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Głównym tematem, który proponu
jemy naszym Czytelnikom w ostatnim 
tegorocznym numerze, jest historia pod
stawowego narzędzia badania Wszech
świata. Refleksją nad tym fragmentem 
dziejów astronomi warto uzupełnić in
trygujące zapewne wszystkich miłośni
ków astronomii doniesienia o — zapla
nowanej na pierwszą połowę grudnia 
— naprawie Teleskopu Kosmicznego 
Hubble’a. Dotrą one do nas, jeśli nic 
nie opóźni 59 już lotu amerykańskiego 
wahadłowca i na pewno dostarczą bo
gatego materiału do wielu przemyśleń 
dotyczących nie tylko najdoskonalszego 
dziś instrumentu astronomicznego. M a
my nadzieję, że napisany przez studenta 
astronomii Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika w Toruniu szkic o teleskopach 
ułatwi zrozumienie doniosłości wydarzeń, 
których będziemy świadkami, oraz uzmy
słowi nam drogę, jaką przebyła służąca 
astronomii myśl techniczna od wynale
zienia lunety na początku X V II wieku 
aż do współczesnych obserwatoriów or
bitalnych. Jak na tym tle jawią się naj
nowsze działania warszawskich astro
nomów dowiemy się z Kroniki, w której 
informujemy o realizacji, od dawna nur
tującej środowisko astronomiczne w na
szym kraju, koncepcji umieszczenia te
leskopu optycznego w miejscu o klima
cie najlepiej sprzyjającym obserwacjom 
nieba. Tę, z  pewnością radosną dla 
wszystkich miłośników astronomii, wia
domość ilustrujemy reprodukowaną na 
okładce fotografią, która — choć nie
zbyt efektowna — ukazuje nieobojętne 
nam przecież zbocze chilijskiego wzgó
rza, gdzie już niedługo stanie polski te
leskop. W  dziale Obserwacje znajdzie
my natomiast rozstrzygnięcie naszego 
konkursu na wakacyjne zdjęcie nieba.

Czytelnikom „‘Uranii” i wszystkim  M ifosnifom Astronomii najCepsze życzenia  
z  okflzji Ś w ią t ‘Bożego g r o d z e n ia  i “Hęwego 1994 fRffkji skjada

Z a rzą d ę fó w n y  PTM A  i fRgdakfja „U ranii”
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Paweł Sobotko — Olsztyn

TELESKOP I JEGO ROLA W ASTRONOMII

W powszechnym mniemaniu nieodłącz
nym atrybutem astronoma jest teleskop. 
Okazuje się jednak, że obecnie częściej 
używanym urządzeniem jest komputer. Je
śli zapytać grupę astronomów, jakie urzą
dzenie zabraliby ze sobą na bezludną wy
spę, najprawdopodobniej większość wy
brałaby osobisty komputer. Niemniej jed
nak teleskop był i nadal jest niezmiernie 
ważnym instrumentem, dostarczającym in
formacji o Wszechświecie.

Wypowiadając słowo „teleskop” myśli
my przeważnie o długiej rurze z soczewka
mi, służącej do obserwowania „światła”. 
Światło widzialne odbierane przez nasze 
oczy nie jest jedynym rodzajem promie
niowania nadchodzącym z Kosmosu. Poza 
nim możemy odbierać fale elektromagne
tyczne o innych długościach, a więc pro
mieniowanie radiowe, podczerwone, nad
fioletowe, rentgenowskie i gamma. Każdy 
z tych rodzajów promieniowania potrze
buje odpowiednich odbiorników. W dal
szym ciągu skoncentruję się na telesko
pach tradycyjnych, działających w widzial
nej części widma.

1. Pierwsze teleskopy
Wynalezienie teleskopu rozpoczęło nowy 
rozdział w dziedzinie badań Wszechświa
ta. Wynalazek ten „wisiał w powietrzu” od 
dłuższego czasu, gdyż zarówno podstawo
we prawa optyki jak i umiejętność wytwa
rzania soczewek znane były od kilku stu
leci. Pod koniec XIII w. we Włoszech za
częto używać okularów z soczewkami wy
pukłymi dla skorygowania wad wzroku.

Pierwsza udana próba skonstruowania 
teleskopu miała miejsce w 1608 r. Nie wia
domo dziś, kto pierwszy skonstruował lu
netę z dwóch soczewek — wypukłej i wklę
słej (rys. 1). Anonimowy wystawca zapre
zentował taki przyrząd na targach we

Frankfurcie w końcu września 1608 r., zaś 
w październiku mieszkający w holender
skim Middelburgu wytwórca okularów 
Hans L i p p e r S h e y  (ok. 1570 — 1619) 
zwrócił się do Stanów Generalnych Ho
landii z ofertą odstąpienia konstrukcji lu
net w zamian za roczną pensję albo trzy
dziestoletni patent. Wkrótce zgłosiły się 
inne osoby z podobnymi prototypami (m. 
in. Jakob A d r i a a n s z o o n  zw. M e -  
t i u s) i ostatecznie patentu nie uzyskał 
nikt. Za wynalazcę lunety uchodzi też Za- 
charias J a n s s e n ,  middelburski produ
cent okularów i fałszerz pieniędzy.

Wkrótce po rozpowszechnieniu się te
leskopu użyto go do obserwacji astrono
micznych. Przedmiotem obserwacji stał się 
Księżyc, następnie gwiazdy. Zaraz potem 
odkryto gromady gwiazd i nieznane przed
tem mgławice (m. in. Wielką Mgławicę w 
Orionie), a także plamy na Słońcu. Szcze
gólnie istotne znaczenie światopoglądowe 
miało odkrycie księżyców Jowisza i wystę
powania faz Wenus. Pionierami telesko
powych obserwacji astronomicznych byli:
• Szwajcar Johann Baptist C y s a  t 

(1586-1657),
• Holender Johannes Fa b r i c i u s 

(1587-1616),
• Włoch Galileo G a l i l e i  

(1564-1642),
• Anglik Thomas H a r r i o t  

(1560-1621),
• Niemiec Simon M a r i u s  

(1573-1624),

Rys. 1. Luneta Galileusza (1 — soczewka dwuwy- 
pukła, 2 — soczewka dwuwklęsła).
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• Francuz Nicolas Cloudc F a b r i  d e  
P e i r e s c  (1580-1637),

•  Niemiec Christoph S c h e i n e r 
(1573-1650).
Podkreślić trzeba tu rolę Galileusza, 

który jako pierwszy zastosował nowy wy
nalazek do obserwacji astronomicznych i 
rzucił nowe światło na rolę doświadczenia 
w nauce. Teleskop umożliwił dostrzeżenie 
tego, czego nie można było zobaczyć go
łym okiem.

W 1611 r. matematyk i astronom nie
miecki Johannes K e p l e r  (1571-1630) 
opublikował opis teleskopu złożonego z 
dwóch soczewek wypukłych, a więc dają
cego obraz odwrócony (rys. 2). Konstruk
cja ta została pomyślnie zrealizowana przez 
jego rodaka Jakoba C h r i s t m a n n a  
(1554-1613).

Rys. 2. Luneta Keplera (1, 2 — soczewki dwuwy- 
pukłe).

Ówczesne teleskopy były bardzo nie
doskonałe, a ich używanie wymagało wpra
wy. Niewielkie pole widzenia i różnorod
ne usterki optyki, wydatnie utrudniały ob
serwacje. Ciągłe dążenie do uzyskiwania 
coraz lepszych obrazów i większych po
większeń spowodowało zwiększanie śred
nic i ogniskowych budowanych instrumen
tów, a co za tym idzie — nowe problemy 
techniczne. Gdański astronom Jan H e - 
w e l i u s z  (1611-1687) zbudował m. in. 
teleskop o długości 46 m i czworokątnym 
przekroju (rys. 3). Tfen ogromny instru
ment umieszczony był za miastem i spra
wiał obserwatorowi niemały kłopot. D re
wniany tubus ulegał gięciu wskutek wła
snego ciężaru i podmuchów wiatru. Lune
ta taka miała mniejszą aberrację sferyczną 
niż lunety krótsze. W celu wyeliminowa

nia tej wady Johannes Kepler sugerował 
używanie soczewek hiperbolicznych, zaś 
K a r t e z j u s z  (właśc. Renć D e s c a r 
te s ,  1596-1650) — soczewek płasko-hi- 
perbolicznych i sferyczno-cliptycznych. 
Jednakże szlifowanie soczewek innych niż 
sferyczne sprawiało niemałą trudność. H e
weliusz posiadał warsztat, w którym ob
rabiano soczewki przy użyciu specjalnie 
skonstruowanych urządzeń. Dzięki swemu 
bogatemu instrumentarium astronom ten 
wykonał wiele obserwacji, w szczególności 
powierzchni Księżyca.

Prace Heweliusza nad teleskopami dłu
googniskowymi kontynuował holenderski 
fizyk Christian H u y g e n s  (1629-1695), 
który wraz ze swym bratem Constantinem 
opracował technikę szlifowania soczewek 
o niewielkim promieniu krzywizny i dłu
giej ogniskowej, a więc z mniejszymi aber
racjami. Skonstruowali oni ponadto oku
lar złożony z dwóch soczewek płasko-wy- 
pukłych (rys. 4). W 1655 r. Huygens za 
pomocą lunety o ogniskowej ok. 3.5 m i 
średnicy 5.7 cm odkrył księżyc Saturna, 
nazwany Tytanem. W następnym roku Huy-

2 3

Rys. 4. Okular Huygensa (1 ,2  — soczewki płasko- 
wypukłe, 3 — nitki mikrometru).
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gcns korzystając z wykonanego przez sie
bie teleskopu o ogniskowej 7 m, potwier
dził istnienie wokół Saturna pierścienia, 
którego zniekształcony obraz widział już 
Galileusz. Huygens skonstruował ponad
to teleskopy o długości 37, 52 i 64 m. Tkk 
długie instrumenty nic posiadały tubusa 
— obiektyw umieszczano na słupie i łą
czono z okularem za pomocą sznura.

Francuski astronom Adrien Au z o u t 
(1640-1691) wykonał w 1664 r. taki „po
wietrzny” teleskop o długości 98 m, ale 
korzystanie z niego było praktycznie nie
możliwe. Dalsze wydłużanie ogniskowej in
strumentów soczewkowych — refrakto- 
rów — traciło więc sens.

Tfeoretyczną stronę konstrukcji nowe
go typu teleskopu, wykorzystującego od
bicie światła w zwierciadle wklęsłym, przed
stawili kolejno:
• w 1616 r. Włoch Galileo Nicolo Zu- 

cci (1586-1670),
•  w 1634 r. Francuz Marin Mersen-  

ne (1588-1648),
•  w 1663 r. Anglik James G r e g o r y  

(1638-1675).
W  systemie Gregory’ego promienie 

świetlne odbite od zwierciadła głównego 
padają na niewielkie elipsoidalne zwier
ciadło wklęsłe, a następnie biegną do oku
laru poprzez otwór w zwierciadle głów
nym (rys. 5). Prototyp takiego układu, po-

Rys. 5. Teleskop Gregory’ego (1 — zwierciadło eli

psoidalne, 2 — zwierciadło paraboloidalne, 3 — oku
lar).

wstały w 1664 r., był dziełem angielskiego 
fizyka Roberta H o o k e ’a (1635-1703). 
Jakość tego egzemplarza okazała się na 
tyle niska, że nie nadawał się on do ob
serwacji.

W r. 1668 fizyk angielski Isaac N e w - 
t o n (1642-1727) zbudował pierwszy dzia

łający reflektor, składający się z głównego 
brązowego zwierciadła sferycznego o śred
nicy 2.5 cm i ogniskowej 65 cm oraz małe
go zwierciadła płaskiego, ustawionego pod 
kątem 45° do osi optycznej, a także okula
ru z soczewką płasko-wypukłą (rys. 6). Po-

Rys. 6. 'teleskop Newtona (1 — zwierciadło płaskie, 

2 — zwierciadło paraboloidalne, 3 — okular).

większenie, w zależności od zastosowane
go okularu, wynosiło 41 lub 25 razy.

Tłzcci rodzaj teleskopu zwierciadlane
go przedstawił w 1672 r. Francuz Guillau
me N. C a s s e g r a i n  (1625 — ok. 1700). 
Konstrukcja jego instrumentu jest podob
na do Gregory’ego, z tą różnicą, że wtórne 
zwierciadło jest hiperboloidalne i wypu
kłe (rys. 7).

Rys. 7. 'leleskop Cassegraina (1 — zwierciadło hi
perboloidalne, 2 — zwierciadło paraboloidalne, 3 — 
okular).

Warto zauważyć, że od wynalezienia re
flektorów do rozpoczęcia ich masowej pro
dukcji, upłynęło sporo czasu. Angielski op
tyk i astronom James S h o r t  (1710- 
1768) posiadał od 1722 r. profesjonalną 
wytwórnię zwierciadeł i teleskopów. Zbu
dował on około tysiąca małych reflekto
rów (głównie w systemie Gregory’ego) i 
kilka większych instrumentów na specjal
ne zamówienia.

Obok odkrywania tajemnic Wszech
świata, teleskop umożliwił także dokony
wanie pomiarów kątowych na sferze nie
bieskiej z wyższą niż dotąd dokładnością.



12/1993 URANIA 325

Drewniany 6-metrowy kwadrant duńskie
go astronoma Tychona B r a h e g o (1546- 
1601) umożliwiał pomiary z dokładnością 
rzqdu 1’. Była to granica dokładności, któ
rej nie przekroczyły nawet metalowe kwa- 
dranty i sekstanse Heweliusza.

