie tylko nauczyciel, uczeń co najwy
żej na tróję. Ładna dziewczyna niekiedy może dostać 
czwórkę.

♦ Obchodzę się bez pomocy dydakycznych. Wystar
cza moja elokwencja, ew. kreda i tablica.

♦ Ponadto używane pomoce się niszczą.
♦ Żadnych obserwacji. W nocy uczeń powinien spać, 

a ja  dysponować swoim czasem.

♦ Powtarzanie materiału jest zbędne. Jeśli uczeń chce 
zapamiętać, co powiedziałem, musi powtarzać w domu.

♦ Jeśli uczeń czegoś nie umie na pamięć, to nie rozumie.
♦ Jeśli popełniłem błąd, nigdy się do tego nie przyzna

ję, to poderwałoby mój autorytet.
♦ Używanie slangu utwierdza uczniów w przekonaniu, 

że mają do czynienia ze specjalistą.
♦ Używanie nie wyjaśnionych słów i pojęć jest potwier

dzeniem mojego intelektu.
♦ Nie staram się mówić przystępnie. Wymagałoby to 

nieco wysiłku, a ponadto niech wiedzą, o jak  trudnych rze
czach potrafię mówić.

♦ Jeśli uczeń nie rozumie, to wyłącznie jego, a nie moja 
wina.

♦ Zbytnia dokładność jest oznaką pedanterii.
♦ Jestem usatysfakcjonowany, jeśli słucha mnie choć 

jeden uczeń.
♦ Zdarzają się lekcje wizytowane lub hospitowane. Na 

tę okazję mam przygotowaną lekcję zgodnie ze schema
tem wymaganym przez władze oświatowe. Od trzydziestu 
lat jest to lekcja na temat: silniki spalinowe. Może termin 
realizacji nie jest zgodny z zaplanowanym w rozkładzie 
materiału? Zawsze mogę to uzasadnić prośbą uczniów przy
gotowujących się właśnie do egzaminu na prawo jazdy.

Czy przedstawione zasady zapewniają dobre efekty pra
cy? Mam prawo twierdzić, że tak. Właśnie Dyrekcja Szkoły 
wystąpiła o przeznanie mi Nagrody Ministra Edukacji. Je
stem pewien, że ją  dostanę. Wniosek jest świetnie umoty
wowany.

Juliusz Domański
Od Redakcji: Zastanawialiśmy się, po co prowadzić całkiem 
zbędne lekcje. Doszliśmy do wniosku, że jedynie po to, aby do
stawać byle jakie, ale przecież niezbędne wynagrodzenie.

Obóz Obserwacyjny Oddziału Krakowskiego PTMA
Oddział Krakowski PTMA organizuje jubileuszowy dwudziesty obóz obserwacyjno-wypoczynkowy pod na
miotami „LUBOM1R-2000” w terminie od 20 sierpnia do 3 września 2000. M iejscem obozu jest polana 
na południowym stoku Lubomira (Beskid Średni, 33 km na południe od Krakowa) na wysokości 725 m n.p.m. 
(zasięg 6m- 7 m).

Zapewniamy transport z Krakowa i z powrotem, miejsce pod namiot oraz sprzęt obserwacyjny. Wyżywienie 
i sprzęt biwakowy własny.

Późniejszy, niż zazwyczaj, termin wynika z koincydencji z wcześniejszym lipcowym obozem Sekcji Obserwa
torów Komet PTMA. W programie obserwacje gwiazd zmiennych, meteorów, komet, astrofotografia oraz inne 
obserwacje, a także dużo wolnego czasu pod rozgwieżdżonym niebem na rozwijanie własnych zainteresowań

Zapytania oraz zgłoszenia proszę kierować na adres Oddziału Krakowskiego PTMA w terminie do końca czerwca 
2000 r. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na pobyt na obozie.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA
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astronomia w szkole Strach ma wielkie oczy, czyli...

w  pą$ie PLĄî ĘTpip

Myślę, że wiele osób miało okazję oglądać różne 
filmy lub komiksy science fiction, w których 
bohaterskie załogi kosmicznych statków prze

dzierały się przez pas planetoid. Pokazywane jest to (przy
najmniej tam, gdzie widziałam) jako nie lada wyczyn. Ze
wsząd atakują statek rozpędzone głazy, a zewnętrzne po
włoki międzyplanetarnych pojazdów narażone są bardziej 
niż dach górskiej chaty zasypywany przez skalną lawinę. 
Zawsze wydawał mi się taki obraz mocno przesadzony 
i, oględnie mówiąc, przejaskrawiony. W takiej sytuacji in
tuicję dobrze jest podeprzeć rachunkami.

