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Astrofizycy znaleêli klucz do zrozumienia procesów toczàcych
si´ w najpot´˝niejszych êród∏ach energii we WszechÊwiecie.
Ku ich zdumieniu okaza∏o si´, ˝e jest to klucz wiolinowy

Marek A. Abramowicz i W∏odek Kluêniak

O

d niedawna mamy szans´ na wyjaÊnienie intrygujàcej tajemnicy – co
dzieje si´ z materià tu˝ przed jej bezpowrotnym poch∏oni´ciem przez
czarnà dziur´. WyjaÊnienie to jest ukryte w swoistych melodiach, docierajàcych do nas pod postacià fluktuacji promieniowania rentgenowskiego, które pochodzi z dziwnych obiektów zwanych mikrokwazarami.
Melodia mikrokwazara to powtarzajàcy si´ akord dwóch niskich tonów w stosunku cz´stoÊci 3:2, czyli w konsonansie znanym muzykom
jako kwinta. StwierdziliÊmy, ˝e te tony powstajà na samej kraw´dzi
czarnej dziury, zaledwie troch´ powy˝ej obszaru, z którego nie ma
ju˝ ucieczki nawet dla Êwiat∏a.

Kwazary i mikrokwazary
zebrane podczas obserwacji ogromnej liczby galaktyk, astronomowie odkryli, ˝e w centrum ka˝dej z nich tkwi
monstrualna czarna dziura. W niektórych galaktykach otoczenie
czarnej dziury emituje olbrzymie iloÊci energii w ró˝nych zakresach
widma elektromagnetycznego, przy czym w zakresie widzialnym jest
ono tak jasne, ˝e reszta galaktyki prawie ginie w jego blasku. Takie
obiekty noszà nazw´ kwazarów (quasi-stellar objects – obiekty
gwiazdopodobne). Najwi´ksze czarne dziury, których masy si´gajà setek milionów, a nawet miliardów mas S∏oƒca, zwiàzane sà
w∏aÊnie z kwazarami. Choç miliard mas S∏oƒca to w skali galaktyki niewiele (bo mniej ni˝ jeden procent jej masy), to pod wzgl´dem
tempa produkcji energii kwazary nie majà równych sobie obiektów
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PRZYPUSZCZALNY WYGLÑD MIKROKWAZARA. Cienkie strugi tryskajà z okolic czarnej dziury.

we WszechÊwiecie. èród∏em tej ogromnej energii jest akrecja, tzn. spadanie
materii na czarnà dziur´. Spadajàca materia tworzy gigantyczny wir, w którym
gaz, tràc o siebie, rozgrzewa si´ do setek
milionów stopni. Przed wpadni´ciem
do czarnej dziury Êwieci jaÊniej ni˝ miliardy gwiazd, emitujàc promieniowanie rentgenowskie, Êwiat∏o widzialne i
fale radiowe.
Nie ca∏a spadajàca materia znika bezpowrotnie we wn´trzu czarnej dziury.
Cz´Êç jej jest nieomal w ostatniej chwili wyrzucana w przestrzeƒ mi´dzygalaktycznà w postaci dwóch wàskich
strug gazu, tryskajàcych z pr´dkoÊcià
bliskà pr´dkoÊci Êwiat∏a. Astrofizycy
nie wiedzà, czy te strugi powstajà podobnie jak mgie∏ka kropelek, które
wzbijajà si´ w gór´ nad pot´˝nym wodospadem, czy raczej czerpià energi´
bezpoÊrednio z energii rotacyjnej czarnej dziury. Nie wiedzà te˝, jaka cz´Êç
materii wpada do czarnej dziury, a ja-

ka unika tego losu. Niedawno pojawi∏a
si´ jednak nadzieja na rozwiàzanie tych
fascynujàcych zagadek.
Kilka lat temu Felix Mirabel, argentyƒski astronom pracujàcy wówczas w
SACLAY pod Pary˝em, oraz inni badacze êróde∏ promieniowania radiowego i
rentgenowskiego dokonali zaskakujàcego odkrycia: w naszej Galaktyce znaleêli miniaturowe wersje pot´˝nych kwazarów odleg∏ych o setki milionów lat
Êwietlnych. Mirabel nazwa∏ je mikrokwazarami. Przez wi´kszoÊç czasu mikrokwazar odpoczywa. W ciàgu tych
d∏ugich spokojnych okresów dostrzegalne jest tylko s∏abe Êwiat∏o zwyk∏ej gwiazdy. Obserwuje si´ je za pomocà zwyk∏ych teleskopów optycznych i analizuje
metodami, które astronomowie doprowadzili ju˝ do perfekcji. Dzi´ki takim
standardowym badaniom stwierdzono,
˝e niewidoczne sk∏adniki mikrokwazarów majà masy od oko∏o szeÊciu do
oko∏o 20 mas S∏oƒca. Wyznaczenie ma-