Pierwszą próbę wykorzystania teles
kopu do pomiarów kątowych podjął już 
w 1611 r. wspomniany już J. Christmann. 
Znaczący wzrost dokładności pomiarów 
nastąpił z chwilą wynalezienia mikrome
tru okularowego. W 1639 r. Anglik Wil
liam G a s c o i g n e  (1612-1644) zauwa
żył nić pajęczą w okularze swojego tele
skopu i postanowił wykorzystać to przy
padkowe odkrycie. Oprócz dwóch krzyżo
wo ustawionych nici zainstalował w lune
cie trzecią ruchomą nitkę, połączoną ze 
śrubą z podziałką. Umożliwiło to dokony
wanie pomiarów średnic kątowych planet. 
Nie wiedząc o odkryciu Gascoigne’a, mi
krometr okularowy zbudował niezależnie 
w 1667 r. A. Auzout, który wydał drukiem 
pracę o metodach pomiarów kątowych. 
Współpracujący z Auzoutem Francuz Jean 
P i c a r d  (1620-1682) odkrył występo
wanie zmian w położeniach gwiazd. Zja
wisko to wyjaśnił w 1728 r. astronom an
gielski James B r a d l e y  (1692-1762) ja
ko aberrację światła.

Już w kilkadziesiąt lat po skonstruo
waniu pierwszego teleskopu zaczęto bu
dować specjalistyczne instrumenty, służą
ce do wykonywania jednego typu obser
wacji. Duński astronom Olaus Christen
sen R o m e r  (1644-1710), znany z po
miaru prędkości światła na podstawie ob
serwacji zjawisk w układzie księżyców Jo
wisza, skonstruował w 1689 r. instrument 
przejściowy, a w 1690 r. — koło południ
kowe. Instrumenty te wraz z dokładnym 
zegarem, pozwalały na dokonywanie po
miarów kątowych z dokładnością ok. 1”.

2. Soczewki ach romsityczne. Dalszy
rozwój teleskopów

W 1733 r. angielski prawnik, a z zami
łowania — optyk, Chester M oor H a l l

(7-1771) skonstruował soczewkę o śred
nicy 6 cm, złożoną z dwóch części: dwuwy- 
puicłej ze szkła flint i dwuwklęsłej ze szkła 
crown. W ten sposób powstał obiektyw 
achromatyczny, czyli pozbawiony aberra
cji chromatycznej. Hall nie nadał swemu 
odkryciu rozgłosu. Ponownym wynalazcą 
soczewki achromatycznej został również 
Anglik — John D o l l o n d  (1706-1761), 
który procesował się z londyńskimi op
tykami o patent na ten wynalazek. Osta
tecznie Dollond otrzymał patent w 1758 r. 
i był krótko monopolistą w dziedzinie wy
twarzania soczewek achromatycznych. Pier
wszą okazją do wypróbowania nowych so
czewek w astronomii było rzadkie zjawi
sko przejścia Wenus przed tarczą Słońca 
w 1761 r. Obserwacje przy użyciu instru
mentów wyposażonych w otrzymane od 
Dollonda obiektywy wykonali: w Szwecji 
Samuel K l i n g e n s t i e r n  (1697-1765), 
w Niemczech Johann Tbbias M a y e r  
(1723-1762) i we Francji Nicolas Louis 
d e  L a c a i l l e  (1713-1762). Jednakże 
oczekiwania na znaczną poprawę jakości 
obrazów nie spełniły się z powodu niskiej 
jakości soczewek. Prace Dollonda nad u- 
kładami achromatycznymi kontynuował je
go syn Peter (1730-1820), który ok. 1765 
r. skonstruował obiektyw złożony z trzech 
soczewek. Obiektywy achromatyczne ode
grały ważną rolę w dalszym rozwoju opty
ki astronomicznej. Dzięki ich zastosowa
niu można było uzyskiwać większe po
większenia, zachowując dobrą jakość ob
razu.

Wybitnym astronomem i konstrukto
rem był pochodzący z Niemiec, a miesz
kający w Anglii, Frederick William H e r -  
s c h e 1 (1738-1822). 'tylko w latach 1782- 
1785 skonstruował on 50 reflektorów, w 
większości o 2-3 metrowych ogniskowych. 
Wykonywał też wysokiej jakości zwiercia
dła, co pozwalało na uzyskiwanie dużych 
powiększeń — do 6450 razy. W latach 
1786-1789 zbudował, podówczas najwięk
szy na świecie, dwunastometrowy reflek
tor ze zwierciadłem o średnicy 122 cm.
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Kilkusetkilogramowe metalowe zwiercia
dło odlewano trzykrotnie. W tym przypad
ku okazało się, jak wielkie znaczenie ma 
wybór odpowiedniego miejsca na obser
watorium. Swój ogromny teleskop posta
wił Herschel w Slough, gdzie tylko ok. 100 
godzin w ciągu roku panują odpowiednie 
do obserwacji warunki atmosferyczne. Os
tatnią obserwację tym instrumentem wy
konano w 1815 r. Herschel używał kilku 
teleskopów różnych systemów optycznych. 
Do najważniejszych osiągnięć tego astro
noma należy odkrycie w 1781 r. nowej pla
nety, nazwanej Uranem.

Pod koniec XVIII w. zięć J. Dollonda 
Jessi R a m s d e n (1735-1800) skonstru
ował nowy typ okularu, złożony z dwóch 
soczewek płasko-wypukłych, skierowanych 
wypukłościami ku sobie (rys. 8). Ramsden 
był również wysokiej klasy konstruktorem 
teleskopów z obiektywami achromatycz- 
nymi.

3 2 1
Rys. 8. Okular Ramsdena (1, 2 — soczewki ptasko- 
wypukle, 3 — nitki mikrometru).

Ważną rolę w rozwoju współczesnych 
instrumentów astronomicznych odegrał 
niemiecki fizyk Joseph von F r a u n h o 
f e r  (1787-1826). Wprowadził on znaczą
ce ulepszenia do technologii produkcji o- 
biektywów achromatycznych. Od r. 1818 
kierował Fraunhofer firmą optyczno-me
chaniczną, specjalizującą się w budowie 
nowoczesnych refraktorów i mechanizmów 
zegarowych do ich prowadzenia. Najwięk
szy z tych instrumentów o średnicy 24.4 
cm i ogniskowej 437 ęm z montażem para- 
laktycznym tzw. niemieckim, ukończony 
pod koniec życia konstruktora, zainstalo
wany został w Dorpacie (obecnie Tartu, 
Estonia). Dyrektor tamtejszego obserwa

torium, pochodzący z Niemiec Wasilij Ja- 
kowlewicz S t r u v e  (1793-1864) doko
nał za pomocą tego refraktora, wtedy naj
większego na świecie, jednego z pierw
szych udanych pomiarów paralaksy gwiaz
dy (Wega — a  Lyr). W tym samym roku 
W. J. Struve wydał drukiem katalog 2714 
układów podwójnych gwiazd, w któiym za
warł wyniki 11392 obserwacji mikrome- 
trycznych, wykonanych refraktorem Fraun- 
hofera. J. v. Fraunhofer skonstruował tak
że heliometr — refraktor z przepołowio
nym obiektywem, umożliwiający pomiary 
małych (do 1’) odległości kątowych i po
zornych rozmiarów Słońca, Księżyca i pla
net. Pierwszy heliometr skonstruował w 
1754 r. wspomniany już J. Dollond. Helio
metr Fraunhofera, zainstalowany w obser
watorium w Królewcu, posłużył w 1838 r. 
wybitnemu niemieckiemu astronomowi 
Friedrichowi Wilhelmowi B e s s e 1 o w i 
(1784-1846) do pomiaru paralaksy gwiaz
dy 61 Cygni. W następnym roku Szkot 
Thomas H e n d e r s o n  (1798-1844) w 
obserwatorium na Przylądku Dobrej Na
dziei dokonał kolejnego udanego pomia
ru paralaksy gwiazdy (a Cen). Wyniki tych 
pomiarów uświadomiły astronomom jak 
wielkie odległości dzielą nas od najbliż
szych gwiazd i ostatecznie potwierdziły słu
szność heliocentrycznej teorii Kopernika.

W latach 1842-1845 irlandzki polityk i 
astronom William P a r s o n s  (1800-1867) 
znany jako Lord Rossę III, zafascynowany 
osiągnięciami W. Herschela zbudował w 
Birr Castle ogromny reflektor o średnicy 
metalowego czterotonowego zwierciadła 
183 cm i ogniskowej ponad 16 m. Lord 
Rossę został odkrywcą spiralnej struktury 
galaktyk. Przez długi czas (do 1917 r.) jego 
teleskop był największym na świecie.

Około 1850 r. szkocki inżynier James 
N a s m y t h  (1808-1890) skonstruował re
flektor złożony z trzech zwierciadeł: pa- 
raboloidalnego (o średnicy 50 cm), hi- 
perboloidalnego i płaskiego (rys. 9). Kon
strukcja ta nie znalazła szerszego zasto
sowania.
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W 1856 r. niemiecki optyk i astronom 
Karl August S t e i n h e i 1 (1801-1870) 
zbudował teleskop ze szklanym zwiercia
dłem, pokrytym warstewką srebra. Rok 
później podobne zwierciadło o średnicy 
33 cm wykonał francuski fizyk Jean Ber
nard L ćo n F o  u c a l  t (1819-1868). Szkla
ne zwierciadła, odtąd powszechnie używa
ne, są dużo lżejsze od metalowych i mają 
lepsze właściwości odbijające.

3. Zastosowanie fotografii w astrono
mii. Największe refraktory

Drogę do dalszego rozwoju badań astro
nomicznych — spektroskopowych, foto- 
metrycznych i astrometrycznych — otwo
rzyło wynalezienie fotografii. W 1839 r. 
Louis Jacques Mandć D a g u e r r e  (1789- 
1851) podał sposób otrzymywania foto
grafii zwanych dagerotypami. W latach 
40-tych XIX w. otrzymano we Francji 
pierwsze fotografie Słońca i Księżyca. Pio
nierami fotograficznych obserwacji astro
nomicznych byli: Dominique Franęois Je
an A r a  g o  (1786-1853), Armand Hip- 
polyte F i z e  a u (1819-1896) i wspom
niany już J. Foucalt.

Rys. 9. Teleskop Nasmitha (1 — zwierciadło para- 
boloidalne, 2 — zwierciadło hiperboloidalne, 3 — 
zwierciadło płaskie, 4 — okular).

Amerykańscy astronomowie William 
Cranch B o n d  (1789-1859) i jego syn 
George Phillips B o n d  (1825-1865) pro
wadzili od 1847 r. w Cambridge badania 
nad zastosowaniem dagerotypii w astro
nomii. W 1850 r. otrzymali oni zdjęcie 
Wegi, a następnie Kastora. Fotografie te

Rys. 10. Refraktor w układzie coudi (1 — obiektyw, 
2 — zwierciadła płaskie, 3 — okular).

Rys. 11. Reflektor w układzie coudć (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło wtórne, 3 — zwier
ciadło płaskie, F — ognisko coudć).

były jednak nieostre. Rok później w Kró
lewcu wykonano zdjęcia całkowitego zać
mienia Słońca, ale korona słoneczna stała
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się na nich widoczna w całej okazałości 
dopiero po stu latach. Kolejne całkowite 
zaćmienie Słońca w 1860 r. w Hiszpanii 
zostało sfotografowane przez przyjaciela 
J. Nasmytha — Anglika Warrena De la 
R u e  (1815-1889) przy użyciu specjalnej 
lunety -  tzw. fotoheliografu o średnicy 9 
cm. Także w Hiszpanii, ale w odległości 
400 km od W. De la Rue fotografował to 
zaćmienie ojciec Pietro Angello S e c c h i 
(1818-1878), korzystając z 15 cm refra- 
ktora. Obaj utrwalili obrazy protuberan
cji i korony słonecznej.

Pierwszy teleskop o średnicy 28 cm, 
przeznaczony specjalnie do astrofotografii 
zbudowali w 1864 r. Amerykanie: astro- 
nom Lewis Morris R u t h e r  f u rd  (1816— 
1892) i optyk Henry F i t z. Zastosowali 
oni specjalny obiektyw achromatyczny, og
niskujący w jednym punkcie promienie nie
bieskie, fioletowe i ultrafioletowe, na któ
re najhardziej reagowały materiały foto
graficzne. L. M. Rutherfurd wykonał mnó
stwo dobrych fotografii astronomicznych.

W drugiej połowie XIX w. weszły do 
użytku astrografy — reflektory o dużej 
światłosile, przeznaczone specjalnie do 
fotografowania nieba.

Oprócz fotografii od początku ubie
głego stulecia dynamicznie rozwijała się 
spektroskopia — gałąź astronomii, zaj
mująca się otrzymywaniem i badaniem 
widm różnych obiektów. W 1872 r. amery
kański astronom Henry D r a p e r  (1837- 
1882) uzyskał pierwszą fotografię widma 
gwiazdy (Wegi).

Pod koniec lat 70-tych XIX w. we 
Francji i w Niemczech opracowano układ 
teleskopu z „łamanym” tubusem o stałym 
usytuowaniu ogniska. System ten, zwany 
od francuskiego słowa coude (łokieć, zgię
cie), może być używany zarówno w refra- 
ktorach (rys. 10), jak i w reflektorach (rys. 
11, 12). Dzięki zastosowaniu odpowied
niego układu zwierciadeł płaskich, nieza
leżnie od ustawienia teleskopu, ognisko 
znajduje się zawsze w tym samym miejscu, 
co umożliwia zamocowanie na stałe róż-

Rys. 12. Inny przykład reflektora w układzie coudć (1
— zwierciadło główne, 2 — zwierciadło wtórne, 3-5
— zwierciadła płaskie, F — ognisko coudć).