Policzmy więc, jaka jest (w porównaniu z rozmiarami 
statku) odległość między zagrażającymi załogom obiekta
mi (oznaczmy ją  literą D).

Metoda obliczeń

Podany sposób można wykorzystać do obliczania róż
nych „średnich” odległości, więc opiszmy go szczegóło
wo. Średnia objętość zajmowana przez jeden obiekt F , to 
objętość całkowita V (u nas —  „pasa” planetoid) podzielo
na przez liczbę obiektów (u nas —  planetoid) N.

Upakujmy następnie w objętości V takie średnie objęto
ści V  uformowane w sześciany. W każdym sześcianie „sta
tystycznie” ulokowana jest w środku jedna „średnia pla- 
netoida”, stąd wniosek, że średnia odległość D  to odległość 
środków takich sześcianów, zatem bok sześcianu, czyli pier
wiastek trzeciego stopnia z wielkości V.

Obliczmy najpierw całkowitą objętość V zajmowanej 
przez planetoidy przestrzeni. Załóżmy najprostszy przy
padek, że pas planetoid ma kształt torusa —  przypomina 
zatem obwarzanek lub oponę ze Słońcem w środku. Prze
krój „pasa” płaszczyzną doń prostopadłą i przechodzącą 
przez Słońce niech będzie kołem o promieniu r, a środek 
tego koła (miara średniej odległości planetoid) niech leży 
w odległości R  od Słońca.

(\ / ^
.

r : ~i

Rys. 1. „Pas planetoid" — jal obwarzanek wokót Słońca.

Objętość torusa (wg 1) obliczamy z wzoru: 

V = 2 n R x n r 2 = 2 n 1 R r 2

(dobrze się zgadza z intuicją —  długość „rozwiniętego 
wałka” razy pole jego przekroju).

Przyjmijmy, że planetoidy poruszają się wyłącznie we
wnątrz torusa (w rzeczywistości w pasie głównym znajduje 
się ich, (wg 2) około 95%) i że jest ich N. Zatem F = VIN, 
a poszukiwana wartość:

D  =  ^ ( l i ć R ć / N )  (* )

Mając R, r i N możemy pobawić się w rozmaite przeli- 
czanki —  w zależności od przyjętych założeń wyniki obli
czeń mogą się okazać bardzo różne.

Dane liczbowe

Na średnią odległość planetoid od Słońca można przy
jąć różne wartości —  my, dla ustalenia uwagi, przyjmijmy 
tę wielkość zgodnie z prawem Titiusa-Bodego tzn.

R -  2,8 j.a.

gdzie 1 j.a. (około 150 min km) jest średnią odległością 
Ziemi od Słońca.

Wielkość r powinna odzwierciedlać oddalanie się pla
netoid od płaszczyzny ekliptyki (rys. 2), np. niech więc

r = R tg e,

gdzie kąt e to średnie nachylenie płaszczyzn orbit planeto
id do płaszczyzny ekliptyki. Kąt ten równa się 9,7° (wg 2); 
zaokrąglimy tę wartość do 10°. Jak łatwo sprawdzić tg 10° 
= 0,1763 —  przyjmijmy więc, że

r = R  tg 10° =  0,5289 j.a. =  0,5 j.a.

Podstawiając powyższe dane do wzoru (*) otrzymuje
my:

D = 2,4 j.a. / 3V 7V~

Bardzo wygodnie jest wyrazić wielkość D  
w średnich odległościach Księżyca od Zie
mi d (około 400 tys. km), tzn. zastąpić 1 j.a. 
(około 150 min km) przez 375 d, bo wtedy

D  =  900 d  / 3V aT

Jaką wielkość przyjąć jednak na N I  Trud
no powiedzieć. Mówi się, że znamy około 
10 000 planetoid (tzn. tyle z nich ma wyzna
czone orbity), choć fotograficznie udało się 
zarejestrować (wg 2) koło 100 tysięcy pla- 
netek. Przyjmijmy, że jest ich jeszcze 10 razy 
więcej, czyli milion; pierwiastek trzeciego 
stopnia z miliona to sto, więc uzyskamy na 
szukaną wartość
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horror w pasie planetoid astronomia w szkole

Słońce

Rys. 2. Oszacowanie wielkości r.