Przeglàd / Drgania dysku
Najpot´˝niejszymi êród∏ami energii we WszechÊwiecie sà kwazary. Obiekty te majà
w naszej Galaktyce swe miniaturowe odpowiedniki – mikrokwazary.
n èród∏em energii emitowanej przez kwazary i mikrokwazary jest spadanie materii
na czarnà dziur´. Materia zbli˝ajàca si´ do czarnej dziury formuje dysk akrecyjny,
w którym krà˝y po zacieÊniajàcej si´ spirali.
n Dysk wykonuje ró˝nego rodzaju drgania, które obserwujemy w postaci wahaƒ
rentgenowskiego blasku mikrokwazara. Szczególne znaczenie ma w nich konsonans
zwany w muzyce kwintà. Jego êród∏em jest materia, która lada moment wpadnie
do czarnej dziury.
n Obserwacje i teoretyczna analiza konsonansu dajà wglàd w warunki panujàce
w dysku akrecyjnym; umo˝liwiajà te˝ pomiar pr´dkoÊci rotacji czarnej dziury.
n
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sy jest mo˝liwe, gdy˝ mikrokwazary nale˝à do obiektów nazywanych w astronomii uk∏adami podwójnymi.
Zwyk∏y uk∏ad podwójny to para okrà˝ajàcych si´ nawzajem gwiazd, które sà
trwale zwiàzane si∏ami wzajemnej grawitacji. Mierzàc pr´dkoÊci gwiazd, mo˝na wyznaczyç mas´ uk∏adu, a niekiedy nawet ka˝dej gwiazdy z osobna. Jednak
w mikrokwazarze tylko jeden sk∏adnik
jest gwiazdà, drugi natomiast to bardzo
dziwny obiekt, niedost´pny bezpoÊrednim obserwacjom w widzialnym zakresie widma elektromagnetycznego.
Od czasu do czasu mikrokwazar budzi si´ i rozb∏yskuje. Chmura rozgrzanego gazu, wewnàtrz której tkwi niewidoczny sk∏adnik, Êwieci nieporównanie
jaÊniej ni˝ gwiazda. Oprócz Êwiat∏a
widzialnego emituje promieniowanie
ultrafioletowe i fale radiowe, a przede
wszystkim silne promieniowanie rentgenowskie. Mierzàc iloÊç energii emitowanej w ka˝dym przedziale d∏ugoÊci
fal, za pomocà praw termodynamiki
promieniowania jesteÊmy w stanie dok∏adnie wyznaczyç temperatur´ i rozmiary Êwiecàcego obiektu. Gdy takie
badania przeprowadzono w mikrokwazarach, okaza∏o si´, ˝e goràca chmura
ma Êrednic´ zaledwie kilkudziesi´ciu
kilometrów. W tej niewielkiej chmurze
kryje si´ obiekt o masie co najmniej
szeÊciu mas S∏oƒca! O ile wiadomo,
nie istnieje ˝adna forma materii o tak
olbrzymiej g´stoÊci. Wi´kszoÊç fizyków
i astrofizyków uwa˝a wi´c, ˝e niewidoczny towarzysz zwyk∏ej gwiazdy jest
czarnà dziurà.

Bez turbulencji ani rusz
PROCESY,

dzi´ki którym Êwiecà kwazary
i mikrokwazary, znamy dziÊ tylko w
ogólnych zarysach. Przybli˝one rozwiàzania równaƒ opisujàcych akrecj´ sugerujà, ˝e spadajàcy na czarnà dziur´
gaz szybko wiruje, tworzàc silniej lub
s∏abiej sp∏aszczony dysk, tzw. dysk akrecyjny [patrz: Omer Blaes „WszechÊwiat
pe∏en dysków”; Âwiat Nauki, listopad
2004]. Silnie sp∏aszczone dyski, które
astrofizycy nazywajà standardowymi
cienkimi dyskami, wyglàdajà jak cienkie naleÊniki i zawsze sà zupe∏nie nieprzezroczyste. S∏abo sp∏aszczone dyski, które kszta∏tem przypominajà grube
obwarzanki, wyst´pujà w dwóch odmianach: przezroczystej i nieprzezroczystej.
Jednym z twórców teorii opisujàcej
przezroczyste obwarzanki jest Jan Piotr

KENN BROWN (poprzednie strony); NASA (ta strona)
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NASA

Lasota z Institut d’Astrophysique w
Pary˝u, który zaczyna∏ karier´ naukowà w Centrum Astronomicznym im. Miko∏aja Kopernika PAN w Warszawie.
Obiekty te zosta∏y przez niego nazwane
„adafami” (advection dominated accretion flows). Natomiast nieprzezroczyste
grube dyski znane sà wÊród astronomów jako „polskie obwarzanki” (Polish
doughnuts). Nazw´ t´ nadal im s∏ynny
angielski astrofizyk, sir Martin Rees z
Cambridge University – zapewne dlatego ˝e ich matematyczna teoria powsta∏a w Warszawie w zespole Bohdana Paczyƒskiego [patrz: SYLWETKA „Siewca
pomys∏ów”; Âwiat Nauki, maj 2004].
Zarówno w cienkim naleÊniku, jak i
w grubym obwarzanku gaz obiega czarnà dziur´ po ciasno nawini´tej spirali
(w przybli˝eniu – po ko∏owych orbitach,
których promienie bardzo powoli malejà, w miar´ jak tarcie zamienia energi´ ruchu orbitalnego w ciep∏o). Losy
ciep∏a wytworzonego w naleÊnikowych
i w obwarzankowych dyskach akrecyjnych ró˝nià si´ jednak zasadniczo. W
nieprzezroczystym naleÊniku fotony bardzo cz´sto zderzajà si´ z czàsteczkami
gazu (dok∏adniej – z elektronami), odbierajàc im, a nast´pnie wypromieniowujàc prawie ca∏e ciep∏o. NaleÊnikowy
dysk ma wi´c stosunkowo niskà temperatur´ i to w∏aÊnie powoduje, ˝e jest naprawd´ bardzo cienki. W przezroczystym adafie fotony prawie nie zderzajà
si´ z czàsteczkami gazu i odbierajà im

KWAZAR 3C 273 i superszybka struga materii
tryskajàca z niego w naszym kierunku. Efekty
relatywistyczne sprawiajà, ˝e druga struga, tryskajàca w przeciwnà stron´, jest niewidoczna.