Rys. 13. Teleskop Ritcheya-Chrćtiena (1 — zwier
ciadło paraboloidalne, 2 — zwierciadło hiperboloi- 
dalne, F  — ognisko).

nych urządzeń zewnętrznych (odbiorników 
promieniowania — spektrografów, foto
metrów itp.).

Największe osiągnięcia w budowie re- 
fraktorów miała firma założona przez ma- 
larza-portrecistę Alvana C l a r k a  (1804- 
1887) i jego synów: Alvana Grahama 
(1832-1897) i George’a (1827-1891). Wy
konali oni m. in. lunety o średnicach obiek
tywu: 47 cm (1862, Uniwersytet Chicago), 
66 cm (1873, obserwatorium Marynarki 
Wojennej USA w Waszyngtonie), 76 cm 
(1885, obserwatorium w Pułkowie, instru
ment zniszczony podczas II wojny świato
wej), 89.5 cm (1888, Obserwatorium Licka 
na Mt. Hamilton) i 101.6 cm (1897, Ob
serwatorium Yerkesa, Williams Bay). Każ
dy z tych instrumentów ma obiektyw a- 
chromatyczny dwusoczewkowy (dublet) i 
w chwili zbudowania był największym na
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świecie. Oslatni z wymienionych refrakto- 
rów o ogniskowej 19 m, pozostaje do dziś 
szczytowym osiągnięciem optyki i nadal 
zachowuje prymat pod względem rozmia
rów obiektywu. Zbudowanie tego instru
mentu nie byłoby możliwe, gdyby nie po-

Rys. 14. Koronograf (1 — obiektyw główny, 2 — 
sztuczny księżyc, 3 — soczewka połowa, 4 — prze
słona irysowa, 5 — obiektyw obrazowy, 6 — płasz
czyzna obrazu).

moc finansowa Charlesa T. Y e  r k e s a, 
przemysłowca z Chicago, którego do spon
sorowania tej inwestycji przekonał astro
nom George Ellery H a l e  (1868-1938).

4. Teleskopy XX wieku
G. E. Hale postanowił pozyskiwać fundu
sze na budowę nowych teleskopów, prze
konując zamożnych biznesmenów, że „nie 
ma trwalszego pomnika niż teleskop”. W 
1906 r. Hale jako dyrektor nowo powsta
łego obserwatorium na Mt. Wilson, zwró
cił się o pomoc do Johnna D. H o o k e r a  
z Los Angeles, przemysłowca z branży 
wyrobów stalowych. Po trwającej 11 lat 
budowie i dodatkowej dotacji Carnegie 
Foundation, w 1917 r. oddano do użytku 
teleskop zbudowany w systemie Cassegrai- 
na o średnicy głównego zwierciadła 254 
cm, który odegrał ważną rolę w rozwoju 
astronomii w pierwszej połowie naszego 
stulecia. Autorami konstrukcji byli astrono
mowie: George Willis R i t c h e y  (1864- 
1945) i Francis Gladhelm P e a s e  (1881- 
1938).

Pierwszy z nich wraz z francuskim op
tykiem Henri C h r ć t i e n e m  (1870- 
1956) opracował nowy typ reflektora o du
żym polu użytecznym i dużym powiększe
niu, a nie obarczony aberracjami. Pierw
szy teleskop w systemie Ritcheya-Chrć-

tiena wykonany w 1923 r. miał zwierciadło 
główne o średnicy 50 cm. Układ ten jest 
modyfikacją systemu Cassegraina. Zwier
ciadło główne jest paraboloidalne z od
chyleniem ku hiperboloidzie, zaś zwier
ciadło wtórne jest hiperboloidalne (tys. 13).

W 1930 r. astronom francuski Bernard 
L y o t (1897-1952) skonstruował teleskop 
do obserwacji protuberancji i korony sło
necznej — koronograf. Instrument ten jest 
teleskopem soczewkowym, wewnątrz któ
rego znajduje się specjalna metalowa stoż
kowa przesłona, tzw. sztuczny księżyc (rys. 
14). Rozproszenie i ugięcie światła w ko- 
ronografie są minimalne.

Rok 1932 przyniósł postęp w techno
logii produkcji zwierciadeł. Zamiast sre
brzenia szkła zaczęto stosować próżniowe 
napylanie aluminium. Powłoka aluminio
wa jest trwalsza i ma lepszą zdolność od
bijania w szerokim zakresie widma.

Możliwość skonstruowania układu op
tycznego, zwanego anaberracyjnym, o du
żym polu użytecznym, większym niż daje 
zwierciadło paraboloidalne, wykazał w 1905 
r. astronom niemiecki Karl S c h w a r z -  
s c h i 1 d (1873-1916). Z  powodu trudno
ści technicznych, układ złożony z dwóch

Rys. 15. Schemat układu anaberracyjnego Schwarz- 
schilda (F  — płaszczyzna ogniskowa).

zwierciadeł i szklanej płyty korekcyjnej nie 
został zrealizowany (rys. 15). Dopiero w 
1930 r. pochodzący z Estonii, a pracujący 
w Niemczech optyk Bernhard Woldemar 
S c h m i d t  (1879-1935) wykonał teleskop 
zwierciadlany z płytą korekcyjną. Płyta ta 
stosowana w teleskopach Schmidta ma
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Rys. 16. Teleskop Schmidta (1 — zwierciadło sfery
czne, 2 — płaszczyzna ogniskowa, 3 — płyta korek
cyjna).

średnicy 36 cm. Modyfikacje tego układu 
optycznego miały na celu wyeliminowanie 
jego wady — krzywizny pola (rys. 17).

W 1941 r. rosyjski optyk Dmitrij Dmi- 
trijewicz M a k s u t o w  (1896-1964) skon
struował reflektor ze sferycznym zwiercia
dłem i także sferycznym szklanym meni- 
skiem, redukującym aberrację sferyczną 
zwierciadła. Niezależnie od D. Maksuto- 
wa układy takie opracowało kilku innych 
optyków europejskich. Wadą instrum en
tów typu Maksutowa jest zakrzywienie po
wierzchni ogniskowej i konieczność bar
dzo dokładnego zamontowania menisku. 
Teleskopy meniskowe mogą być realizo
wane w różnych układach — Newtona (rys. 
18), Cassegraina (rys. 19) i Gregory’ego 
(rys. 20).

Rys. 17. Teleskop Bakera-Schmidta (1 — zwiercia
dło sferyczne, 2 — płaszczyzna ogniskowa, 3 — zwier
ciadło pomocnicze, 4 — płyta korekcyjna).

1

Rys. 20. Teleskop meniskowy Gregory'ego (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło pomocnicze, 3 — 
menisk, F — ognisko teleskopu).

Rys. 18. Teleskop meniskowy Newtona (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło pomocnicze, 3 — 
menisk, F — ognisko teleskopu).

Rys. 19. Teleskop meniskowy Cassegraina (1 — zwier
ciadło główne, 2 — zwierciadło pomocnicze, 3 — 
menisk, F — ognisko teleskopu).

skomplikowany kształt i służy do skom
pensowania aberracji sferycznego zwier
ciadła głównego (rys. 16). Prototyp układu 
zbudowany przez B. Schmidta miał płytę o

Rys. 21. Teleskop super-Schmidt (1 — zwierciadło 
sferyczne, 2, 6 — meniski, 3 — płaszczyzna ognisko
wa, 4 ,5  — płyty korekcyjne).

Do obserwacji sztucznych satelitów Zie
mi i meteorów, przy których potrzebne 
jest duże pole widzenia, buduje się tele
skopy super-Schmidt, złożone z kombi
nacji zwierciadła sferycznego, menisków i 
płyt korekcyjnych. Również i w tym przy
padku powierzchnia ogniskowa jest zakrzy
wiona, co wymusza stosowanie odpowied
nich płyt fotograficznych (rys. 21).

W badaniach heliofizycznych używa się
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teleskopów wieżowych o długich ognisko
wych. Teleskop taki jest ustawiony na sta
le w pozycji nieruchomej (zwykle piono
wej), zaś promieniowanie Słońca dopro
wadzane jest do otworu wejściowego za 
pomocą układu dwóch ruchomych zwier
ciadeł, zwanego celostatem. Największy in
strum ent tego typu znajduje się w Naro
dowym Obserwatorium Astronomicznym 
na świętej górze Indian Papago — Kitt 
Peak (Arizona, USA). Na dnie 146 m tu
nelu umieszczono zwierciadło paraboloi- 
dalne o średnicy 152 cm i ogniskowej 91 
m. Powstający w ognisku obraz Słońca ma 
86 cm średnicy.

Od zakończenia II wojny światowej 
rośnie liczba dużych reflektorów, wykony
wanych w różnych systemach i przezna
czonych do najróżniejszych badań astro
nomicznych. Duże instrumenty mają kil
ka wymiennych zwierciadeł wtórnych, co 
umożliwia korzystanie z różnych ognisk, 
w zależności od potrzeb. Od 1948 r. przez 
wiele lat największym instrumentem był 
amerykański teleskop, ulokowany na Mt. 
Palomar. Jego powstanie jest również za
sługą G. E. Hale’a, który w 1928 r. artyku
łem na temat naukowego znaczenia wiel
kich teleskopów zwrócił uwagę Fundacji 
Rockefellera i uzyskał 6 milionów dola
rów na budowę teleskopu o średnicy zwier
ciadła 508 cm. Zwierciadło to wykonane 
jest ze specjalnego szkła o nazwie pyrex, 
wynalezionego w 1930 r., odznaczającego 
się małym współczynnikiem rozszerzalno
ści cieplnej. Z  tego samego materiału wy
konane jest zwierciadło sześciometrowe
go teleskopu, który rozpoczął pracę w 
1976 r. Ponieważ wykonywanie kilkume
trowych zwierciadeł jest kosztowne i trud
niejsze, od kilkunastu lat wykonywane są 
układy złożone z kilku do kilkudziesięciu 
mniejszych luster, kierujących odbite pro
mieniowanie do wspólnego ogniska. W 
amerykańskim obserwatorium na Mt. Hop
kins od 1979 r. znajduje się teleskop o 
sześciu zwierciadłach o średnicy 183 cm 
każde. Całość układu ma powierzchnię

zbierającą odpowiadającą zastosowaniu 
jednego zwierciadła o średnicy 447 cm. 
Od 1991 r. działa na Hawajach teleskop 
Kecka, składający się z 36 sześciokątnych 
segmentów zwierciadlanych; całość ma 
średnicę 982 cm.

Planowane i działające największe in
strumenty na świecie i w Polsce wymienio
ne są w tabelach 1-3. Większość infor
macji zaczerpnąłem z artykułu Rogera W. 
Sinnotta i Kari Nyrena pt. „S & T ’s Guide 
to the World’s* Largest Tclescopes” (Sky 
and Telescope, 86, 1,27-32; lipiec 1993).

5. Jakie korzyści daje zastosowanie
teleskopu w astronomii?

Teleskop umożliwia powiększenie kąta wi
dzenia, pod którym obserwujemy ciała nie
bieskie. Oko ludzkie może rozdzielić o- 
biekty tylko wtedy, gdy ich odległość kąto
wa nie przekracza 1’. Ponadto teleskop 
gromadzi znacznie więcej światła niż źre
nica oka, której średnica nie przekracza w 
ciemności 8 mm. Ilość światła zbieranego 
przez teleskop jest tyle razy większa od 
ilości światła wpadającego do oka, ile razy 
powierzchnia obiektywu jest większa od 
powierzchni źrenicy. Powiększenie jakie 
uzyskujemy za pomocą danego obiektywu 
jest większe dla krótszych ogniskowych 
okularu. Oczywiście nie możemy dowol
nie zwiększać powiększeń, gdyż przeszka
dzają w tym skończone rozmiary krążków 
dyfrakcyjnych obrazu. W refraktorach wy
stępują ponadto aberracje sferyczna i chro
matyczna. Można je redukować dobiera
jąc odpowiednie wielosoczewkowe układy 
korekcyjne, co jest kosztowne. Szklany o- 
biektyw przepuszcza promieniowanie głów
nie z widzialnego zakresu widma i to tylko 
częściowo, ponieważ znaczna część świa
tła ulega pochłonięciu w szkle. Przesą
dziło to o nieopłacalności budowy refra- 
ktorów większych niż metrowy.

Ważną zaletą reflektorów jest brak a- 
berracji chromatycznej, a gdy zwierciadło 
główne ma kształt paraboloidy obrotowej 
— nie występuje również aberracja sfery-
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czna. Ponadto wykonanie zwierciadła jest 
prostsze niż szlifowanie soczewki. Zwier
ciadło może być podparte na całej lub pra
wie całej powierzchni. Zastosowanie op
tyki aktywnej umożliwia bieżące korygo
wanie deformacji zwierciadła, zaś optyki 
adaptywnej — eliminowanie wpływu tur
bulencji atmosferycznej. Mankamentem re
flektorów jest występowanie aberracji wią
zek skośnych — komy, która ogranicza 
użyteczne pole teleskopów zwierciadla
nych. Zwierciadła zmieniają z czasem swoje 
właściwości odblaskowe i wymagają co kil
ka lat ponownego aluminizowania. Refle
ktory paraboliczne, które dominowały w 
astronomii w pierwszej połowie obecnego 
stulecia, umożliwiają obserwowanie w da
nej chwili tylko jednego obiektu.

Znacznie większe pole użyteczne, wol
ne od aberracji, komy i astygmatyzmu da
ją kamery Schmidta i Maksutowa. Dzięki 
temu można nimi wykonywać fotografie 
większych obszarów nieba.