D  = 9 d \ \ \

Kosmiczne pojazdy są o wiele, wiele mniejsze niż wy
liczone „średnie odległości międzyplanetoidalne” równe 
blisko 10 promieniom księżycowej orbity!

Dyskusja wyników
Na średnią odległość D  między obiektami w pasie pla

netoid, jak  widać z wzoru (*), ma wpływ przede wszyst
kim ilość obiektów N.

Ani bowiem powierzchnia przekroju pasa, ani odległość 
R nie mogą się zmieniać o czynnik większy niż kilka —  co 
po wyciągnięciu pierwiastka trzeciego stopnia daje zmia
nę zaniedbywalną.

Natomiast liczbę N  znamy jedynie z bardzo grubych 
oszacowań i można sobie wyobrazić, że jest inna od przy
jętej o czynnik tysiąc czy nawet milion —  czyli zmieniać 
wielkość D  dziesięć, a nawet sto razy.

Reasumując —  średnio planetoida jest od swej sąsiadki 
kilka razy bardziej odległa niż Księżyc od Ziemi. Nawet 
jeśli planetoid jest dziesięć tysięcy razy tyle, co widać na 
fotografiach1 —  ich wzajemne dystanse sięgają kilkuset 
tysięcy km (0,9 d). Nie oznacza to niestety, że możemy wło
żyć między bajki katastrofy zderzeniowe. Po pierwsze cała 
dyskusja dotyczyła „średnich”, statystycznych wielkości, 
co nie wyklucza lokalnych odstępstw od opisanego obra
zu. Na szczęście wiele sond przebrnęło przez pas planeto
id bez kłopotów —  przysłowiowy punkt dla naszych osza
cowań.

Realne zagrożenie dla pojazdów międzyplanetarnych 
stanowią więc nie planetoidy, ale strugi meteoroidów po
wstałe np. po rozpadzie komety, jak to było w przypadku 
komety Shoemaker-Levy w 1996 r.

Wtedy faktycznie filmowo-komiksowe obrazki mogły
by być zbliżone do oglądanych przez załogę! Ale to pieśń 
przyszłości —  załogi tak daleko jeszcze nie poleciały. 
A teraz?

Warto pamiętać, że niestety wystarczy JEDEN dosta-

1 górną granicę na N wyznacza suma mas wszystkich plane
toid (około 15% masy Księżyca czyli mniej więcej 1022 kg).

1
&
r

Planetoida 243 Ida sfotografowana w 1993 roku przez sondę 
Galileo z odległości ok. 3000 km. Jej długość wynosi 56 km. Niżej 
satelita Idy — Daktyl o rozmiarze zaledwie 1,5 km. Również na 
jego powierzchni widoczne są kratery uderzeniowe.

Fot. NASA/JPL

tecznie celny i szybki pocisk, by każdy kosmiczny statek 
unicestwić.

Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska

L ite ra tu ra

1. I.N.Bronsztein, K.A.Siemiendiajew: Matematyka —  po
radnik encyklopedyczny, PWN 1995;

2. Collins Dictionary o f  Astronomy, ed.Harper Collins Publi
shers 1994 (wkrótce pojawi się w polskim tłumaczeniu wydany 
przez spółkę Prószyńskiego)
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astronomia w szkole Szkolne Obserwatorium i Kolo Astronomiczne

Z DĄBROWY GÓRNICZEJ BLIŻEJ DO GWIAZD

Marzeniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 
i Gimnazjum nr 13 w Dąbrowie Górniczej jest 
obserwatorium astronomiczne. Na szkolnym 
kółku astronomicznym młodzież dowiedziała się już wiele, 