NAJWYDAJNIEJSZE KOSMICZNE GRZEJNIKI
Spalajàc starannie 10 g t∏uszczu w kaganku, wytwarzamy doÊç energii, by korzystaç przez godzin´ ze êród∏a ciep∏a i Êwiat∏a o mocy 100 W. S∏oƒce Êwieci jaÊniej
od kaganka nie tylko dlatego, ˝e spala wi´cej materii, lecz tak˝e dlatego, ˝e robi
to o wiele wydajniej. Astronomowie majà niezbite dowody, ˝e êród∏em energii
S∏oƒca i podobnych do niego gwiazd jest termojàdrowa przemiana wodoru w hel,
podobnie jak w wybuchu bomby wodorowej. Mimo tego podobieƒstwa mo˝emy spaç
spokojnie, gdy˝ S∏oƒce ma specyficzny mechanizm samoregulacji, dzi´ki któremu wyzwalanie tej ogromnej energii na pewno nie doprowadzi do wybuchu. Badajàc histori´ skorupy Ziemi, geolodzy ustalili, ˝e przynajmniej od 4 mld lat Êwieci
ono z tà samà mocà. Przypadkowy wzrost tempa produkcji energii spowodowa∏by natychmiastowà ekspansj´ wn´trza naszej gwiazdy i jego och∏odzenie, co
zmniejszy∏oby tempo produkcji energii.
WydajnoÊç s∏onecznego grzejnika termojàdrowego jest imponujàca. Zu˝ywajàc
10 g paliwa, termojàdrowy kaganek o mocy 100 W Êwieci∏by i grza∏ przez sto
lat. Jednak pochodnie kwazarów, zasilane akrecjà materii na supermasywne czarne
dziury, sà jeszcze bardziej wydajne – iloÊç energii otrzymana przez wrzucenie 10 g
materii do czarnej dziury pozwoli∏aby naszemu kagankowi grzaç i Êwieciç przez
10 tys. lat! Wiemy o tym bezpoÊrednio z obserwacji. Na poczàtku lat osiemdziesiàtych Andrzej So∏tan z Centrum Astronomicznego im. Miko∏aja Kopernika w
Warszawie zinwentaryzowa∏ ca∏e „paliwo” zu˝yte przez kwazary, tzn. oszacowa∏
mas´ materii zawartej w kwazarowych czarnych dziurach w ca∏ej dost´pnej obserwacjom cz´Êci WszechÊwiata. Policzywszy fotony docierajàce do Ziemi od
wszystkich kwazarów z najdalszych kraƒców WszechÊwiata, ustali∏, ile energii
wydzieli∏o si´ przy poch∏anianiu tej materii. Wykaza∏, ˝e na wyprodukowanie tej
samej iloÊci energii gwiazdy potrzebowa∏yby stokrotnie wi´cej masy, i tym samym
dowiód∏, ˝e wydajnoÊç kwazarów jest stokrotnie wi´ksza ni˝ wydajnoÊç gwiazd.
Wynik ten ma pierwszorz´dne znaczenie nie tylko dla energetyki kwazarów. Z teorii wiemy, ˝e wydajnoÊç akrecji jest tak du˝a, jak wyliczona przez So∏tana tylko
wtedy, gdy tempo poch∏aniania materii przez czarnà dziur´ nie jest wi´ksze od
tempa Eddingtona (które dla typowego kwazara wynosi oko∏o jednej masy S∏oƒca na rok). Czarne dziury, które poch∏aniajà materi´ w szybszym tempie, zamieniajà jà na energi´ ze znacznie mniejszà wydajnoÊcià. Wynik So∏tana dowodzi,
˝e Êrednie tempo akrecji w kwazarch nie przekracza∏o tempa Edddingtona (czyli ˝e supermasywne czarne dziury nie mog∏y rosnàç zbyt szybko). Zatem w kwazarach, podobnie jak w S∏oƒcu, musia∏ dzia∏aç jakiÊ mechanizm autoregulacji.
Jaki – na razie nie wiemy.

niewiele ciep∏a. Adaf traci wi´c ciep∏o
znacznie wolniej ni˝ naleÊnik, co sprawia, ˝e jest od niego o wiele gor´tszy i
grubszy.
Im wi´ksze jest tempo akrecji (czyli
im wi´cej materii wpada do czarnej dziury w jednostce czasu), tym wi´cej ciep∏a
powstaje w dysku i tym wi´ksza mo˝e
byç jego jasnoÊç. Tempo Eddingtona odpowiada takiej jasnoÊci, przy której przyciàganie grawitacyjne, jakiemu podlega
gaz znajdujàcy si´ w otoczeniu dysku,
jest równowa˝one przez ciÊnienie promieniowania. JeÊli tempo akrecji jest ma∏e (wyraênie mniejsze ni˝ tempo Eddingtona), akrecja mo˝e zachodziç dwojako:
w standardowym cienkim dysku albo w
adafie. Natomiast gdy tempo akrecji osiàga i przekracza tempo Eddingtona, dysk

akrecyjny staje si´ polskim obwarzankiem – najpierw stosunkowo „szczup∏ym” („slim disk”), a w koƒcu monstrualnie „grubym” („thick disk”).
Skonstruowawszy uproszczone matematyczne modele standardowych cienkich dysków, adafów i polskich obwarzanków oraz ich ró˝ne kombinacje,
mo˝na obliczyç ich widma, tzn. przewidzieç, z jakim nat´˝eniem powinny Êwieciç w zakresie widzialnym, w podczerwieni, w ultrafiolecie, w promieniach
Roentgena i na falach radiowych. Widma takie zosta∏y obliczone dla ogromnej liczby przypadków, a nast´pnie porównane z rzeczywistymi widmami
uzyskanymi z obserwacji kwazarów i
mikrokwazarów. Choç w ogólnych zarysach teoria zgadza si´ z obserwacjami,
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18 marca 1994

27 marca 1994

3 kwietnia 1994

9 kwietnia 1994

16 kwietnia 1994
10 000 j.a.

to jednak w zbyt wielu przypadkach
nie wyjaÊnia obserwowanych widm, a
zw∏aszcza ich zmiennoÊci w czasie. Tak
wi´c ciàgle jeszcze nie rozumiemy czegoÊ bardzo podstawowego.
Na ogó∏ trudno odgadnàç, czego si´
nie wie. Jednak w wypadku akrecji dok∏adnie wiemy, czego nie rozumiemy.
Poniewa˝ dyski Êwiecà bardzo jasno,
musi si´ w nich wydzielaç bardzo du˝o