Teleskop umożliwia zebranie promie
niowania dochodzącego od ciał niebies
kich w pewnym zakresie widma. Następ
nie promieniowanie to trafia od odbiorni

ków, przetworników i analizatorów, takich 
jak fotometry, radiometry, polarymetry, li
czniki Geigera, spektrografy, klisze foto
graficzne, kamery telewizyjne, detektory 
CCD itp. Coraz częściej teleskopy są wy
noszone ponad atmosferę Ziemi na po
kładach sztucznych satelitów (np. działa
jący od 1990 r. Kosmiczny Tbleskop Hub- 
ble’a ze zwierciadłem o średnicy 240 cm). 
Pozwala to na uniezależnienie się od naj
różniejszych niekorzystnych zjawisk, w któ
rych uczestniczy promieniowanie ciał nie
bieskich przy przejściu przez gazową po
włokę naszej planety. Chodzi tu o takie 
zjawiska jak scyntylacja, absorpcja, turbu
lencja, rozpraszanie itp.

Najsłabsze obiekty osiągalne dzisiejszy
mi teleskopami mają jasność 29-30m. W 
najbliższej przyszłości zbudowane zostaną 
nowe instrumenty, które być może pozwolą 
badać jeszcze słabsze i odleglejsze ciała 
niebieskie. Postęp astronomii obserwacyj
nej, umożliwiający weryfikację naszych wy
obrażeń o różnorodnych obiektach we 
Wszechświecie, zależy w dużej mierze od 
pomyślnej realizacji tych planów.

Tkbela 1. Największe reflektory (istniejące i planowane)

NAZWA INSTRUMENTU 
OBSERWATORIUM 

LOKALIZACJA

ŚREDNICA ZWIERCIADŁA 
APERTURA WZGLĘDNA 

TYP MONTAŻU
ROK

1 2 3

Very Large 'Ielescope (VLT) 
Europejskie Obserw. Południowe 
Cerro Paranal, Chile

16 m (odp.) (RC) « 
f/13.5,15 (każde zw.) 
cztery azymutalne

2000*

Large Binocular 'Itlescope
Columbus Project
Mount Graham, Arizona, USA

11.8 m (odp.) (C) 2> 
f/l. 14,5.4,15 (każde z.) 
azymutalny „two-shooter”

1997*

Spectroscopic Survey Tfcl. (SST) 
McDonald Observatory 
Mount Locke, Tfexas, USA

11 m (segm.) sfer.3) 
f/l .3
azymutalny

1996*

Keck I Tfelescope 
W. M. Keck Observatory 
Mauna Kea, Hawaje, USA

9.82 m (segm.) (R C )4) 
f /l.75,15,25 IR 
azymutalny

1991
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1 2 3

Keck II Telescope 
W. M. Keck Observatory 
Mauna Kea, Hawaje, USA

9.82 m (segm.) (R C )4) 
f/l .75
azymutalny

1996*

Subaru Telescope 
Japońskie Naród. Obserw. Astr. 
Mauna Kea, Hawaje, USA

8.3 m (RC) 
f/1 .8 ,12.5,35 
azymutalny

1999*

Gemini Telescope (pótn.) 
Joint Astronomy Center 
Mauna Kea, Ilawaje, USA

8.1 m
f/1.8, 16 IR, 19.6 
azymutalny

1999*

Gemini Telescope (połudn.)
Cerro Tololo Inter-Am er. Observ. 
Cerro Pachon, Chile

8.1 m
f/1.8,6,16,19.6 
azymutalny

2001*

M M T 5)

Mount Hopkins, Arizona, USA

6.5 m
f/l.25 ,5 .4 ,9 ,15  
azymutalny (bud. obr.)

1995*

Magellan Project
Las Campanas Observatory
Cerro Las Campanas, Chile

6.5 m (C i G) 
f/1.25, 11,15 
azymutalny

1998*

Bolszoj Teleskop Azimutalnyj 
Specjalne Obs. Astrofizyczne 
Gora Pastuchova, Rosja

6.05 m (RC) 
f/4 ,30 
azymutalny

19766>

George Ellery Ilalle Telescope
Palomar Observatory
Palomar Mountain, Kalifornia, USA

5.08 m (C) 
f/3 .3 ,16,30
jarzmowy podkowowy par.

1948

Multiple Mirror Telescope (MMT) 
Multiple Mirror Tel. Observ. 
M ount Hopkins, Arizona, USA

4.47 m (odp.) ^ 
f/2.7,9 (każde zw.) 
azymutalny (bud. obr.)

1979

William Herschel Telescope 
Obs. del Roque de los Muchachos 
La Palma, W. Kanaryjskie, Hiszpania

4.2 m 
f/2 .5 ,11 
azymutalny

1987

4-m eter 'lelescope
Cerro Tololo Inter-Am er. Observ.
Cerro Tololo, Chile

4.01 m
f/2.8,8
podkowowy paralakt.

1975

Nicholas U. Mayall Reflector 
Kitt Peak National Observ. 
Kitt Peak, Arizona, USA

4.01 m *) (RC) 
f/2.7,8,15.7 IR, 19 
podkowowy paralakt.

1973

Teleskop Schmidta-Cassegraina 
Obserw. Astr. Uniw. M. Kopernika 
Piwnice k/Torunia, Polska

0.90 m (C) 
f/15
widłowy paralakt.

1962

Reflektory Zeissa:

Obserw. Astr. Uniw. Warszawsk. 
Ostrowik, Polska 
Obserw. Astr. Uniw. Wrocławsk. 
Białkowo, Polska

0.60 m (C) 
f/12.5
niemiecki paralakt.

1973

1976
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1 2 3

Obserw. Astr. WSP w Krakowie 
Góra Suhora, Polska 
Obserw. Astr. Uniw. M. Kopernika 
Piwnice k/Torunia, Polska

0.60 m (C) 
f/12.5
niemiecki paralakt.

1987

1989

OBJAŚNIENIA: Przy średnicy zwierciadła podano niekiedy typ optyki (RC — Ritcheya-Chrćtiena, C — 
Cassegraina, G — Gregory'ego). Najmniejsza wartość apertuiy względnej odnosi się zwykle do samego zwier
ciadła głównego, ale kilka instrumentów posiada szerokokątne korektory w ognisku głównym, nieznacznie 
zmieniające apertury. Pozostałe apertury względne odnoszą się do ognisk Cassegraina, Nasmitha lubcoudć. IR 
oznacza ognisko używane do obserwacji w podczerwieni. W ostatniej kolumnie podano rok oficjalnego otwar
cia instrumentu lub zapoczątkowania regularnych obserwacji. Gwiazdką ( ) oznaczono przewidywane daty 
uruchomienia projektowanych instrumentów.

UWAGI:

1) 4 oddzielne reflektory o średnicach 8.2 m każdy.
2) 2 bliźniacze reflektory o średnicach 8.4 m każdy.
3) 91 segmentów zwierciadlanych z ogniskiem kom

binowanym.
4) 36 sześciokątnych segmentów zwierciadlanych.

Tabela 2. N ajw ięk sze  te le sk o p y  Schm idta

5) Nazwa tymczasowa.
6) Zwierciadło główne wymienione w 1984 r.
7) 6 zwierciadeł zostanie zastąpione jednym o śred

nicy 6.5 m.
8) Niektóre źródła podają średnicę zwierciadła 3.81 m.

NAZWA INSTRUM ENTU 
OBSERWATORIUM 

LOKALIZACJA

ŚREDNICA PŁ. KOR. /ZW. 
APERTURA W ZGLĘDNA 

TYP MONTAŻU
R O K

1 2 3

2-m eter Schmidt-Tfeleskop 
Karl Schwarzschild Observat. 
'lautenburg, Niemcy

1.34 m / 2 m  
f/3
widłowy paralakt.

1960

Oschin 48-inch 'Ićlescope
Palomar Observatory
Palomar Mountain, Kalifornia, USA

1.26 m /1 .8 3  m 
f/2.47
widłowy paralakt.

19481)

United Kingdom Schmidt rlel. Unit 
Royal Observatory, Edinburgh 
Siding Spring Mtn., Australia

1.25 m /1 .8 3  m 
f/2.5
widłowy paralakt.

1973

Kiso Schmidt 'Ielescope 
Kiso Observatory 
Kiso, Japonia

1.05 m /1 .5 0  m 
f/3 .1 2)
widłowy paralakt.

1976

ESO 1-m eter Schmidt Telescope 
Europejskie Obserw. Południowe 
Cerro La Silla, Chile

1.00 m /1 .6 2  m 
f/3.06
widłowy paralakt.

1972

Venezuela 1-m eter Schmidt
Centro Astr. E  J. Duarte
Llano del Hato, Merida, Wenezuela

1.00 m / 1.52 m 
f/3.0
jarzmowy paralakt.

1978

Kvistaberg Schmidt Tfelescope 
Uppsala University Observat. 
Kvistaberg, Szwecja

1.00 m /1 .35  m 
f/3.0 1963
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1 2 3

Teleskop Schmidta 3 TA-10 
Biurakańskie Obscrw. Astrofiz. 
Gora Aragae, Armenia

1.00 m /1.32 m 
f/2.13 1961

Teleskop Schmidta-Cassegraina 
Obserw. Astr. Uniw. M. Kopernika 
Piwnice k/Torunia, Polska

0.60 m /  0.90 m 
f/3.0
widłowy paralakt.

1962

UWAGI:

1) Nowa płyta korekcyjna od 1986 r.
2) Opcjonalnie ognisko f/22.6.

Tabela 3. Największe refraktory

NAZWA INSTRUMENTU 
OBSERWATORIUM 

LOKALIZACJA

ŚREDNICA OBIEKTYWU 
APERTURA WZGLĘDNA 

TYP MONTAŻU
ROK

Yerkes 40-inch Refractor 
Yerkes Observatory 
Williams Bay, Wisconsin, USA

1.016 m /dub let 
f/19.04')
niemiecki paralakt.

1897

36-inch Refractor
Lick Observatory
M ount Hamilton, Kalifornia, USA

0.895 m /  dublet 
f/19.7
niemiecki paralakt.

1888

M eudon Refractor (33-inch) 
Observatoire de Paris 
Meudon, Francja

0.83 m / dublet 
f/19.5
niemiecki paralakt.

1889

Potsdam Refractor 
Zentralinstitut fUr Astrophysik 
lelegrafenbcrg, Poczdam, Niemcy

0.80 m / dublet 
f/15.0
niemiecki paralakt.

1899

Thaw Refractor (30-inch) 
Allegheny Observatory 
Pittsburgh, Pensylwania, USA

0.76 m /  dublet 
f/18.6
niemiecki paralakt.

19142)

Lunette Bischoffsheim 
Observatoire de Nice 
Mont Gros, Francja

0.74 m / dublet 
f/24.2
niemiecki paralakt.

1886

28-inch Visual Refractor 
Old Royal Observatory 
Greenwich, Anglia

0.711 m /dub le t 
f/l 1.9
angielski paralakt.

1894

Refraktor Zeissa
Planetarium i Obserwatorium Astr. 
Chorzów, Polska

0.30 m /  dublet 
f/l 5
niemiecki paralakt.

1955

UWAGI:

1) Możliwe korzystanie z ogniska f/3.
2) Nowy obiektyw od 1985 r.
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Bogdan Wszołek — Kraków

TAJEMNICE OŚRODKA MIĘDZYGWIAZDOWEGO 
I FULLERENY

Już w latach dwudziestych naszego stu
lecia zaobserwowano w widmach gwiazd 
struktury absorpcyjne, które swoim wy
glądem odbiegały od znanych wtedy cech 
linii widmowych. Szybko zorientowano się, 
że za powstanie tych struktur odpowie
dzialne jest coś, co znajduje się w prze
strzeni między gwiazdowej, a nie w samych 
gwiazdach. Wobec braku identyfikacji sub
stancji odpowiedzialnej za powstawanie 
tych dziwnych struktur, nadano im miano 
międzygwiazdowych pasm rozmytych (da
lej MPR). W miarę upływu czasu i w mia
rę doskonalenia technik obserwacyjnych 
przybywało wiedzy na temat MPR, ale pro
blem substancji odpowiedzialnej za ich 
powstawanie do dziś nie został rozwiąza
ny. Obecnie znanych jest ponad 50 MPR 
dla różnych długości fal w zakresie optycz
nym i w podczerwieni. Wśród najsilniej
szych, a tym samym najlepiej zbadanych 
struktur tego rodzaju wymienić można pas
ma przypadające w rejonach <14430, A4765, 
A5780, -15797, A5850, A6180 i A6280 an- 
gstremów. Na rysunku 1 przedstawiają
cym widma gwiazdy omicron Persei (HD 
23180) wykonane podczas dwóch kolej
nych nocy wyraźnie jawią się MPR A5780, 
X5191 i A5850 w towarzystwie dwóch linii 
gwiazdowych i dubletu (Dl, D2) sodu mię- 
dzygwiazdowego. Wspomniana gwiazda 
jest ciasnym układem podwójnym o okre
sie kilku dni. Dwa widma wykonane w 
różnych fazach ruchu układu pozwalają 
na łatwe rozróżnienie między liniami po
chodzenia gwiazdowego (odpowiadające 
sobie linie w obu widmach na skutek efe
ktu Dopplera przypadają dla innej dłu
gości fali — D3 i Felll) i międzygwiaz- 
dowego (odpowiadające sobie struktury 
przypadają dla tych samych długości fal). 
Rysunek 1 pozwala też zauważyć różnice

pomiędzy MPR, a liniami sodu między- 
gwiazdowego. Te ostatnie są znacznie węż
sze. MPR różnią się też od poszerzonych 
linii atomowych powstających w atmosfe
rach gwiazd. Profil tych linii atomowych 
jest zmienny od gwiazdy do gwiazdy w 
związku z różnymi temperaturami i z róż
nymi prędkościami rotacji gwiazd. Profile 
MPR nie wykazują zależności od tego czy 
gwiazda jest szybkim rotatorem czy też 
nie. MPR zawdzięczają swój przydomek 
„rozmyte” temu, że są bardzo szerokie w 
porównaniu z międzygwiazdowymi linia
mi atomowymi. Szerokości niektórych 
MPR wynoszą około kilkudziesięciu an- 
gstremów.