teraz chciałaby swoje umiejętności wykorzystać w prakty
ce. Ich życzenia mogą się już niedługo ziścić” ... —  tak pi
sała w nagłówku m.in. „Trybuna Śląska”. Rok temu, w maju, 
postanowiłem stworzyć Szkolne Koło Astronomiczne i udało 
się. Wybrałem szkołę, której usytuowanie pozwala na pro
wadzenie nocnych obserwacji nieba. Znajduje się ona poza 
centrum Dąbrowy Górniczej, światła ulicznych latami po
wodują bowiem refleksy, które znacznie utrudniają obser
wacje. Dyrekcja obu szkół z dużym entuzjazmem przyjęła 
moją propozycję. Skupiłem wokół siebie piętnastoosobową 
grupę młodzieży szkolnej, otrzymaliśmy własne duże po
mieszczenie wyposażone w sprzęt audiowizualny. Młodzież 
z wielkim zapałem uczestniczy w zajęciach, z zaangażowa
niem i skupieniem słucha wykładów, ogląda filmy i zdjęcia, 
obserwuje nocne niebo. „Wolę tu przychodzić, niż bawić się 
na podwórku. Na placu zabaw nic się nie dzieje, niczego się 
nie nauczę, a tu zdobywamy wiedzę o rzeczach, które mnie 
interesują. Wszechświat jest tak wielki, że moim zdaniem 
gdzieś tam między gwiazdami jest inna cywilizacja” —  
z entuzjazmem mówi czternastoletnia Dorota Brewon. 
„Ja chcę zostać astronomem jak mój dziadek. Dzięki niemu 
mam bardzo ciekawą bibliotekę i wiele przyrządów obser
wacyjnych. Pan Darek wyjaśnia nam, jak z nich korzystać” 
—  chwali się Ignacy Krzemiński, uczeń trzeciej klasy Szko
ły Podstawowej nr 16.

Dziś Koło Astronomiczne nosi imię nieżyjącego już zna
nego miłośnikom astronomii pisarza, honorowego członka 
PTMA —  Stanisława Roberta Brzostkiewicza.

Zajęcia Koła Astronomicznego odbywają się zawsze 
w poniedziałki i środy o godz. 16:30, nocne pokazy prowa
dzi się latem o 21:00 -  22:30, zimą 18:00-22:00.

Wiosną tego roku wpadłem na niecodzienny pomysł zbu
dowania obserwatorium na dachu szkoły. Był na tyle cieka

Od lewej stoją: Jacek Uniwersał, Bożena Marcinkowska (dyrektor 
Gimnazjum nr 13), Izabela Ciesielska (z-ca dyrektora SP nr 16), 
Dariusz Nelle, Bogdan Uniwersał. Po prawej stronie szkielet reflek
tora, który stanie w obserwatorium szkolnym.

wy i nietypowy, że dyrekcje obu szkół, w osobach pani mgr 
Bożeny Marcinkowskiej, dyrektor Gimnazjum nr 13 i pani 
mgr Izabeli Ciesielskiej v-ce dyrektor SP nr 16 zaakcepto
wały go twierdząc, że obserwatorium będzie wyróżniać tę 
szkołę spośród innych. Od wielu lat utrzymuję kontakty 
z panami Jackiem i Bogdanem Uniwersałami z wytwórni 
sprzętu optycznego w Żywcu. Postanowiłem zadbać o nale
żyte wyposażenie obserwatorium, dowiedziałem się, że 
wspomniana firma wykonała duży przyrząd optyczny, któ
ry by mnie interesował. Przy okazji okazało się, że firma 
„UNIWERSAŁ” buduje obserwatoria astronomiczne. Po
stanowiłem więc wybudować w miarę dobrze wyposażone 
obserwatorium. Przeprowadziłem wstępne rozmowy, pod
czas których ustalono koszty inwestycji na kwotę 40 tys. 
złotych. 30 czerwca 1999 roku właściciele firmy „UNIWER
SAŁ” przywieźli do szkoły szkielet teleskopu w celu jego 
prezentacji, a który docelowo stanie w obserwatorium przy
szkolnym. Kolejka dzieciaków od razu ustawiła się przed 
teleskopem. W czasie kiedy sporządzany był projekt budow
lany przez firmę „UNIWERSAŁ” starałem się wraz z dy
rekcją obu szkół sprawę odpowiednio nagłośnić w mediach. 
Zainteresowali się nią dziennikarze prawie wszystkich lo
kalnych gazet, TV kablowa, radio. Po upływie dwóch mie
sięcy, 17 września, ponownie zawitali do Dąbrowy Górni
czej właściciele firmy „UNIWERSAŁ”, aby przekazać pla
ny budowy obserwatorium i udzielić wywiadu dla Radia 
Katowice. Autorem projektu jest mgr inż. Bogdan Uniwer
sał, konsultacji budowlanej —  inż. Tadeusz Piotrowski. Do 
obserwatorium, które będzie znajdować się na dachu szko
ły, prowadzą kręte schody. Kopuła obserwatorium umiesz
czona będzie w miejscu, gdzie drzewa i przeszkody tereno
we nie zasłaniają nieba. Średnica kopuły wyniesie trzy me
try. Zbudowana zostanie z kompozytu poliestrowego, wy
konanego z warstw waty szklanej nasączonej żyw icą 
poliestrową. Kopuła mieścić będzie teleskop zwierciadlany 
systemu CASSEGRAINA o średnicy lustra 400 milimetrów 
i ogniskowej 4800 milimetrów. Powiększenie od 40 do 1000 
razy. Teleskop umieszczony będzie na montażu paralaktycz- 
nym, niemieckim, wyposażonym w mechanizm zegarowy.