MAPY RADIOWE strug tryskajàcych z mikrokwazara. Mo˝na z nich ∏atwo i szybko oszacowaç
pr´dkoÊç strug. Skala i daty pokazujà, ˝e w ciàgu miesiàca ka˝da ze strug przeby∏a odleg∏oÊç
5 tys. razy wi´kszà ni˝ odleg∏oÊç S∏oƒce–Ziemia,
którà Êwiat∏o pokonuje w 8 min. Na pokonanie
5 tys. razy wi´kszej odleg∏oÊci Êwiat∏o potrzebuje
40 tys. min. W miesiàcu jest oko∏o 43 tys. min.
Mapy radiowe dowodzà zatem, ˝e materia p∏ynie w strugach z pr´dkoÊcià bardzo bliskà pr´dkoÊci Êwiat∏a (staranna analiza umo˝liwia zmierzenie jej z du˝à dok∏adnoÊcià).

ciep∏a, co z kolei oznacza, ˝e w spadajàcym gazie powstaje silne tarcie. Wiemy, ˝e jego êród∏em jest turbulencja,
czyli burzliwe, chaotyczne mieszanie si´
materii. Niestety, to bardzo niedobra
wiadomoÊç, poniewa˝ turbulencja jest
nieobliczalna – po dziÊ dzieƒ nie potrafimy ÊciÊle przewidzieç jej w∏asnoÊci.
Turbulencja to z jednej strony wyzwanie dla matematyków i fizyków, z drugiej
zaÊ irytujàcy praktyczny problem dla
astronomów badajàcych kwazary, mikrokwazary i inne obiekty, w których
gaz porusza si´ z du˝à pr´dkoÊcià. Jest
te˝ zmorà in˝ynierów projektujàcych
op∏ywowe kszta∏ty pojazdów, meteorologów przepowiadajàcych pogod´ i budowniczych rurociàgów.
Bez turbulencji nie by∏oby tarcia, bez
tarcia nie by∏oby akrecji, bez akrecji nie

by∏oby Êwiecenia. Znaczenie turbulencji jest wi´c zupe∏nie fundamentalne.
Od 15 lat znamy pierwotnà przyczyn´
jej powstawania w dyskach akrecyjnych,
ale ciàgle jeszcze nie umiemy dok∏adnie opisaç jej skutków. W 1991 roku
Steven Balbus i John Hawley z University of Virginia udowodnili matematycznie, ˝e dyski akrecyjne, w których znajduje si´ s∏abe pole magnetyczne, sà
niestabilne. Skomplikowane oddzia∏ywania mi´dzy polem magnetycznym i
zjonizowanym gazem wymuszajà i podtrzymujà chaotyczne ruchy materii, których nic nie jest w stanie wyt∏umiç. Spadanie na czarnà dziur´ po g∏adkiej
spirali jest niemo˝liwe: na regularny
wzór niemal ko∏owych orbit w gigantycznym wirze nak∏adajà si´ zawi∏e zap´tlenia [ilustracja na stronie 31].
Wszystko to jest ju˝ dla astrofizyków
zupe∏nie oczywiste. Niestety, nasze wyobra˝enia o turbulencji towarzyszàcej
akrecji opierajà si´ na prostych modelach teoretycznych, które nie majà ˝adnych podstaw empirycznych.
Co gorsza, niewiele mogà tu pomóc
nawet najbardziej skomplikowane modele komputerowe. Symulujàc turbulencj´ w dyskach akrecyjnych, docieramy do granic technicznych mo˝liwoÊci

EUROPEJSKI TELESKOP RENTGENOWSKI NEWTON przed startem w hali monta˝owej i podczas pracy na orbicie wokó∏ziemskiej. Podobne urzàdzenia s∏u˝à do obserwacji mikrokwazarów.
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naszej cywilizacji. Najlepsze superkomputery potrzebujà kilku miesi´cy nieprzerwanej pracy, by przeÊledziç jeden
konkretny przyk∏ad spadania turbulentnie mieszanego gazu na czarnà dziur´.
Tylko kilka zespo∏ów badawczych na
Êwiecie dokonuje takich obliczeƒ. Niestety, nikt jeszcze nie jest w stanie uwzgl´dniç w nich Êwiecenia gazu (czyli obliczyç tempa ch∏odzenia turbulentnego
dysku akrecyjnego ani przewidzieç widma takiego obiektu). Najlepsi programiÊci nie potrafià napisaç programów,
które jednoczeÊnie modelowa∏yby turbulencje, tarcie i Êwiecenie z wymaganà
dok∏adnoÊcià i w rozsàdnym czasie.
W dodatku nie bardzo wiadomo, czy potrzebny jest prze∏om w rozumieniu fizyki akrecji, w programowaniu czy
mo˝e wystarczy∏oby zwi´kszenie technicznych mo˝liwoÊciach obliczeniowych. Superkomputerowe symulacje
turbulencji w dyskach akrecyjnych cià-

gle jeszcze nie wysz∏y poza stadium eksperymentów numerycznych i nie mogà
byç porównywane z obserwacjami akrecji w kwazarach i mikrokwazarach. Nie
powiedzà nam jednoznacznie, jakie warunki muszà byç spe∏nione, by standardowy dysk przekszta∏ci∏ si´ w adaf lub
polski obwarzanek, w jaki sposób i dla-

O AUTORACH

NASA (dysk i fragment w lupie); MA¸GORZATA ÂWIENTCZAK (lupa)

TURBULENTNY DYSK AKRECYJNY wokó∏ czarnej dziury.
Zag´szczenia gazu oscylujà wokó∏ ko∏owych orbit,
wykonujàc opisane w artykule drgania epicykliczne.
Powi´kszony fragment pokazuje turbulencj´
– drobnoskalowe, chaotyczne ruchy gazu.