Rys. 1. Dwa widma gwiazdy HD 23180 wykonane 
podczas dwóch kolejnych nocy.

Dotychczasowy stan wiedzy o MPR 
przedstawia się w skrócie tak:

• Występowanie MPR jest skorelowane 
z nadwyżką barwy gwiazd w tym sen
sie, że brak poczerwienienia impli
kuje brak MPR. Natężenie MPR jed
nakże bywa słabo skorelowane z war
tością poczerwienienia w określonym 
kierunku. Szczególnie dobrze widać
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brak takiej korelacji dla małych po- 
czerwienień, czyli w sytuacjach gdy 
obserwowana gwiazda (w widmie któ
rej widnieją MPR) jest prawdopodo
bnie przesłaniana przez pojedynczy 
obłok.

•  Natężenie M PR nie jest też silnie 
skorelowane z „garbem” ekstynkcyj- 
nym dla A2200 angstremów. Wydaje 
się, że pył międzygwiazdowy i materia 
odpowiedzialna za powstawanie MPR, 
choć współistnieją to mają różne wła
sności.

•  Profile linii (MPR) są stabilne zarów
no w przypadkach wąskich jak i sze
rokich struktur. Obserwowane posze
rzenia linii przeważnie można łatwo 
tłumaczyć różnymi przesunięciami 
Dopplera wynikającymi z różnic pręd
kości radialnych różnych obłoków le
żących po drodze od gwiazdy do ob
serwatora.

•  Za powstawanie MPR odpowiedzial
nych jest prawdopodobnie więcej niż 
jeden rodzaj substancji. MPR można 
pogrupować w rodziny, w tym sensie, 
że za powstawanie każdej z rodzin był
by odpowiedzialny inny rodzaj m ate
rii międzygwiazdowej.

Bodaj najdłużej nie rozwiązana zagad
ka spektroskopii, jakiej dostarczają MPR, 
przedstawia nie lada wyzwanie dla współ
czesnej astrofizyki i astrochemii. Istnieje 
wiele hipotez dotyczących składu tej tajem
niczej materii międzygwiazdowej. Zgod
nie z jedną grupą takich hipotez za MPR 
miałby być odpowiedzialny gaz cząstecz
kowy. Szerokie struktury absorpcyjne mia
łyby powstawać w wyniku przejść elektro
nowych w cząsteczkach składających się z 
bardzo dużej ilości atomów. Dla dostate
cznie dużych mas cząsteczkowych, indywi
dualne linie rotacyjne (w pasmach mole
kularnych) są tak blisko siebie, że się zle
wają dając szerokie gładkie pasmo. Wśród 
wieloatomowych cząsteczek, które miały
by odpowiadać za powstawanie MPR, wy

mienia się głównie długie łańcuchy węglo
wodorowe oraz policykliczne węglowodo
ry aromatyczne. Problem jednak w tym, że 
takie duże molekuły powinny szybko ulec 
rozpadowi w polu międzygwiazdowego 
promieniowana ultrafioletowego. Dotych
czasowe obserwacje astronomiczne wyka
zują obecność tylko stosunkowo prostych 
cząsteczek.

Inna grupa hipotez przyjmuje, że sub
stancją wywołującą MPR jest pył między
gwiazdowy. "Ib za powstawanie pasm ab
sorpcyjnych miałyby być odpowiedzialne 
przejścia elektronowe jonów metali (ta
kich jak Fe++, N i++, C r+++ itp.) tkwiących 
w ziarnach. Przyjmuje się, że za MPR od
powiedzialne są bardzo małe ziarna (o śred
nicy mniejszej niż 0.03 /<m) z wtopionymi 
jonami metali.

Autorzy różnych hipotez prześcigają się 
w coraz to lepszym doborze substancji ma
jących naśladować ową materię wywołu
jącą MPR. Niektórzy przyjmują, że za 
MPR odpowiedzialny jest jakiś nowy ro
dzaj substancji, do tej pory nie odkryty w 
ziemskich warunkach. W pogoni za tą no
wą substancją doszło do wspaniałego su
kcesu jakim niewątpliwie jest wytworze
nie w laboratorium, przepowiedzianej te
oretycznie, trzeciej odmiany alotropowej 
węgla jaką są tzw. fullereny. Jako że od
krycia fullerenów dokonano stosunkowo 
niedawno, dla czytelników którzy nie mie
li jeszcze okazji poczytać o tym preten
dującym do nagrody Nobla sukcesie kos- 
mochemików z Heidelbergu, warto chyba 
podać kilka szczegółów o tej nowej formie 
węgla.

Fullereny to cząsteczki składające się z 
dużej liczby atomów węgla, przyjmujące 
kształt pustych sfer. Atomy węgla znaj
dują się na powierzchni sfery w wierzchoł
kach pięciokątów i sześciokątów forem
nych tworzących jakby siatkę, na wzór po
wierzchni piłki nożnej. Najtrwalszy ze zna
nych fullerenów to Q c  cząsteczka ideal
nie sferyczna w kształcie piłki nożnej o 
dwudziestu sześciokątach i dwunastu pię-
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ciokątach. Drugim co do trwałości fullere- 
nem jest cząsteczka C70 w kształcie piłki 
do rugby. Fullereny to trwała odmiana czy
stego węgła występującego w formie stałej 
jako kryształ molekularny. Dają się łatwo 
rozpuszczać i odparowywać, toteż świet
nie poddają się analizie laboratoryjnej. 
Średnica pojedynczej cząsteczki Qo wyno
si około 1 nm. Fullereny dają się dziś tanio 
otrzymywać na skalę przemysłową. (Bliż
sze szczegóły o fullerenach może czytelnik 
znaleźć np. w Świecie Nauki z grudnia 
1991 roku.)

Interesującą cechą MPR jest to, że cho
ciaż substancja za nie odpowiedzialna wy
stępuje w dużych ilościach w ośrodku mię- 
dzygwiazdowym (świadczy o tym wyrazis
tość linii absorpcyjnych), to trudno ją wy
tworzyć w laboratorium, gdzie często daje 
się osiągnąć łagodniejsze warunki niż te w 
jakich musi opierać się rozpadowi mate
ria w ośrodku międzygwiazdowym. Na u- 
wagę zasługuje podobieństwo między włas
nością materii wywołującej MPR, a włas
nościami fullerenów; w szczególności Cw,. 
Zarówno ta nieznana materia jak i Qo

•  tworzą się spontanicznie, o ile speł
nione są tylko odpowiednie warunki,

•  są odporne na zniszczenie w warun
kach silnego pola promieniowania,

•  są trudne do wykrycia.

Tfc trochę niezwykłe podobieństwa 
sprawiły, że wysunięto hipotezę, iż za 
MPR odpowiadają właśnie fullereny. Hi
poteza ta nabrała zwłaszcza na sile gdy 
stwierdzono, że fullereny łatwo otrzymać 
w dużych ilościach w procesach zbliżonych 
do tych jakie prawdopodobnie występują 
w gwiazdach węglowych, uważanych za głó
wne źródła budulca ziaren pyłu między- 
gwiazdowego. Stwierdzono też, że fulle- 
ren Cm w ośrodkach skondensowanych, np. 
takich jak atmosfera Ziemi, stosunkowo 
łatwo się rozpada w obecności tlenu i świa
tła, co przez długi czas skutecznie utrud
niało wykrycie tej ciekawej cząsteczki. Ten

sam fulleren jeśli jest izolowany, co ma 
miejsce w ośrodku międzygwiazdowym, jest 
bardzo stabilny nawet w silnych polach 
promieniowania. Fullereny, jak wynika z 
ostatnich badań, mogą występować w wie
lu trwałych odmianach przyłączając inne 
niż węgiel atomy (np. krzem, żelazo, mag
nez itd.). Ta własność pozwalałaby tłu
maczyć wspomnianą różnorodność sub
stancji odpowiedzialnych za powstawanie 
MPR.

Dotychczasowe badania laboratoryjne 
roztworów neutralnego fullerenu Qo nie 
wykazują istnienia struktur widmowych da
jących się powiązać z którymkolwiek ze 
znanych MPR. Tb jednakże nie obala wspo
mnianej hipotezy, gdyż nie znany jest jesz
cze całościowy wpływ rozpuszczalnika na 
otrzymywane cechy widmowe. Ponadto, 
biorąc pod uwagę niską energię jonizacji 
cząstki C„o równą 7.61 eV, jeśli fullereny 
istnieją w ośrodku międzygwiazdowym to 
muszą ulegać jonizacji, a zjonizowane czą
stki mają inne charakterystyczne linie wid
mowe niż cząsteczki neutralne. Podobnie 
fullereny, które przyłączą jakiś dodatkowy 
atom, znacznie różnią się własnościami 
optycznymi od czystych fullerenów.

Nad weryfikacją powyższej, jakże atra
kcyjnej, hipotezy trudzą się obecnie ze
społy badaczy w wielu laboratoriach fizy
cznych i chemicznych. Optymiści twierdzą, 
że niebawem uda się w laboratorium wy
tworzyć odpowiednio zmodyfikowane ful
lereny będące ziemskimi kuzynami tych, 
które obficie występują w ośrodku mię
dzygwiazdowym. Sceptycy zaś uważają, że 
obecne zainteresowanie fullerenami w kon
tekście astrofizycznym jest tylko czymś w 
rodzaju mody, jest chwilowym zachwytem 
tym co nowe. Po coraz liczniejszych nie
udanych próbach, po przejściu do coraz 
bardziej skomplikowanych metod badaw
czych i przy mnożących się argumentach 
przeczących hipotezie, zdaniem sceptyków, 
na rozwiązanie zagadki pochodzenia MPR 
przyjdzie jeszcze poczekać.
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KRONIKA

Warszawski teleskop fotoinetryczny w 
Obserwatorium Las Campanas w Chile

Idea umieszczenia polskiego teleskopu optycz
nego w miejscu o dobrym  klimacie astronom i
cznym była wysuwana w środowisku astrono
mów warszawskich od co najm niej kilkunastu 
lat. Jednak  w przeszłości realizacja podobnego 
przedsięwzięcia napotykała na praktycznie nie
możliwe do przezwyciężenia przeszkody n a tu 
ry finansowej i politycznej. Ożywienie au ten 
tycznego życia naukowego w początku lat 1990- 
tych a także powstanie K om itetu B adań N a
ukowych zmieniło sytuację o  tyle na korzyść, 
że każdy projekt naukowy, którego wartość m e
rytoryczną potwierdzili niezależni recenzenci, 
uzyskał szansę praktycznej realizacji.

G rupa astronomów z Obserwatorium War
szawskiego przedstawiła projekt długoletnich ob
serwacji jasności milionów gwiazd w C entral
nym Zgrubieniu Galaktyki (a dokładniej w tzw. 
Oknie B aadego, czyli w kierunku o szczegól
nie małej absorpcji mtędzygwiazdowej) w celu 
wykrycia fotometrycznych efektów mikrosoczew- 
kowania grawitacyjnego. Zjawisko to, przewidy
wane od dawna przez Ogólną Teorię W zględ
ności, polega na charakterystycznym, jedno ra
zowym pojaśnieniu odległej gwiazdy wskutek 
przejścia dowolnego ciała masywnego między 
obserw atorem  ziemskim i tą gwiazdą. Owym 
ciałem masywnym, działającym w tym przypad
ku jak  „soczewka skupiająca”, może być zwy
kła gwiazda naszej Galaktyki, ale może też być 
np. jakieś ciało nie świecące, a więc w norm al
nych w arunkach dla nas niewidoczne, którego 
obecność może się ujawnić tylko poprzez wspo
mniany efekt mikrosoczewkowania. Właśnie wy
krycie „niewidocznej” m aterii w naszej G alak
tyce za pom ocą obserwacji zjawisk m ikroso
czewkowania grawitacyjnego jest celem w spo
m nianego projektu obserwacyjnego. Przybliżo
ne oceny prawdopodobieństwa zachodzenia tych 
zjawisk, potw ierdzone zresztą przez pierwsze 
wyniki obserwacyjne,* prowadzą do wniosku, 
że uzyskanie wiarygodnych informacji na te 
m at istnienia lub nieistnienia znaczących ilości 
ciemnej m aterii w naszej Galaktyce wymaga 
co najm niej kilku lat nieprzerwanych obserw a

cji. Ponieważ uzyskanie tak długiego czasu o b 
serwacyjnego na jakimkolwiek z istniejących te 
leskopów położonych w dobrym  klimacie as
tronomicznym jest praktycznie niemożliwe, na
turalną bazę instrumentalną projektu musi sta
nowić własny teleskop, zbudowany do tego tyl
ko celu. Z e  względu na rozmiary całego proje
ktu jest on realizowany we współpracy z O b
serwatorium  Uniwersytetu w Princeton oraz z 
Obserw atorium  Las C am panas w Chile, utrzy
mywanym przez znaną am erykańską fundację 
Carnegie Institution o f W ashington. To osta t
nie obserwatorium udostępnia bezpłatnie miej
sce na swoim terenie pod budowę warszaw
skiego teleskopu fotometrycznego.