Do realizacji tak dużego przedsięwzięcia potrzebne są 
odpowiednie środki finansowe. Gimnazjum nr 13 i SP nr 16 
w Dąbrowie Górniczej poszukuje sponsora łub sponsorów, 
którzy mogliby wesprzeć finansowo budowę. Na koniec 
pragnę przypomnieć, że obserwatorium będzie służyło jako 
pomoc dydaktyczna w nauczaniu astronomii, geografii i fi
zyki dzieciom wszystkich okolicznych szkół oraz innym mi
łośnikom astronomii, których w Dąbrowie Górniczej nie bra
kuje.

Wszystkie wpłaty prosimy kierować na konto:
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dąbrowie Górni

czej, rachunek nr 10601288-330000167361
Z poważaniem

Opiekun Szkolnego Kola Astronomicznego 
Dariusz W. Nelle
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kalendarz astronomiczny 2000

Maj
Słońce

Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy. 
W ciągu miesiąca dnia przybywa o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h05m, zachodzi o 18h02m, 
a 31 maja wschodzi o 2h21m, zachodzi o 18h47m. W maju 
Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2000 P[°] B0 n L0 [°]
V 1 -24,10 -4,13 213,17

3 -23,73 -3,93 186,74
5 -23,32 -3,72 160,30
7 -22,89 -3,51 133,86
9 -22,44 -3,29 107,42
11 -21,95 -3,07 80,97
13 -21,44 -2,85 54,52
15 -20,90 -2,63 28,07
17 -20,34 -2,40 1,62
19 -19,75 -2,17 335,16
21 -19,13 -1,93 308,71
23 -18,49 -1,70 282,25
25 -17,83 -1,46 255,79
27 -17,14 -1,22 229,32
29 -16,43 -0,99 202,86

V 31 -15,71 -0,74 176,39

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
17d02h56m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku maja, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: nów 4d04h12m, pierwsza kwadra 10d20h01m, pełnia 
18d07h35m i ostatnia kwadra 26d11h55m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 6d09h07m, a w apogeum 22d03h58m.

Planety i planetoidy
Wieczorem, pod koniec miesiąca, nisko nad zachod

nim horyzontem możemy próbować zaobserwować Mer
kurego jako „gwiazdę” ok. - 1 m. W dniu 31 maja w godzinę 
po zachodzie Słońca wysokość planety nad horyzontem 
wyniesie niecałe 7°. Jednocześnie przez teleskop może
my obserwować tarczę planety o średnicy 7” w fazie zbli
żonej do kwadry.

Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczna.

Mars zachodzi niedługo po zachodzie Słońca i jego 
obserwacja jest bardzo trudna. W dniu 1 maja możemy 
próbować odnaleźć go godzinę po zachodzie Słońca na

A ft

Rys. 1. Planeta Merkury nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego od maja 
do czerwca 2000 (około godzinę po zachodzie Słońca).

wysokości około 6° nad zachodnim horyzontem jako obiekt 
o jasności zaledwie 1,5m. W ciągu miesiąca warunki wi
dzialności planety pogarszają się i już w drugiej połowie 
maja obserwacje Marsa stają się niemożliwe.