czego zmienia si´ w nim tempo akrecji,
ani kiedy zacznà z niego tryskaç relatywistyczne strugi.
Sàdzimy jednak, ˝e porównanie teoretycznie przewidywanych w∏asnoÊci
turbulencji z rzeczywiÊcie obserwowanymi w∏asnoÊciami akrecji w mikrokwazarach jest mo˝liwe w inny sposób. Co

MAREK A. ABRAMOWICZ i W¸ODEK KLUèNIAK wspó∏pracujà ze sobà od kilku lat. Abramowicz
zaczyna∏ karier´ naukowà jako matematyk w Uniwersytecie Wroc∏awskim. Doktorat z fizyki teoretycznej obroni∏ w Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa∏ w Centrum Astronomicznym im. Miko∏aja Kopernika PAN w Warszawie, w Stanford University i University of Texas w Austin. Przez
wiele lat by∏ cz∏onkiem zespo∏u kierowanego przez s∏ynnego brytyjskiego kosmologa Dennisa
Sciam´ – najpierw w Oxford University, potem w Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati w TrieÊcie. Przez kilka lat by∏ profesorem w za∏o˝onym przez Nielsa Bohra Nordic Institute
of Theoretical Physics w Kopenhadze, a obecnie wyk∏ada astrofizyk´ w Göteborgs Universitet w
Szwecji. G∏ównym przedmiotem jego badaƒ sà czarne dziury. W 1993 roku opublikowa∏ artyku∏
w Scientific American [patrz: „Czarne dziury i paradoks si∏y odÊrodkowej”; Âwiat Nauki, maj
1993]. Kluêniak ukoƒczy∏ studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat obroni∏ w Stanford University. Przez wiele lat pracowa∏ w University of Wisconsin-Madison, a obecnie jest profesorem w Uniwersytecie Zielonogórskim i docentem w Centrum Astronomicznym
im. Miko∏aja Kopernika. W chwili obecnej pracuje w Massachusetts Institute of Technology. Jego zainteresowania zawodowe obejmujà czarne dziury, gwiazdy neutronowe i gwiazdy dziwne.
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prawda, poÊredni, ale niewàtpliwie obiecujàcy i wart wypróbowania.
Metoda, którà opracowaliÊmy, oparta
jest na badaniach melodii wygrywanych
przez czarne dziury w mikrokwazarach.
Dlaczego w mikrokwazarach, a nie w o
wiele pot´˝niejszych kwazarach? Powód
jest bardzo praktyczny i ∏atwy do zrozumienia. Zaburzenia w materii spadajàcej na czarnà dziur´ rozchodzà si´ z
pr´dkoÊcià zbli˝onà do pr´dkoÊci Êwiat∏a. Typowy czas, w którym zaburzajàcy
impuls rozchodzi si´ po ca∏ym aktywnym (silnie Êwiecàcym) obszarze w okolicy czarnej dziury, wyd∏u˝a si´ oczywiÊcie z rosnàcymi rozmiarami tego
obszaru. Okazuje si´, ˝e rozmiary aktywnych obszarów sà proporcjonalne
do pewnej pot´gi promienia czarnej
dziury, który z kolei jest wprost proporcjonalny do jej masy. Czarne dziury w
mikrokwazarach sà dziesiàtki milionów
razy mniejsze od swoich supermasywnych kuzynek w kwazarach, co oznacza, ˝e typowe procesy zachodzàce w
mikrokwazarach toczà si´ dziesiàtki milionów razy szybciej.
Zrozumienie praw ruchu cia∏ niebieskich wymaga∏o stuleci, a nawet tysiàcleci obserwacji astronomicznych i nie
lada cierpliwoÊci w systematycznym
gromadzeniu danych. W dzisiejszym
Êwiecie wszyscy si´ wcià˝ Êpieszà, nawet astronomowie. Znacznie wygodniej
jest obserwowaç mikrokwazar przez
kilka godzin, a nast´pnie szczegó∏owo
przeanalizowaç dane z ka˝dego cennego u∏amka sekundy, ni˝ przez kilkadziesiàt lat dzieƒ po dniu, a raczej noc
po nocy, Êledziç odleg∏y kwazar. Zresztà nie∏atwo jest obserwowaç kwazary
tak d∏ugo. Wi´kszoÊç obserwacji trzeba prowadziç za pomocà aparatury
umieszczonej na satelitach, gdy˝ promienie rentgenowskie nie przenikajà
przez ziemskà atmosfer´, a wi´c nie docierajà do obserwatoriów naziemnych.
Zazwyczaj satelity sà w pe∏ni wydajne
nie d∏u˝ej ni˝ przez kilka lat, i wi´kszoÊç instrumentów astronomicznych,
które w przesz∏oÊci wys∏ano w kosmos,
ju˝ dawno sp∏on´∏a w ziemskiej atmosferze. Ich u˝ytkownicy (do których na-

le˝à obaj autorzy tego artyku∏u) nie
majà wyjÊcia – sà po prostu skazani na
poÊpiech.