Sam teleskop został zamówiony w am ery
kańskiej firmie produkującej teleskopy średnich 
rozmiarów, D FM  Engineering w Longm ont, 
Colorado. Będzie to  teleskop systemu R itchey- 
C hretien o średnicy 127 cm i efektywnej świa- 
tłosile f/10, co oznacza, że w płaszczyźnie og
niskowej jedna  sekunda łuku będzie odpow ia
dała 5 8 /<m. Charakterystycznymi cechami ukła
du optycznego będą: 1.5 stopniowe, wolne od 
wad optycznych pole widzenia oraz duża os
trość obrazów  gwiazd — 90%  światła zaw arte 
w okręgu o prom ieniu rzędu 0.1” — gw aran
towane przez zastosowanie odpowiednio zapro
jektow anego korektora. Zwierciadła będą wy
konane z zeroduru, m ateriału o  zerowej roz
szerzalności cieplnej, w celu zapobieżenia d e 
formacji obrazów pod wpływem zm ian tem pe
ratury. Nowoczesny tarcicowy układ napędowy 
będzie odznaczał się praktycznie zerowym lu
zem w ruchach teleskopu, co zagwarantuje od 
powiednio wysoką dokładność nastawiania i p ro 
wadzenia teleskopu. .

Wysokie wymagania stawiane teleskopowi 
m ają w ażne uzasadnienie merytoryczne. Pole 
gwiazdowe w O knie B aadego odznacza się 
szczególnie dużą liczbą gwiazd na jednostkę 
powierzchni nieba i jest to  okoliczność bardzo 
korzystna z obserwacyjnego punktu widzenia, 
ponieważ na jednym  obrazie uzyskanym ka
m erą CCD znajduje się bardzo dużo gwiazd, 
które potencjalnie m ogą doznawać zm ian ja s
ności w skutek efektów  mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego. Z  drugiej jednak  strony, do-

* O których donosiliśmy w poprzednim numerze Uranii (przyp. red.).



340 U R A N IA  12/1993

kładność fotometrii gwiazd w gęstych polach 
zależy od tego jak jednoznacznie potrafimy od
różnić od siebie poszczególne obrazy. O tym 
decyduje zaś przede wszystkim wielkość roz
mycia obrazów gwiazd przez atmosferę ziem
ską, czyli tzw. po angielsku seeing. Obserwa
torium Las Campanas położone na wysokości 
2400 m na południowym skraju pustyni Ata
cama odznacza się wyjątkowo małą wartością 
seeingii; przez większość nocy w ciągu roku je 
go typowa wartość jest rzędu 1”. (Typowa war
tość dla Polski jest 3”-4 ”.) Ażeby w pełni wy
korzystać tę ogromną zaletę klimatu północ
nych obszarów Chile i nie popsuć doskonałego 
seeingii przez wprowadzanie dodatkowych źró
deł turbulencji atmosferycznej w pobliżu teles
kopu, należy usunąć z kopuły obserwatora wraz 
ze wszystkimi innymi źródłami ciepła, czyli zas
tosować system zdalnego sterowania. Możliwie 
najpełniej zautomatyzowany teleskop wykonu
jący obserwacje według komputerowego pro
gramu to nie tylko wygoda i duże tempo zbie
rania obserwacji, ale również gwarancja powo
dzenia bezprecedensowej próby uzyskania w cią
gu kilku lat co najmniej setek milionów po
miarów jasności gwiazd.

Zgodnie z realizowanym obecnie kontra
ktem, teleskop powinien zostać zmontowany i 
uruchomiony na przełomie lat 1994/95. Przez 
okres następnych kilku lat, od kwietnia do wrze
śnia każdego roku będzie on bez reszty wyko
rzystywany do poszukiwań mikrosoczewkowa- 
nia grawitacyjnego. Przez pozostałe pół roku, 
obejmujące zresztą okres najlepszej pogody 
tamtejszego lata, będzie służył astronomom ca
łej Polski do realizacji innych programów ob
serwacyjnych, choć w początkowym okresie, ze 
względu na istniejące odbiorniki, będą to mo
gły być tylko, lub przede wszystkim, programy 
fotometryczne. Jak dotychczas realizacja pro
jektu wydaje się przebiegać bez większych za
kłóceń. O jej zakończeniu polska opinia astro
nomiczna zostanie szczegółowo poinformowana.

Marcin Kubiak i Andrzej Udalski

Relatywistyczny pulsar — Nagroda 
Nobla 1993

W 1993 roku Królewska Akademia Nauk w 
Sztokholmie Nagrodę Nobla z fizyki przyznała 
za osiągnięcie w dziedzinie astrofizyki. Jest to 
już czwarty Nobel dotyczący tematyki astrono

micznej. Zaczęło się w roku 1974, kiedy na
grodę otrzymali R y l e  i H e  w i s h  za ba
dania w dziedzinie radioastronomii, prowadzą
ce do wykrycia pulsarów (jakkolwiek odkrycia 
pulsarów dokonała studentka Jocelyn B e l l ) .  
W roku 1978 nagrodzeni zostają P e n z i a s i 
W i l s o n  za promieniowanie reliktowe. Nagro
da z roku 1983 dotyczyła prac teoretycznych z 
wnętrz gwiazd; otrzymują ją  C h a n d r a s e 
k h a r  i F o w l e r .  No i — po dziesięcu la
tach przerwy — znowu Nobel dla astrofizyków. 
Tym razem także za pulsary, ale ściślej za jedne
go pulsara, pulsara w układzie podwójnym pięk
nie potwierdzającego założenia ogólnej teorii 
względności Einsteina. Laureatami są Russell 
H u l s e  i Joseph T a y l o r  z Uniwersytetu Prin
ceton w Stanach Zjednoczonych, którzy przed 
blisko dwudziestu laty odkryli tego pulsara.

Bohaterowi obecnej Nagrody Nobla na i- 
mię PSR 1913+16. 'lak się złożyło, że w ostat
nich miesiącach „gościł on” na łamach Uranii 
dwukrotnie — w numerze wrześniowym i paź
dziernikowym. Dziś więc tylko drobne uzupeł
nienia, podsumowanie i... gratulacje.
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Rys. 1. Położenie pulsara PSR 1913 +  16

Na rysunku 1 pokazano fragment mapki 
nieba, na której zaznaczono położenie tego pul
sara. Znajduje się on w gwiazdozbiorze Orła, 
między Altairem a Wegą, bliżej tej pierwszej 
gwiazdy. Ale niech nikt nie usiłuje zobaczyć go 
tam. Emituje on tylko fale radiowe i to o zni-
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komo małym natężeniu (jako że znajduje się 
daleko — około 25 tysięcy lat świetlnych); jest 
dostępny jedynie dla potężnych radiotelesko
pów. A  tak na marginesie zauważmy, iż usy
tuowany on jest w znakomitym towarzystwie 
na niebie; niedaleko głośny kandydat na czar
ną dziurę Cyg X -1, jak również ów egzotyczny 
obiekt SS 433.

Przyznanie Nagrody Nobla odkrywcom te
go pulsara wiąże się z faktem, iż obiekt ten 
stanowi wspaniałe, do niedawna jeszcze uni
kalne laboratorium grawitacyjne. Mamy tu bo
wiem do czynienia z usytuowanymi blisko sie
bie dwoma gwiazdami neutronowymi; oddzia- 
ływują one grawitacyjnie na siebie, z uwagi zaś 
na znaczną eliptyczność orbity wielkość tego 
oddziaływania podlega okresowym zmianom. 
Jedna z gwiazd jest tu pulsarem, mamy zatem 
do czynienia z precyzyjnym „zegarem”, cho
dzącym w zmiennym polu grawitacyjnym. Z e
spół tych faktów pozwala na badanie subtel
nych efektów grawitacyjnych, przewidywanych 
przez teorię grawitacji Einsteina.

Rys. 2. Relatywistyczny obrót orbity układu PSR 
1913+16. Spektakularną ilustracją tego skręcania 
się orbity są obserwowane zmiany w przebiegu krzy
wej prędkości radialnych, przedstawione na rysunku 
3 artykułu L. Zdunika, Urania, Nr 9/1993.

Tym podstawowym zjawiskiem, potwierdzo
nym po raz pierwszy w drodze obserwacji pul
sara 1913 +  16, było wykrycie emisji fal grawi
tacyjnych. Obiegające się ciała niebieskie win
ny emitować takie fale — wynika to z teorii 
Einsteina. Emisja tych fal zachodzi na koszt 
energii ruchu obiegowego. Z  obliczeń wynika,

że w następstwie emisji tych fal orbita om a
wianego pulsara winna kurczyć się rokrocznie 
o 3.5 metra, zaś okres obiegu winien skracać 
się o około 8 x l(h 5 sekundy. Dokładnie takie 
właśnie zmiany okresu zostały zaobserwowa
ne; zgodność z danymi ogólnej teorii względ
ności jest w granicach 1%. (Zagadnienie pro
mieniowania grawitacyjnego omawiane było na 
łamach Uranii w numerze 9 z roku 1991).

Drugie, wynikające z teorii Einsteina zja
wisko, to wpływ pola grawitacyjnego na obser
wowany chód zegara. Jest to zegar-pulsar „ty
kający” w polu grawitacyjnym towarzyszącej 
gwiazdy. Skoro zaś wielkość tego oddziaływa
nia grawitacyjnego zmienia się w trakcie obie
gu gwiazd, relatywistyczne zmiany chodu da
dzą się wyłapać. I rzeczywiście, w ciągu ośmio
godzinnego okresu obiegu zegar-pulsar przy
śpiesza i opóźnia w myśl teorii Einsteina. (Bli
żej zagadnienie to omawiane było w numerze 
10 z br.).

No i wreszcie trzeci efekt relatywistyczny: 
skręcanie orbity w przestrzeni. W Układzie Sło
necznym tego typu zjawisko występuje w przy
padku orbity Merkurego (nazywamy to ruchem 
peryhelium), ale jego orbita skręca się zale
dwie o 0.43 sekundy rocznie. Tymczasem w 
naszym pulsarze, gdzie gwiazdy krążą bliziutko 
siebie (ich odległość zmienia się od 800 000 
do 3 300 000 kilometrów), oś orbity skręca się 
rokrocznie o 4.23 stopnie. W przypadku M er
kurego obrót orbity o 360° nastąpi dopiero po 
3 milionach lat, tu zaś na pełny obrót potrzeba 
tylko 85 lat. Orbita tego pulsara skręca się więc 
na naszych oczach (rys. 2).

Tak piękne wyniki zasługiwały niewątpliwie 
na Nagrodę Nobla. A moglibyśmy wyobrazić 
sobie, jak cieszyłby się Einstein, gdyby mógł 
dożyć tych czasów.

Tadeusz Jarzębowski

Plama na Uranie

W styczniu 1986 roku sonda międzyplanetar
na Voyager-2 przemknęła obok Urana zale
dwie w odległości 81 560 km. Przekazane wte
dy na Ziemię obrazy wykazały, że planeta spo
wita jest gęstą warstwą obłoków i że w związ
ku z tym nie widać na niej właściwie żadnych 
szczegółów. Tfen monotonny obraz Urana oka
zał się jednak nie całkiem prawdziwy, o czym 
przekonały nas zdjęcia w podczerwieni (pasmo 
J, H  i K), które uzyskano 30 maja 1993 roku
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teleskopem wielozwierciadtowym obserwatorium 
na Mount Hopkins w Arizonie, używając przy 
tym kamery z optyką adaptacyjną (zdolność 
rozdzielcza obrazów wynosi 0.5 sekundy kąto
wej). Widać na nich nie tylko pojaśnienie brze
gowe w polarnym rejonie Urana, ale i sporych 
rozmiarów ciemną plamę około 10° pod rów
nikiem planety (przypomina ona Wielką Czar

ną Plamę na Neptunie). Niestety, nie udało 
się stwierdzić, czy plama Urana zmienia swe 
położenie, czy też przesuwa się zgodnie z ro
tacją planety. Więcej informacji na ten temat i 
w ogóle o ewolucji plamy powinny dostarczyć 
dalsze obserwacje.
Wg Sky A Telescope, 1993, Vol. 96 No. 3

Stanisław R. Brzostkiewicz

OBSERWACJE

Wyniki konkursu na wakacyjne 
zdjęcie nieba

Z  prawdziwą przyjemnością możemy pod
sumować plon konkursu rozpisanego w 
czerwcowym num erze Uranii. K rótka sta 
tystyka wygląda następująco: prace nade
słało 15 osób (w ubiegłym roku 11), otrzy
maliśmy 104 zdjęcia kolorow e i 22 czar
no-b ia łe  (poprzednio 41 i 83). Dostaliśmy

także przezrocza w dwu różnych form a
tach. Nasz najmłodszy uczestnik konkur
su ma lat 12 i startu je  już po raz drugi (w 
zeszłym roku nie wiedzieliśmy jednak  ile 
miał lat i podaliśmy błędnie jako reko r
dzistę piętnasto latka). O kazało się zre
sztą, że aż 7 osób startow ało do konkursu 
pow tórnie. Jest to  tym sympatyczniejsze, 
że m ożna porów nać prace i przekonać się 
jak  dalece ten  rok  nic został zmarnowany.

Fragment urządzenia do fotografowania nieba skonstruowanego przez Dariusza Modzelewskiego, laureata I 
nagrody tegorocznego konkursu na wakacyjne zdjęcie nieba: górna część statywu przystosowanego do ręcznego 
prowadzenia aparatu za ruchem sfery niebieskiej za pomocą lunetki biegunowej (10x30, pole widzenia 4°, 
obraz prosty).
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Urządzenie do fotografowania nieba skonstruowane przez Artura Wrembla, laureata III nagrody tegorocznego 
konkursu na wakacyjne zdjęcie nieba, wykonane z ramy rowerowej wtopionej w betonową płytę ustawioną pod 
odpowiednim kątem na trzech podpórkach wkopanych w ziemię.