Jowisz, Saturn, Uran i Neptun pozostają na niebie 
w pobliżu Słońca i są niewidoczne. Pluton widoczny jest 
całą noc w gwiazdozbiorze Wężownika, jednakże jego ja
sność wynosi jedynie 13,7m i do jego zaobserwowania nie
zbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 
15 cm.

W maju możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne 
planetoidy:

(4) Westa, (jasność 6,4m). 10 V: 20h02,9m, -18°33’; 20 
V: 20h09,3m, -18°41’; 30 V: 20h12,7"\ -19°03’.

(10) Hygiea, (jasność 9,1m). 10 V: 16h18,6m, -25°30'; 
20 V: 16h10,7m, -25°04’; 30 V: 16h02,3"\ -24°31’.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promieniują mete

ory z roju eta Akwarydów, związanego z kometą Halleya. 
Maksimum aktywności roju przypada w dniu 3 maja. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współ
rzędne: a  = 22,4h, 8 = -2°. Warunki obserwacji w tym roku 
będą bardzo dobre w związku z przypadającym dzień póź
niej nowiem Księżyca.

3d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
3d14h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
4d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
4d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
5d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
7d19h19m Gwiazda zmienna t) Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
8d04h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
8d08h Neptun nieruchomy w rektascensji.
8d18h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 0,8°.
9d03h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
9d19h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 2°.
10d20h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.
10d20h48m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m)
14d23h34m Gwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
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17d11h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0.01° (40”)!
18d13h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 1°.
19d11h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1°.
20d17h47m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 60°
24d02h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1 
25d06h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
25cl12h Uran nieruchomy w rektascensji.
26d23h11"' Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m)
28d19h Złączenie Jowisza z Saturnem w odl. 1°.

Czerwiec

Data 2000 P[°] b 0 n L0 [°l
VI 1 -15,33 -0,62 163,16

3 -14,58 -0,38 136,69
5 -13,80 -0,14 110,23
7 -13,00 0,10 83,76
9 -12,19 0,34 57,29
11 -11,37 0,58 30,81
13 -10,53 0,82 4,34
15 -9,68 1,06 337,87
17 -8,82 1,30 311,39
19 -7,94 1,54 284,92
21 -7,06 1,77 258,44
23 -6,17 2,00 231,97
25 -5,28 2,23 205,50
27 -4,38 2,46 179,02

VI 29 -3,47 2,69 152,55
VII 1 -2,57 2,91 126,08

Słońce
W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia prze

silenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość mak
symalną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, 
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza 
noc w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h20m, 
zachodzi o 18h48m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, za
chodzi o 19h01m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Strzelca i Koziorożca w maju i czerwcu 2000 (zaznaczone gwiaz
dy do 10m).

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d07h52m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku 

czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: nów 2d12h14m, pierwsza kwadra 
9d03h29m, pełnia 16d22h27m oraz ostatnia kwadra 25d01h00m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 3d13h22m, a w apogeum 
18d12h58m.

Skorpiona w maju 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10.5m).

Planety i planetoidy

W pierwszej połowie miesiąca wieczorem możemy pró
bować odnaleźć Merkurego nisko nad zachodnim horyzon
tem. W dniu 2 czerwca, około godzinę po zachodzie Słoń
ca planeta będzie świeciła z jasnością 0m zaledwie 7° nad 
północno-zachodnim horyzontem.

Wenus i Mars znajdują się na niebie w pobliżu Słońca 
i są niewidoczne.

W drugiej połowie czerwca w blasku zorzy porannej 
zaczyna być widoczny Jowisz jako „gwiazda” —2,1m. W od
ległości zaledwie 2° od Jowisza widoczny jest Saturn jako 
obiekt 0,2m. Warunki widoczności obu planet szybko się 
poprawiają i pod koniec miesiąca, na godzinę przed wscho
dem Słońca, wznoszą się one już 10° nad wschodnim ho
ryzontem.

Uran i Neptun nadal pozostają na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.

W czerwcu wraz z nastaniem okresu „białych nocy” 
praktycznie kończy się okres obserwacji Plutona.