Muzyka mikrokwazarów
MIKROKWAZAR w stanie rozb∏ysku nie Êwieci jednostajnie. Zmiany w jego rentgenowskim blasku przypominajà migotanie pochodni wystawionej na silny wiatr.
Amerykaƒscy astronomowie, m.in. Ron
Remillard z Massachusetts Institute of
Technology, Jeff McClintock z Harvard
University i Ted Strohmayer z Goddard
Space Flight Center, przeanalizowali je
dok∏adnie i dokonali zaskakujàcego odkrycia. Stwierdzili, ˝e choç nat´˝enie promieniowania rentgenowskiego podlega
szybkim, chaotycznym zmianom, to jednak niektóre jego drobne wahania sà bardzo regularne: êród∏o promieniowania
rentgenowskiego jaÊnieje i ciemnieje kilkaset razy w ciàgu sekundy.
Gdyby mikrokwazar wysy∏a∏ fale akustyczne o takiej cz´stoÊci, s∏yszelibyÊmy
dêwi´k przypominajàcy wysokoÊcià syren´ przeciwmgielnà. Ponadto okaza∏o
si´, ˝e im wi´ksza masa czarnej dziury
ukrytej w mikrokwazarze, tym wolniejsze sà regularne zmiany jego rentgenowskiego blasku. Na przyk∏ad w mikrokwazarze GRO 1655-40, którego czarna
dziura ma mas´ szeÊciu mas S∏oƒca,
zmiany nast´pujà 300 razy na sekund´,
a w mikrokwazarze GRS 1915+105 z
dziurà o masie 15 mas S∏oƒca ju˝ tylko
115 razy na sekund´.
Nieoczekiwanà regularnoÊç zmian próbowano poczàtkowo t∏umaczyç ruchem
orbitalnym. Na pozór takie wyjaÊnienie
wydaje si´ zupe∏nie wystarczajàce. Czarna dziura w uk∏adzie GRO 1655-40 ma
promieƒ oko∏o 20 km. G´sty ob∏oczek gazu, który krà˝y wokó∏ niej po orbicie o
promieniu 70 km, obiega jà 300 razy na
sekund´, co mo˝e powodowaç obserwowane regularne zmiany o tej samej cz´stoÊci (np. dzi´ki odbijaniu promieni rentgenowskich pochodzàcych z centralnej
cz´Êci dysku). Ale dlaczego ów ob∏oczek
mia∏by utrzymywaç si´ stale na tej w∏aÊnie
orbicie, zamiast spaÊç na czarnà dziur´?
Jeszcze wi´kszà niespodziankà okaza∏o si´ to, ˝e w ka˝dym mikrokwaza-

CIENKI TORUS krà˝àcy wokó∏ czarnej dziury oscyluje w przód i w ty∏ oraz w gór´ i w dó∏, podobnie jak pojedyncza orbita ko∏owa czàstki w dysku akrecyjnym. Âwiat∏o docierajàce do nas od jego
dalszej cz´Êci przechodzi bardzo blisko czarnej dziury, która zakrzywia ku sobie grawitacyjnie tory
promieni Êwietlnych, dzi´ki czemu dzia∏a jak soczewka skupiajàca. Wytworzony przez nià obraz
jest silnie zdeformowany, co widaç na ilustracjach ukazujàcych drgania komputerowego modelu
torusa. Linia widzenia jest nachylona pod kàtem 45° do p∏aszczyzny torusa. Efekt soczewkowania
i efekt Dopplera znacznie wzmacniajà nat´˝enie rentgenowskiej muzyki mikrokwazarów.
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rze czarna dziura wydaje nie jeden, lecz
dwa tony. Przeglàdajàc dane zebrane
przez tylu obserwatorów, i˝ nie sposób
ich tu wymieniç, stwierdziliÊmy, ˝e we
wszystkich badanych obiektach tony te
wspó∏brzmià w konsonansie zwanym w
muzyce kwintà – stosunek ich cz´stoÊci
jest równy 3:2 (gdy np. jeden odpowiada
450 regularnym zmianom jasnoÊci na
sekund´, to drugi 300 takim zmianom).
Co mo˝e byç przyczynà tego konsonansu? Nikt nie zna jeszcze odpowiedzi na
to pytanie. My te˝ jej nie znamy, ale mamy pewnà hipotez´, która – jak si´ wydaje – nie jest zbyt daleka od prawdy.
Ju˝ pitagorejczycy zaobserwowali, ˝e
wysokoÊç dêwi´ków lutni zale˝y od d∏ugoÊci jej strun: im d∏u˝sza struna, tym
ni˝szy dêwi´k. Aby otrzymaç brzmienie
kwinty, nale˝y tràciç struny, których d∏u-

goÊci majà si´ do siebie jak 3:2. Zapytajmy wi´c po kolei: co odpowiada „strunom lutni” wokó∏ czarnych dziur, dlaczego w∏aÊnie te dwie struny dêwi´czà
oraz co je tràca i wprawia w drgania?
Gaz, który wyp∏ywa ze zwyk∏ej gwiazdy w mikrokwazarze, zbiera si´ w doÊç
p∏askim dysku akrecyjnym wirujàcym
wokó∏ czarnej dziury. Poniewa˝ turbulencja zak∏óca jego ruch orbitalny,
wszystkie atomy „meandrujà”, na zmian´ nieco zbli˝ajàc si´ do dziury i nieco si´
od niej oddalajàc. W astrofizyce takie
naprzemienne wybieganie poza orbit´
ko∏owà i odchylanie si´ od niej w stron´ obiektu centralnego nosi nazw´ drgaƒ
epicyklicznych. Ich cz´stoÊç zale˝y od
promienia orbity, wzgl´dem której gaz
oscyluje – ka˝dej orbicie odpowiada jej
w∏asna cz´stoÊç epicykliczna. Oscylacje