Średnio rzecz biorąc „fotograficzne tema
ty” są staranniej dobrane, odbitki dość 
szczegółowo opisane — brawo! Nadesła
ne zdjęcia przeglądaliśmy z ogromną saty
sfakcją — widać jak wiele osób potrafi 
skromnymi często środkami uzyskać na
prawdę imponujące rezultaty. Wszystkim 
uczestnikom za to miłe przeżycie bardzo 
serdecznie dziękujemy. A oto spis osób, 
które wzięły udział w tegorocznym kon
kursie:

Autor Miejscowość Zdjęcia ■

1. Jacek ADAMIK Zręcin 9 k
2. Grzegorz CZEPINEK (18 lat) Częstochowa 3
3. Andrzej FUDALI (12 lat) Rzeszów 2
4. Marcin GAJOS (15 lat) Opole 9
5. Piotr GNACIŃSKI Gdańsk 4 k
6. Maciej KWINTA Kraków 3 k
7. Jeny LĄG I EWKA Katowice 4 k
8. Jerzy MARCINEK Lublin 2 k
9. Dariusz MODZELEWSKI Warszawa 18 k

10. Mieczysław PARADOWSKI Lublin 5 k

11. Janusz PLESZKA Kraków 13 k 
+ 4 przezrocza 6 x 6  cm, 19 przezroczy 24x36  mm

12. Michał SIWAK Hichów 8 k
13. Krzysztof ŚCIGALSKI Kraków 8'+9k
14. Mariusz ŚWIĘTNICKI Zręcin 7 k
15. Artur WREMBEL Świebodzin 22 k

A teraz sprawa wzbudzająca najwięcej 
emocji — czyli wyniki konkursu. W tym 
roku stawka była wysoka, bo pierwszą na
grodę stanowi teleskop z firmy pana Jacka 
Universal z Żywca. Otrzymał ją:

I Dariusz Modzelewski.
Dwie równorzędne nagrody drugie do
stają:

II Jacek Adamik
II Mariusz Świętnicki 

i nagrodę trzecią:
III Artur Wrembel.
Laureaci miejsc II i III zostali nagro

dzeni prenumeratą Uranii na rok 1994. Po
nadto wyróżniono jeszcze prace Janusza 
Płeszki i Krzysztofa Ścigalskiego. Autorzy
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ci otrzymują Kalendarze Astronomiczne 
na 1994 rok (z Biblioteczki Uranii). Wszy
stkim laureatom i wyróżnionym bardzo ser
decznie gratulujemy i życzymy wielu na
stępnych fotograficznych przygód z astro
nomią.* Nie będziemy opisywać oczywiś
cie zdjęć — po prostu będą opublikowane.

Ale warto dodać choć kilka szczegółów 
o pracach konkursowych i ich autorach. 
Dariusz Modzelewski pisze np: „Chciał
bym wyjaśnić dlaczego czas naświetlania 
wynosił 4 min 11 s lub 6 min 36 s. Otóż 
przyjąłem dla zdjęć gwiazd ciąg czasów róż
niących się o czynnik 1.5849 czyli o pół 
wielkości gwiazdowej wychodząc od 1 s. 
Taki ciąg przedstawia się następująco: 1 s,
1.6 s, 2.5 s, 4 s,.... 2 min 38 s, 4 min 11 s, 6
min 38 s, 10 min 31 s itd. Dzięki temu 
można wykonać serię zdjęć tego samego 
obszaru nieba o wzrastającym teoretycz
nie zasięgu o np. jedną wielkość gwiaz
dową. Stosowanie ustalonych czasów ułat
wia porównywanie warunków widocznoś
ci, jasności tła nieba i jasności obiektów.” 
Prawda jakie to proste i praktyczne? Ja
cek Adamik i Mariusz Świętnicki pocho
dzą ze Zręcina i niektóre nadesłane przez 
nich fotografie były wykonywane wspól
nie. Bardzo to przyjemne jak widać, że 
astronomia łączy ludzi.

A rtur Wrembel opisuje urządzenie do 
fotografowania, które zrobił z... ramy ro
werowej.

Ponadto trzy osoby odpowiedziały na 
nasz apel i zorganizowały pokaz nieba dla 
swoich znajomych. Grzegorz Czepinek z 
Częstochowy zorganizował taki pokaz dla 
6 koleżanek i kolegów, Grzegorz Załęski 
z Pułtuska przez trzy godziny „łowił” ze 
znajomymi meteory, Maciej Kwinta z

Krakowa pokazywał rozgwieżdżone niebo 
w Zakopanem. Od takiego właśnie oglą
dania nieba zaczyna się fascynacja astro
nomią — może właśnie Wam udało się 
kogoś do niej zachęcić? Dziękujemy! Pod
sumowaniem konkursu niech będzie zda
nie wyrwane z listu Jacka Adamika: „na
wet przy użyciu niedoskonałego, am ator
skiego sprzętu można wykonać zachwy
cające zdjęcia, trzeba tylko włożyć w nie 
nieco poświęcenia i odrobinę serca”. Ma
my nadzieję, że Czytelnicy Uranii, zwłasz
cza po obejrzeniu fotograficznych plonów 
konkursu, zgodzą się z tym stwierdzeniem. 
A ze zdjęć korzystać będziemy sukcesyw
nie i bardzo się cieszymy, że Wasz, mili 
Czytelnicy, wkład w Uranię, rośnie.

Redakcja
Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, sierpień 1993

Wyniki obserwacji Słońca w sierpniu 1993 r. 
przysłało 15 obserwatorów: Marcin B e 
t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Krzysztof 
Cza r t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Michał I z d e b s k i ,  Ire
neusz L u b i s z e w s k i ,  Jerzy Ł ą g i e - 
wk a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  Mariusz S a -  
w i n e l ,  Sebastian S o b e r s k i ,  Krzysz
tof S o c h a ,  Mieczysław S z u l c ,  Stani
sław Ś w i e r c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d 
nik.  Obserwatorzy wykonali w sumie 
235 obserwacji w 31 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1 ....39 9...... ....60 17.... ....40 25.... 63
? ....46 10.... 57 18.... ....31 26.... 59
3 ....47 11.... ....76 19.... ....34 27.... 65
4 ....48 12.... 62 20.... ....27 28.... 54
5 ....39 13.... 64 21.... ....42 29.... 54
6 ....53 14.... 50 22.... ....45 30.... 37
7 ....35 15.... 34 23. .......55 31. .......41
8 ....48 16.... 7,8 24.... ....81

* Warto bowiem w tym miejscu dodać, że do redakcji przyszedł list od słowackich organizatorów konkursu 
ASTROFOTO 92. Na konkurs ten, rozpisany przez Słowackie Centrum Astronomii Amatorskiej w 
Hurbanowie, nadesłali swoje prace także polscy miłośnicy astronomii. Polacy zajęli bardzo dobre miejsca w 
obu kategoriach konkursu. Wariacje na temat nieba: miejsce pierwsze — Wojciech Hanisz i drugie — M. 
L. Paradowski. Zdjęcia astronomiczne: miejsce pierwsze i trzecie — Janusz Płeszka. Konkurs był mię
dzynarodowy więc tym bardziej radują nas polskie sukcesy. Gratulujemy! Słowacy rozpisali też konkurs 
ASTROFOTO 93, ale informacja o tym przyszła do nas tak późno, że jej w całości nie publikujemy. 
Zainteresowanych odsyłamy do Uranii 10/1992. Termin nadsyłania prac, na adres SUH, PO Box 42,94701 
Hurbanovo, Słowacja, upływa 3 stycznia 1994.
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Średnia miesięczna względna liczba (44.8). W nawiasach podano średnie li- 
Wolfa w sierpniu 1993 r. wyniosła 48.8 czone bez współczynników obserwatorów. 
(44.6). Średnia względna liczba Wolfa dla
obrotu Słońca No. 1872 wyniosła 48.7 Bartosz P. Dąbrowski

PORADNIK OBSERWATORA

Astronomiczna stajenka betlejemska

Nazwałem tak podświetlaną mapę nieba, 
ukazującą dużą część nieboskłonu widocz
nego w Polsce w końcowych dniach grud
nia około północy. Zaznaczone są na niej 
gwiazdy do 5.5 wielkości gwiazdowej. Ma
pa wykonana jest w odwzorowaniu azy- 
mutalnym równoodległościowym ukośnym, 
punkt obserwacji wzniesiony jest 50 sto
pni nad horyzont i odchylony od południa
o 30 stopni na wschód. Dzięki takiemu 
wyborowi czasu i środka układu współ
rzędnych mapa obejmuje wiele charakte
rystycznych gwiazdozbiorów nieba zimo
wego jak Byk, Orion, Bliźnięta, Rak, Wielki

i Mały Pies, Lew i inne, jak również kilka 
gwiazdozbiorów okołobicgunowych: Woź
nica, Perseusz, Psy Gończe, Wielka Nie
dźwiedzica. Zaznaczona jest także Droga 
Mleczna. Odwzorowanie azymutalne ma 
niewielkie zniekształcenia kształtu gwiaz
dozbiorów w pobliżu środka układu współ
rzędnych, nieco większe zniekształcenia 
pojawiają się dopiero w odległości ponad 
60 stopni od punktu obserwacji, praktycz
nie poza obszarem mapy. Niewielką wadą 
tego odwzorowania jest wygięty horyzont, 
lecz w tym zastosowaniu jest to raczej 
zaleta, gdyż można tak skonstruować sta
jenkę i rozstawić figury, by nie przesła
niały gwiazd. Rysunek przedstawia układ
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współrzędnych azymutalnych o podanych 
parametrach. Na siatce tej zaznaczone są 
węzły równikowego układu współrzędnych 
dla wybranego miejsca i czasu obserwacji 
(linią zaznaczony jest tylko równik niebie
ski, by nie zaciemniać rysunku). Krzyżyk 
oznacza punkt o współrzędnych A =  -30°, 
h -5 0 °  (jest to środek układu współrzęd
nych, tam skierowany jest wzrok obserwa
tora). Ramka wyznacza obszar nieba na 
wykonanej mapie (na zdjęciu widać tylko 
dolną część mapy).

Do wykonania mapy potrzebne są na
stępujące materiały:

•  2 deski o wymiarach 60 x  10x2 cm,
•  2 deski o wymiarach 84 X 10x2 cm,
•  arkusz granatowej folii samoprzylep

nej,
•  arkusz brystolu o formacie folii,

•  arkusz zwykłego papieru lub kalki te
chnicznej o formacie folii,

•  arkusz nieprzeźroczystego kartonu o 
wymiarach 64 x  84 cm,

•  miniaturowa świetlówka o mocy 8 wa
tów wraz z oprawą,

•  igły o średnicy 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 
1.5, 2.2 mm,

•  atlas nieba (najlepiej Atlas Nieba M. 
Mazura).
Z  desek należy zbić ramę o wewnę

trznych wymiarach 60x80 cm. Żeby rama 
była stabilna, narożniki trzeba wzmocnić 
klockami 5 x 5 x 8  cm lub aluminiowymi 
kątownikami. W połowie dolnej deski u- 
mocowana jest świetlówka.

Mapę narysujemy na arkuszu zwykłe
go papieru. Narysujemy na nim prostokąt 
60x80 cm, umieszczony 2 cm w górę i w



12/1993 URANIA 347

lewo od prawego dolnego rogu (grubość 
desek ramki). Następnie w odpowiedniej 
skali przerysujemy węzły układu równiko
wego oraz horyzont wg rysunku. Zazna
czone punkty połączymy liniami. Błędy wy
nikające z zastąpienia krzywych liniami 
prostymi są w takiej mapie nieistotne. Na
rysowana siatka współrzędnych równiko
wych pozwala na zaznaczenie położenia 
gwiazd. Do rysowania użyjemy pisaków róż
nobarwnych, przydzielając poszczególnym 
kolorom następujące jasności gwiazd: 5.5 
i 5, 4.5 i 4, 3.5 i 3, 2.5 i 2, 1.5 i 1, 0.5 i 0,' 
razem 6 przedziałów. Dokładniejszy po
dział nie jest potrzebny, gdyż i tak ze wzglę
du na plastyczność folii nie nakłujemy do
kładnych otworów. Najlepszym źródłem do 
rysowania gwiazd wg ich jasności jest A t
las Nieba M. Mazura, gdyż jasności są w 
nim określone przez kształt znaku gwiaz
dy. Najlepiej rysować mapę wg jasności 
gwiazd: najpierw najjaśniejsze na całej ma
pie, potem słabsze itd. Można również ry
sować wg pól — wybrać obszar 1 h x  10 
stopni i zaznaczyć wszystkie gwiazdy w 
polu; wymaga to jednak częstej zmiany 
pisaka i może być przyczyną błędów. Po 
narysowaniu mapy przystąpimy do przy
gotowania folii do perforacji. Folia nakle
jona jest na karton, który jest zbyt miękki 
i ma najczęściej nadruk firmowy, dlatego 
karton ten należy zdjąć z folii, a na jego 
miejsce nakleić arkusz białego brystolu.