W czerwcu możemy obserwować w pobliżu opozycji 
jasną planetoidę:

(4) Westa, (jasność 5,8m). 9 VI: 20h12,9m, -19°39’; 19 
VI: 20h09,8m, -20°31’; 29 VI: 20h03,6m, -21°34’.
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Meteory
W dniach od 11 do 21 czerwca promieniują meteory 

z roju czerwcowych Lirydów. Maksimum aktywności przy
pada na 16 czerwca. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Lutni i ma współrzędne: a  = 18h22m, 5 = +35°. Rój 
nie jest zbyt obfity, a dodatkowo w obserwacjach prze
szkadzał będzie Księżyc w pełni.

*  ★ ★

1d05h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
1d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
2d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
3d0 2h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
4d04" Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
4d14h Pluton w opozycji ze Słońcem.
7d02h22m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety
7d02h28m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety 
8d02h25m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety 
9d13h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej ze Słońcem 

w odległości 24°.
11d10h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
15d02h15m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety 
19d20h45m Gwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
20d07h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
21d01h47,7m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata. 
21d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
21d20h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 0,3°.
22d01h48m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza 
25d02h28m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety 
27d00h59m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
27d23h44m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m)
28d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
29d01h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w maju i czerwcu 
w Polsce „czasie letnim” , należy dodać 2 godziny.

Momenty złączeń podane są dla geocentrycznych złą
czeń w rektascensji. Podane są wszystkie złączenia, nie 
tylko widoczne w Polsce.

Opracował T. Ściężor

Ciekawe adresy internetowe...

http://www.aspskv.Qra/education/tnl.html —  strona oferowana przez The Astronom ical Society o f  Pacific na
uczycielom  oraz osobom zw iązanym  z edukacją w  szerszym  sensie, zawierająca informacje przydatne zarówno 
do pogłębienia własnej wiedzy, jak  i do przygotowania zajęć z uczniam i (nie tylko lekcyjnych). Towarzystwo 
w ydaje m.in. kwartalny biuletyn „The Universe in the Classroom ” , jeg o  elektroniczna wersja znajduje się na 

wspomnianej stronie.

http ://w w w .T h u rsd avsC lassro o m .co m  —  strona przeznaczona również dla nauczycieli, utrzym ywana przez 
Centrum im. Marshalla (N A S A ). Udało się jej przetrwać pomimo trudności finansowych, które spowodowały 
zaprzestanie przez Centrum prezentacji materiałów na temat ostatnich osiągnięć w  badaniach astronomicznych.
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Rys. 4. Planety Jowisz i Saturn nad zachodnim horyzon
tem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w czerw
cu 2000 (około godzinę po zachodzie Słońca).

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w czerwcu 2000 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety.
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ROZRYWKA Z URANIĄ

Autorem słów wypowiedzianych o Mikołaju Koperni
ku, przytoczonych w numerze 6/99 był 

JAN ŚNIADECKI.
Przy okazji — do konkursu wkradł się istotny błąd: 

w pierwszym punkcie poprawną jest odpowiedź b), a nie 
c), jak wynikałoby z rozwiązania. Perły Baily’ego, to, oczy
wiście, ostatnie błyski promieni słonecznych widziane 
przed całkowitym zaćmieniem Słońca, a nie formacja kra
terów na Księżycu. Najmocniej przepraszamy.

Spośród osób, które przysłały prawidłowe rozwiąza
nie, nagrody książkowe wylosowali: Andrzej Gibiec ze 
Skoczowa i Patryk Wiktor z Gorfic. Gratulujemy, książ
ki prześlemy pocztą.

Obecny konkurs polega na odczytaniu hasła ukrytego 
w diagramie u dołu strony. Najpierw trzeba odgadnąć 24 
wyrazy i wpisać je w pomocnicze kratki. Następnie z dia
gramu należy wykreślić znalezione słowa odczytując je po
ziomo (wprost lub wspak), pionowo (z góry na dół lub 
z dołu do góry) albo na ukos (prawo- lub lewoskośnie). 
Pozostałe, nie skreślone litery, czytane kolejno rzędami po
ziomymi utworzą rozwiązanie — hasło. Dwa wyrazy dla 
przykładu zostały już skreślone.

Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych z naklejonym kuponem wydrukowanym na margi
nesie tej strony. Termin nadsyłania rozwiązań mija z koń
cem kwietnia br.