epicykliczne generujà pierwszy, ni˝szy
ton konsonansu, który w naszym porównaniu wydaje d∏u˝sza struna lutni.
Gaz w dysku akrecyjnym ma doÊç
znacznà swobod´ ruchów. Mo˝e nie tylko wykonywaç drgania epicykliczne,
lecz tak˝e drgania wzgl´dem p∏aszczyzny dysku (to tak jakby jeden z
pierÊcieni Saturna uniós∏ si´ nieco ponad pozosta∏e, a nast´pnie opad∏, oscylujàc przez pewien czas w gór´ i w dó∏).
Cz´stoÊç drgaƒ w kierunku prostopad∏ym do p∏aszczyzny dysku równie˝ zale˝y od promienia orbity, dla wszystkich
orbit jest jednak wy˝sza od cz´stoÊci epicyklicznej. Drgania te generujà drugi
ton konsonansu, który w naszym porównaniu wydaje krótsza struna lutni.
Turbulencja tràca wszystkie „d∏ugie
struny” w dysku, ale tylko dla jednej koSTYCZE¡ 2006 ÂWIAT NAUKI
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JAK POWSTA¸Y KWAZARY I MIKROKWAZARY
re sà tak nieliczne, ˝e ich „nadeddingtonowskie” tempa akrecji nie zawy˝ajà Êredniej obliczonej dla wszystkich kwazarów
przez So∏tana i nie zaprzeczajà jego argumentowi).
Najwi´cej zwolenników ma dziÊ hipoteza, zgodnie z którà
wi´kszoÊç supermasywnych czarnych dziur powsta∏a poprzez
zlewanie si´ dziur o mniejszych rozmiarach. Z teorii wzgl´dnoÊci wynika bowiem jednoznacznie, ˝e czarnej dziury nie da
si´ rozbiç na cz´Êci. Dwie dziury, które si´ zderzajà, muszà si´
po∏àczyç. Do takich zderzeƒ mo˝e dojÊç podczas cz´sto obserwowanych zderzeƒ galaktyk.
Choç nie wiemy jeszcze, jak powstajà i rosnà ogromne, supermasywne czarne dziury w kwazarach, to jesteÊmy niemal
pewni, ˝e niewielkie czarne dziury w mikrokwazarach tworzà
si´ podczas wybuchów supernowych. Jako supernowa wybucha gwiazda, w której przesta∏ dzia∏aç mechanizm samoregulacji silnika termojàdrowego. Nast´puje to pod koniec ˝ycia
ka˝dej gwiazdy o masie wi´kszej ni˝ oko∏o 10 mas S∏oƒca.
Jej masywny rdzeƒ zapada si´ pod wp∏ywem grawitacji i – w
zale˝noÊci od tego czy poczàtkowa masa gwiazdy by∏a mniejsza, czy wi´ksza od oko∏o 30 mas S∏oƒca – przekszta∏ca si´ w
gwiazd´ neutronowà lub czarnà dziur´ [patrz: Pawe∏ Haensel
„Polowanie na gwiazdy dziwne”; Âwiat Nauki, marzec 2005].
Wyzwalana jest przy tym ogromna iloÊç energii, która rozrywa zewn´trzne warstwy gwiazdy i odrzuca je w przestrzeƒ
mi´dzygwiazdowà.