Czynność ta musi być wykonana bardzo 
starannie, by między brystolem a folią nie 
pozostały pęcherze powietrza. Folię moż
na przyciąć do formatu 84x64 cm lub — 
po nacięciu brystolu tępym nożem — zo
stawić zakładki do naklejenia na boczne 
ścianki. Na tak przygotowaną folię nakła
damy narysowaną mapę i mocujemy ją kil
koma klipsami na każdym boku. Pod spo
dem, od strony brystolu, podkładamy kil
ka warstw gazet. Najsłabsze gwiazdy na
kłuwamy bezpośrednio przebijając mapę, 
folię, brystol i gazety; gwiazdy jaśniejsze 
przebijamy podstawiając pod gazety dru
gą rękę (uważając przy tym, by nie prze
sunąć wzajemnie mapy i folii). Syriusza i 
Kapellę wykonamy najgrubszą igłą. Po u- 
sunięciu mapy odwrócimy folię, zaznaczy
my ołówkiem obszar Drogi Mlecznej. O b
szar ten nasmarujemy lekko olejem, przez 
co brystol stanie się w tym miejscu bar
dziej przeźroczysty. Otrzymaną mapę mo
cujemy do ramy. Tyl ramy zaklejamy nie
przeźroczystym kartonem, na który od 
wewnętrznej strony nakleimy biały karton 
oderwany z folii. Z  nieprzeźroczystego 
kartonu należy wykonać również hory
zont. Osoby uzdolnione plastycznie mogą 
wykonać nakładkę na mapę w postaci o- 
kienka 80x60 cm wyciętego w twardym 
kartonie i naklejoną kalką techniczną z 
rysunkami gwiazdozbiorów.

Marek Led woń

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Marzec 1994 r.

Słońce: W punkcie równonocy wiosennej 
znajdzie się w tym roku 20 marca o 21h28m. 
Punkt ten nosi nazwę „punktu Barana” (za
czyna się od niego znak Barana, pierwszy 
z tzw. znaków Zodiaku) i spełnia dość waż
ną rolę w astronomii: od niego mierzy się 
na niebie współrzędne kątowe, rektascen- 
sję i długość ekliptyczną. Chwilę, w której 
Słońce znajdzie się w punkcie Barana, uwa
żamy za początek wiosny astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa prawie 
równo o dwie godziny: w Warszawie 1 mar

ca Słońce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 
17h16m, a 31 marca wschodzi o 5h31ra, za
chodzi o 18h9m.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w 
marcu następująca: ostatnia kwadra 4d18h, 
nów 12d8h, pierwsza kwadra 20d13h, pełnia 
27d12h. W apogeum Księżyc znajdzie się 
15 marca, a w perygeum 28 marca. W 
marcu tarcza Księżyca dwukrotnie zakryje 
Kłos Panny (Spikę), najjaśniejszą gwiazdę 
w gwiazdozbiorze Panny, ale zjawiska te 
nie będą u nas widoczne.
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1994

P Do Lo Data
'1994

P Bo Lo

III 1 -21.62 -7.22 63.09 III 17 -24.79 -7.12 212.26
3 -22.10 -7.24 35.24 19 -25.06 -7.06 185.90
5 -22.56 -7.25 10.40 21 -25.32 -7.00 159.52
7 -23.00 -7.25 344.04 23 -25.54 -6.94 133.16
9 -23.41 -7.24 317.69 25 -25.74 -6.86 106.78

11 -23.80 -7.22 291.34 27 -25.90 -6.77 80.40
13 -24.16 -7.19 264.98 lii 29 -26.04 -6.68 54.02
15 -24.49 -7.16 238.62 lii 31 -26.14 -6.58 27.64

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
6d7h56m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Planety i planetoidy: W marcu zaczy
nają się wreszcie pojawiać na niebie pla
nety od początku roku przebywające zbyt 
blisko Słońca i dlatego też niewidoczne. 
Od połowy miesiąca na porannym niebie 
bardzo nisko nad wschodnim horyzontem 
można próbować odnaleźć M e r k u 
r e g o  ok. zerowej wielkości gwiazdowej, 
M a r s a  +1.2wielk.i S a t u r n a  + lw ielk. 
Natomiast pod koniec miesiąca nad za
chodnim horyzontem pojawi się W e n u s 
jako piękna Gwiazda Wieczorna -3.9 wielk. 
Na nocnym niebie świeci tylko J o w i s z  
widoczny w drugiej połowie nocy na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi i Panny jako 
jasna gwiazda -2.3 wielk.; przez lunety 
możemy obserwować ciekawe zjawiska w 
układzie czterech najjaśniejszych księżyców 
Jowisza. U r a n ,  N e p t u n  i P l u t o n  są 
jeszcze niedostępne dla obserwacji.

Przez większe lunety możemy próbo
wać odnaleźć planetoidę J u n o wśród 
gwiazd 10 wielk. w gwiazdozbiorze Panny. 
Podajemy równikowe współrzędne plane- 
tki dla kilku dat: luty 28d: rekt. 14h12.6m, 
deki. -5°6’; marzec 101: rekt. 14h10.4m, 
deki. -4°5’; 201: rekt. 14h6.2m, deki. -2°54’; 
301: rekt. 14h0.1m, deki. -1°38\

* * *

l d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
się o l h21m, a księżyc 2 rozpocznie przej

ście na tle tarczy planety dopiero o 3h35m, 
kiedy jego cień już prawie schodzi z tarczy 
Jowisza (o 3h41m); księżyc 2 skończy przej
ście o 5h50m. O 6h bliskie złączenie Księ
życa z Kłosem Panny, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca wido
czne będzie w Ameryce Południowej, w 
południowej części Atlantyku i na A ntar
ktydzie.

2d17h Złączenie Księżyca z Jowiszem w 
odl. 2°.

4d Dwie planety będą tego dnia nieru
chome w rektascensji zmieniając kierunek 
swego ruchu wśród gwiazd na sferze nie
bieskiej: o 2h Pluton, a o 13h Merkury.

5d Księżyc 3 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia cienia o l h4m, kiedy sam księżyc 
3 dopiero zbliża się do brzegu tarczy i roz
pocznie przejście na jej tle o 3h33m; koniec 
przejścia księżyca 3 nastąpi o 5h9m.

7d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; cień pojawi się na tar
czy planety o 2h37m, księżyc rozpocznie 
przejście o 2h40m, cień opuści tarczę pla
nety o 4h46m, a księżyc skończy przejście o 
5h48m. Dwie planety znajdą się tego dnia w 
złączeniu z Księżycem: o 17h Neptun w 
odl. 4° i o 22h Uran w odl. 5°.

8d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jowi
sza i o 2h58m obserwujemy koniec zakrycia
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(księżyc ukaże się spoza prawego brzegu 
tarczy planety, patrząc przez lunetę od
wracającą), natomiast księżyc 2 zbliża się 
do brzegu tarczy i o 3h54m pojawi się na 
niej cień tego księżyca.

10d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza i o 3h13m obserwujemy koniec tego 
zakrycia. Nasz Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z dwiema planetami: o 5h z M erku
rym w odl. 5° i o 24h z Marsem w odl. 7°.

l l d5h Złączenie Księżyca z Saturnem 
w odl. 7°.

12d Podczas kiedy księżyc 3 dopiero 
zbliża się do brzegu tarczy Jowisza, my już 
obserwujemy wędrówkę cienia lego księ
życa na tle tarczy planety w godzinach od 
2h52m do 5hl ra.

13d18h Wenus w złączeniu z Księżycem 
w odl. 5°.

14d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza i o 4h30m pojawi się na niej 
cień tego księżyca; początek przejścia sa
mego księżyca 1 nastąpi o 5h29m. O l l h 
złączenie Marsa z Saturnem w odl. 0.4°.

15d Księżyc 1 Jowisza przechodzi przez 
strefę cienia i za tarczą planety. O l h40m 
obserwujemy początek zaćmienia, a o 4h45m 
koniec zakrycia tego księżyca.

15/16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Cień już wędruje po 
tarczy planety, kiedy o 23h55m księżyc 1 
dociera do brzegu tarczy i rozpoczyna 
przejście na jej tle; cień kończy przejście o 
l h8m, a księżyc 1 o 2h3m.

17d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, ale w odległości równej pro
mieniowi tarczy znika nagle w cieniu pla
nety o l h25m (początek zaćmienia); koniec 
zakrycia tego księżyca nastąpi o 5h37m.

Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 28°.

20d21h28m Słońce wstępuje w znak Ba
rana, jego rektascensja i długość eklipty- 
czna wynoszą wówczas 0°; mamy początek 
wiosny astronomicznej oraz zrównanie 
dnia z nocą.

22d O 3h33m obserwujemy początek za
ćmienia 1 księżyca Jowisza.

23d Księżyc 3 ukryty jest za tarczą Jo
wisza, podczas kiedy księżyc 1 i jego cień 
przechodzą na tle tarczy planety. Cień księ
życa 1 pojawi się o 0h52m, a sam księżyc 
rozpocznie przejście na tle tarczy o l h42m. 
O 2h5m obserwujemy koniec zakrycia księ
życa 3. Cień księżyca 1 kończy przejście na 
tle tarczy o 3h2m, a sam księżyc 1 o 3h50m.

24d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza i o 0h58m obserwujemy koniec jego 
zakrycia; natomiast księżyc 2 zbliża się do 
brzegu tarczy, ale nic dotrze do niej, bo o 
4hl m nastąpi początek zaćmienia tego księ
życa. O 9h złączenie Merkurego z Satur
nem w odl. 0.3°.

26d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 0h37m, a księżyca o 2h6m.

28d16h Po raz drugi w tym miesiącu blis
kie złączenie Księżyca z Kłosem Panny i 
zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca 
(widoczne będzie w Australii i na Nowej 
Zelandii).

29d24h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 2°.

30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza, a księżyc 3 przez strefę 
cienia i za tarczą planety. O 0h50m księżyc 
3 zniknie nagle w cieniu planety w odle
głości równej średnicy tarczy od jej brzegu 
(początek zaćmienia), o 2h46m na tarczy 
planety pojawi się cień księżyca 1, o 2h59ra 
księżyc 3 pojawi się nagle z cienia planety 
tuż koło jej brzegu (koniec zaćmienia); o 
3h28m księżyc 1 rozpocznie przejście na tle 
tarczy Jowisza, a o 3h57m księżyc 3 ukryje 
się za brzegiem tarczy planety; cień księ
życa 1 wędruje po tarczy planety do 4h56m. 
Koniec zakrycia księżyca 3 nastąpi o 5h31m, 
a koniec przejścia księżyca 1 o 5h36m.

30/31d Księżyc 1 przechodzi przez stre
fę cienia i za tarczą Jowisza od 23h54m (po
czątek zaćmienia) do 2h44m (koniec za
krycia).

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki: Obecny wygląd miejsca na terenie Obserwatorium Astronomicznego w 

Las Campanas (Chile), na którym już niedługo pojawi się pawilon z nowym polskim telesko
pem (patrz Kronika).

Druga strona okładki: Prace laureatów II nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdję
cie nieba: u góry — zdjęcie Jacka Adamika przedstawiające północny biegun nieba wykonane 
aparatem Zenit E z obiektywem Helios 2/58 mm, F4 na filmie Fuji 400 HG podczas go
dzinnej ekspozycji; u dołu — dowcipny fotomontaż Mariusza Świętnickiego przedstawiający 
czarownicę na miotle przelatującą na tle Księżyca sfotografowanego 16 lutego 1992 roku za 
pomocą reflektora Newtona 250/1560 mm.

Trzecia strona okładki: Zdjęcie Księżyca odbijającego się w wodach jeziora mazurskiego wykona
ne 3 sierpnia 1993 roku przez Dariusza Modzelewskiego, laureata I nagrody w tegorocznym 
konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, za pomocą aparatu Praktica z obiektywem miękko- 
rysującym Biotar 2/58 mm na filmie Fuji Super HG 200 (24 DIN) podczas 3-4 s ekspozycji.

Czwarta strona okładki: Zdjęcie Księżyca w wieku około 8 dni wykonane 24 września 1993 roku 
przez Dariusza Modzelewskiego, laureata I nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne 
zdjęcie nieba, aparatem Praktica VLC 3 z obiektywem MTO-11 CA 10/1000 mm połączo
nym z telekonwerterem TK-2 M o powiększeniu 2x na filmie Fuji Super HG 400 podczas 
ekspozycji około 1/3 -  1/2 s.

URANIA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 22 000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1993 roku 240 000 zł (zniżka 200 000 zł).

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki



OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1994, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1994 Urania będzie ukazywać się co miesiąc za 
wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki członkowskiej. W roku 
1994 wynosi ona 300 000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 240 000 zł. Osoby dla których suma jest zbyt duża 
dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na cztery części. Członkowie-korespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje 
za rok 1994 opłacają 240 000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania będzie dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA 
jednorazowe wpisowe 20 000 zł. Członkowie PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwolnieni przez Zarządy 
Oddziałów lub Zarząd Główny z części opłaty i wtedy składka wynosi rocznie 200 000 zł, a posiadający prawo do zniżki 150 000 zł.
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Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się do tych, którzy 
opłacą należności do końca lutego 1994 r. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniecenia cen Uranii, o ile wzrosną koszty druku lub 
usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy 
wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. 
Dziękujemy.

Kalendarze plakaty na rok 1994 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1994 do otrzymania w oddziałach PTMA. 
Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 20 000 zł (plakat), a za kwotę 36 000 zł {Kalendarz Miłośnika Astronomii). Pieniądze za 
Kalendarze należy przysłać pocztą a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania Kalendarza o około miesiąc.)

wpłata dotyczy: wpłata dotyczy: wpłata dotyczy:

1. składka członkowska 1. składka członkowska 1. składka członkowska

2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii

3. Urania za rok 1994 3. Urania za rok 1994 3. Urania za rok 1994

4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze

5. wpisowe 5. wpisowe 5. wpisowe

6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię

i PTMA i PTMA i PTMA

(właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić)
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