1. Trzynasty gwiazdozbiór Zodiaku l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
2. Nazwa największego teleskopu na Hawajach I _  I _  I _  I _  I
3. Jednostka jasności gwiazdy l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
4. Efekt różnego postrzegania przedmiotów l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
5. Sonda kosmiczna, która dotarła niedawno do Jowisza l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
6. Owad lub gwiazdozbiór I _  I _  I _  I _  I _  I
7. Ten od Bodego l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
8. Brzegowe na tarczy Słońca l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
9. Najsłynniejszy diagram (skrót) I _  I _  I
10. Satelita obserwujący w podczerwieni I _  I _  I _  I _  I
11. Katalog rozciągłych obiektów astr. I _  I _  I _  I
12. Kawałek Westy na Ziemi l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
13. Rekordzista —  odkrywca komet l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
14. Jednostka odległości l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
15. Najpiękniejszy polski meteoryt l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
16. gwiazdozbiór równikowy, złożony z dwóch niezależnych części I _  I _  I _  I
17. Kosmiczny zegar l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
18. Księżyc planetoidy Ida l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
19. W tym gwiazdozbiorze odkryto niedawno najbliższą nam galaktykę I _  I _  I
20. Najbardziej znana soczewka grawitacyjna zw. Krzyżem Einsteina I _  I _  I _  I
21. Stopień odbijania przez planety światła słonecznego l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
22. Wąska struga materii wypływająca ze źródła I _  I _  I _  I _  I
23. Gromada galaktyk działająca jako soczewka grawitacyjna I _  I _  I _  I _  I _  I
24. Ten od pasa z obiektami transplutonowymi. I _ l _ l _ l _ l _ l _ l

I I

M U C H A C T I T I U S O E
Z I J R E S T R B A C R D I
G A L I L E 0 A Z G Z I E N

J P Z L W y C S N Z Ą A P E

J A N E B A S Z K O W K A I
B R A D F i E L D G U R N
H A L Z O j L A § » K I I S M

U L B E A- H 1; i S T P E E

C A E T N I i E I N I E K I

H K D E D X K T Y L Ś R W C

R S O I > S T R Z E L E C 0
Y A M A G N I T U D O I A P
T W Ę Z O W N I K A K C E K

lo
*

jQ

‘2co

oO)ro
roro£
803t—
CL
O

96 URANIA - Po st ępy  As t r o n o m ii 2/2000



chomego ąj

U R A N I A  P i f  > l>v A:. rRCNw.Vi!

lykisnj filju. yj OridJ



✓

Narodziny 
gwiazd 
w M 20

Ten obraz fragmentu Mgławicy Trójlistna Koniczy- 
na (Trifid) ujajwma otoczenie powstającej masywnej 

? gwiazdy. Przypomnijmy, że samą mgławicę przed
stawiliśm y na łamach numeru 2/99 „Uranii-PA”, 

. . .  — poświęcając jej wówczas również rozkładówkę. Tym
razem widzimy tylko niewielki jej wycinek, oddalony 
w rzeczywistości o około 8 l.św. od środka obiektu. 

Na zdjęciu tym rodząca się gwiazda nie jest bezpośrednio widoczna, pozostaje zanurzona 
w gęstym obłoku materii, jej obecność zdradza jednak poświata otaczająca obszar skłębionego 
pyłu i gazu. Dodatkowym świadectwem procesów gwiazdotwórczych są dwie wystające z obło
ku niczym czułki ślimaka strugi materii. Mimo podobnego wyglądu ich natura jest zupełnie inna. 
Sięgający dalej i skierowany bardziej w lewo dżet to strumień gazu wyrzucanego od tysięcy lat 
przez nowo utworzoną gwiazdę. Sterczący do góry „palec” to parująca globula gazowa, z angiel
skiego EGG (evaporating gaseous globule). To odsłonięta już bardzo młoda gwiazda, pozbawio
na kontaktu z obłokiem molekularnym. Sztandarowych przykładów tego rodzaju zjawisk dostar
czyły obserwacje filarów pyłu w Mgławicy Orzeł przez teleskop Hubble’a (por. PA nr 1/96 oraz 
rozkładówka „Uranii-PA” 1/99).

Prezentowana fotografia jest mozaiką obrazów uzyskanych 8 września 1997 r. z użyciem fil
trów przepuszczających promieniowanie w liniach wodoru, zjonizowanej siarki oraz podwójnie 
zjonizowanego tlenu. Fot. NASA i J. Hester (Arizona State University), (kr)