nie mog∏yby wygrywaç rentgenowskiej
cz´stoÊç drgaƒ w kierunku prostopad∏ym
∏owej orbity d∏uga i krótka struna majà
kwinty, nawet gdyby z jakiegoÊ powodu
do p∏aszczyzny dysku oraz cz´stoÊç epiodpowiednie d∏ugoÊci, by wspó∏brzmieç
by∏y dostatecznie goràce. Mog∏yby co najcykliczna sà w∏aÊnie w stosunku 3:2. Inaze sobà w kwincie. Uwa˝amy, ˝e w okowy˝ej Êpiewaç unisono.
czej jest w klasycznej teorii grawitacji
licy tej w∏aÊnie orbity oscylacje gazu sà
Newtona, która za∏amuje si´ w pobli˝u
najsilniejsze (majà najwi´kszà ampliczarnych dziur, lecz bardzo dobrze opitud´). Czynnikiem, który za to odpowiaKonsekwencje konsonansu
suje s∏abe pola grawitacyjne: zgodnie z
da, jest zjawisko rezonansu parameRENTGENOWSKA KWINTA mo˝e wi´c byç
nià obie cz´stoÊci powinny byç jednakotrycznego, dobrze znane ka˝demu
grana tylko w supersilnym polu grawe. PierÊcienie Saturna, które wirujà w
dziecku, które buja∏o si´ na huÊtawce.
witacyjnym, a co wi´cej (jak ju˝ to
s∏abym polu grawitacyjnym tej planety,
Aby rozbujaç huÊtawk´, trzeba wyciàwyjaÊniliÊmy), tylko na ÊciÊle okreÊlogaç nogi do przodu i do tynej orbicie, przebiegajàcej w
∏u w odpowiednim rytmie.
bardzo ma∏ej odleg∏oÊci od
Mo˝na to robiç tak cz´sto,
czarnej dziury. Promieƒ tej
jak buja si´ huÊtawka, alorbity zale˝y od masy i pr´dbo te˝ dwukrotnie cz´Êciej
koÊci obrotu czarnej dziury,
– w obu przypadkach huÊa tak˝e (choç w mniejszym
tawka zareaguje tak, jak testopniu) od szczegó∏ów strukgo oczekujemy. A w upaltury dysku. Równania opisuny letni dzieƒ, rozleniwieni,
jàce dwie pierwsze z tych zamo˝emy jà rozbujaç, porule˝noÊci daje si´ stosunkowo
szajàc nogami znacznie
∏atwo wyprowadziç z teorii
wolniej – w tempie dwóch
grawitacji Einsteina. Chcàc
ruchów na trzy wahni´cia
w nich uwzgl´dniç efekty
huÊtawki.
zwiàzane ze strukturà dysku,
Wykorzystujàc teori´ granapotykamy jednak skomwitacji Einsteina, dowiedliplikowany problem mateÊmy, ˝e w niewielkich odle- WIELE NOWYCH POMYS¸ÓW i trudnych matematycznie obliczeƒ, b´dà- matyczny, który na razie udacych podstawà przedstawionej w artykule teorii, jest wynikiem wielomiesi´czg∏oÊciach od czarnej dziury nej pracy naszych studentów. Na zdj´ciu Eva Šrámkova (z lewej) i Paola Rebu- ∏o si´ rozwiàzaç tylko w
parametryczny rezonans sco oraz autorzy artyku∏u, Marek Abramowicz i W∏odek Kluêniak (z prawej). pewnym bardzo szczególnym
zachodzi tylko wtedy, gdy W tle Hradczany.
przypadku. Rozwiàzanie to
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Pr´dkoÊç ucieczki z powierzchni S∏oƒca jest 500 razy mniejsza od pr´dkoÊci Êwiat∏a i wynosi oko∏o 600 km/s. Pr´dkoÊç
ucieczki z powierzchni cia∏a o ustalonej g´stoÊci roÊnie proporcjonalnie do jego rozmiaru. Powi´kszajàc S∏oƒce (bez zmiany
g´stoÊci) 500 razy, otrzymalibyÊmy obiekt o tak silnym polu grawitacyjnym, ˝e nawet Êwiat∏o nie mog∏oby z niego uciec –
czarnà dziur´. To proste rozumowanie przeprowadzili, niezale˝nie od siebie, Pierre Simon de Laplace i John Mitchell ju˝
w XVIII wieku. Poniewa˝ przy ustalonej g´stoÊci masa kuli roÊnie proporcjonalnie do jej obj´toÊci, a wi´c do trzeciej pot´gi jej rozmiaru, otrzymana w ten sposób czarna dziura by∏aby
500 × 500 × 500, czyli oko∏o 100 mln razy masywniejsza od
S∏oƒca. Mia∏aby wi´c mas´ typowego kwazara.
Sto milionów gwiazd mo˝na odpowiednio ciasno upakowaç,
doprowadzajàc do zapadni´cia si´ ogromnej gwiezdnej gromady. Wàtpliwe jednak, by w∏aÊnie w ten sposób powsta∏y najstarsze z obserwowanych kwazarów. Istnia∏y one ju˝ miliard lat po
Wielkim Wybuchu. Wydaje si´, ˝e miliard lat to stanowczo za
ma∏o, by mog∏y utworzyç si´ wielkie gromady gwiazd. Z kolei
hipoteza, ˝e supermasywne czarne dziury w starych kwazarach uros∏y dzi´ki akrecji, oznacza, ˝e tempo, w jakim poch∏ania∏y materi´, musia∏o byç wi´ksze od tempa Eddingtona, co jest
sprzeczne z wnioskami wyp∏ywajàcymi z badaƒ So∏tana. Mo˝liwe jednak, jak sugerujà Rees i Joseph Silk z Oxford University, ˝e ten sposób uros∏y tylko najbardziej masywne dziury (któ-
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znalaz∏a Eva Šrámkova, magistrantka Uniwersytetu Âlàskiego
w Opawie na Morawach, opierajàc si´ na szczegó∏owym opisie
matematycznym oscylacji rentgenowskich otrzymanym uprzednio przez Paol´ Rebusco (ówczesnà magistrantk´ w Universit∫
degli Studi di Trieste) i niezale˝nie przez Jiřiego Horaka (ówczesnego doktoranta Uniwersytetu
Karola w Pradze). Do sukcesu
naszych badaƒ walnie przyczyni∏y si´ mi´dzynarodowe warsztaty, organizowane w zamku w
Wojnicach niedaleko Wroc∏awia
dzi´ki finansowemu wsparciu
Nordic Institute of Theoretical
Physics w Kopenhadze i Swedish
Research Council (VR).
Tak wi´c mo˝emy byç pewni,
˝e „rentgenowska kwinta” jest ∏ab´dzim Êpiewem materii, która
znalaz∏a si´ na kraw´dzi czarnej
dziury i lada moment straci kontakt z resztà WszechÊwiata*. Ale
to nie wszystko. JeÊli znamy mas´ czarnej dziury w mikrokwaza- MUZYKA CZARNYCH DZIUR by∏a tematem ubieg∏orocznych mi´zynarodowych warsztatów, które odby∏y
rze, jesteÊmy w stanie obliczyç, z si´ w niebanalnej oprawie, bo w zamku w Wojnowicach ko∏o Wroc∏awia. Brali w nich udzia∏ wybitni spejakà pr´dkoÊcià ten niezwyk∏y cjaliÊci z Europy, USA i Japonii oraz wspó∏pracujàcy z nimi studenci.
obiekt wiruje wokó∏ w∏asnej osi.
dzone. Nie ma muzyki, nie ma kwinty.
powstajà w wybuchach supernowej ju˝
Musimy tylko zmierzyç cz´stoÊci wahaƒ
Natomiast zbyt silna turbulencja zamiejako obiekty szybko rotujàce.
blasku rentgenowskiego (np. 300 razy i
nia muzyk´ w jednostajny szum, w któKonsonans w muzyce mikrokwaza450 razy na sekund´) i wraz z masà podrym kwinty po prostu nie daje si´ us∏yrów daje te˝ szans´ na wnikni´cie w
stawiç je do naszych równaƒ. Po raz
szeç. Matematycznie Êcis∏e opisanie
szczegó∏y tajemniczego procesu poch∏apierwszy u˝yliÊmy tej metody do zmieefektu zanikania konsonansu ze wzroniania materii przez czarne dziury. Sàrzenia szybkoÊci obrotu czarnej dziury
stem energii turbulencji jest trudne, ale
dzimy, ˝e najwi´ksza niewiadoma w tym
w mikrokwazarze GRO 1655-40. W tym
na pewno mo˝liwe. Wiedzàc dok∏adnie,
procesie, czyli turbulencja, jest zupe∏roku Gabriel Török, doktorant Uniwerw jaki sposób turbulencja szarpie strunie nieodzowna, by dyski akrecyjne wysytetu Âlàskiego w Opawie, wyznaczy∏
ny „lutni”, b´dziemy mogli na∏o˝yç
grywa∏y kwint´. To w∏aÊnie ona dostarszybkoÊç rotacji czarnych dziur w trzech
ograniczenia na energi´ i amplitud´ rucza energii epicyklicznym oscylacjom
innych mikrokwazarach.
chów turbulentnych w dyskach akredysku. Jak pokazujà wst´pne, jeszcze
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