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Wprowadzenie
Obserwatorium astronomiczne na tarasie Budynku Jednostek Pozawydziałowych przy Alei
Piastów 48/49 w Szczecinie organizacyjne należy do Instytutu Fizyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT). Jest jedynym
obserwatorium astronomicznym w Szczecinie zbudowanym ze środków budżetowych. Autorzy
przedstawiają historię Obserwatorium Astronomicznego ZUT, opisują charakterystyki techniczne
i użytkowe zainstalowanego w nim refraktora Coudé 150/2250 oraz analizują warianty przyszłej
modernizacji Obserwatorium. We wnioskach postulują wyposażenie Obserwatorium w nowy
teleskop i spektrograf badawczy.

Historia
Historia powstania obserwatorium astronomicznego w Szczecinie wiąże się z uroczyście
obchodzoną w Polsce w roku 1973 pięćsetną rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.
10 lipca 1970 r. ówczesny Rektor Politechniki Szczecińskiej, a zarazem przewodniczący
Środowiskowego Kolegium Rektorów Uczelni Szczecina prof. dr inż. Józef Kępiński powołał pod
przewodnictwem prof. dr Janusza Mąkowskiego Międzyuczelniany Komitet Obchodu 500-lecia
Urodzin Mikołaja Kopernika. W skład Komitetu obok przewodniczącego weszli: prof. dr hab.
Mieczysław Jasnowski z Wyższej Szkoły Rolniczej, doc. dr inż. Leszek Jaworski z Wyższej Szkoły
Morskiej, doc. dr hab. Józef Kopeć z Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz doc. dr Tadeusz Rewaj
z Politechniki Szczecińskiej.
Na jednym z pierwszych swoich posiedzeń Komitet postanowił przyjąć propozycję Tadeusza
Rewaja, iż najlepszym pomnikiem ku czci naszego Wielkiego Rodaka, który „wstrzymał Słońce, ruszył
Ziemię” będzie wybudowanie w Szczecinie pierwszego w historii miasta obserwatorium
astronomicznego.
Po wnikliwej analizie możliwych lokalizacji (rozważano między innymi wieżę Katedry św.
Jakuba i dach budynku Wyższej Szkoły Morskiej) wystąpiono 6 lipca 1971 r. do Rektora Politechniki
Szczecińskiej z sugestią uzupełnienia projektu planowanego właśnie nowego budynku Politechniki
o taras z kopułą astronomiczną i teleskopem. W sprawie wyboru teleskopu dr Tadeusz Rewaj
skorzystał z konsultacji kończącego studia astronomii w Toruniu, swojego kursanta na kursie
taternickim, Aleksandra Wolszczana. Radził on zakupić u Zeissa kopułę o średnicy 5 m oraz teleskop
typu Coudé -Refraktor 150/2250. Rektor Kępiński wyjednawszy zgodę Ministerstwa Nauki
Szkolnictwa Wyższego i Techniki podpisał w tymże roku zlecenie na uzupełnienie projektu budynku, a
nieco później zamówienie na kopułę oraz instrument z Zakładów VEB Carl Zeiss Jena w NRD.
Rozpoczęto starania o zakup elementów Obserwatorium. Oficjalnie złożone przez
Politechnikę zamówienie na teleskop zostało odrzucone „z powodu zbyt małych mocy i pełnego

portfela zamówień”. Dopiero w 1975 roku, po wizycie przedstawicieli Politechniki, z udziałem dr
Tadeusza Rewaja w Zakładach VEB Carl Zeiss Jena zamówienie zostało przyjęte.
Dostawa elementów kopuły i refraktora nastąpiła w maju 1978 roku. W marcu 1979 roku, po
interwencjach dotarły instrukcje montażowe, co pozwoliło zgodnie z wymaganiami przygotować
ściany i podest pod kopułę. Budynek został oddany do użytku w roku 1980, a w ciągu roku
akademickiego 1981/82 przedstawiciele zakładów Zeiss zamontowali i uruchomili kopułę wraz
z teleskopem.
Dziewięć lat po rocznicy kopernikańskiej, 28 października 1982 odbyła się uroczystość
otwarcia Obserwatorium z udziałem Senatu Politechniki Szczecińskiej.
Koszt całej inwestycji wraz z kosztami budowlanymi i montażowymi oszacowany został na
trzy miliony ówczesnych złotych. Dla porównania pensja docenta w końcu roku 1978 wynosiła
10 500 zł.
Po przekazaniu do użytkowania Obserwatorium służyło do popularyzacji astronomii.
Odbywały się w nim pokazy nieba dla studentów i pracowników Politechniki oraz dla uczniów ze
szczecińskich szkół. Korzystała też z niego młodzież z Pałacu Młodzieży. Z powodu braku środków
w Obserwatorium nigdy nie odbywały się zajęcia dydaktyczne ze studentami, nie prowadzono także
prac badawczych.
W latach 1982-1993 opiekunem Obserwatorium był Lech Barski [1], pracownik Politechniki
Szczecińskiej, ówczesny prezes szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii. Przez pierwszych sześć miesięcy pan Lech Barski był zatrudniony na 1/4 etatu na
stanowisku opiekuna Obserwatorium. Później za utrzymanie Obserwatorium w sprawności i za
popularyzowanie astronomii nie otrzymywał on dodatkowego wynagrodzenia. Z jego sprawozdania
wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od uruchomienia Obserwatorium w pokazach nieba
uczestniczyły 543 osoby.
W następnych latach teleskop wykorzystywany był tylko sporadycznie przez pracowników
Instytutu Fizyki – wykonywano m.in. zdjęcia obszarów nieba na płytkach szklanych pokrytych
materiałem światłoczułym za pomocą dwóch zintegrowanych z teleskopem szerokokątnych astrokamer. Niestety importowane z NRD płytki były relatywnie drogie, stąd też szybko wyczerpał się ich
zapas. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych pasjonat, pracownik Politechniki sam wycinał płytki
szklane i przy współpracy z lokalnym zakładem fotograficznym pokrywał je emulsją fotograficzną. Do
połowy lat 90-tych kilku członków szczecińskiego oddziału PTMA prowadziło obserwacje wizualne
obiektów astronomicznych oraz robiło zdjęcia, głównie planet i Księżyca, za pomocą lustrzanek Zenit
i Praktica w ognisku głównym teleskopu. Na wspólne obserwacje zapraszano też gości, w tym VIP-ów.
Mieszkańcy Szczecina bardzo rzadko uczestniczyli w pokazach nieba. Zainteresowanie astronomią
było wtedy znikome.
Na przełomie lat 80-tych i 90-tych zarówno sam instrument jak i kopuła nie były już
poddawane konserwacji i stan techniczny Obserwatorium zaczął się pogarszać. Pod koniec ubiegłego
wieku z uwagi na zanik szczecińskiego oddziału PTMA oraz brak finansowych środków Politechniki na
utrzymanie teleskopu i kopuły (astronomii nigdy nie było w programie studiów) Obserwatorium
przeszło w stan hibernacji. Uszkodzona kopuła nie mogła się obracać ani otwierać, a cieknąca przez
wiele lat woda deszczowa doprowadziła do korozji i unieruchomienia łożysk i mechanizmów
teleskopu.
W pierwszej połowie roku 2014 członkowie właśnie reaktywowanego szczecińskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii przeprowadzili własnymi siłami naprawę kopuły
i kapitalny remont teleskopu przywracając Obserwatorium do życia.

Od roku 2014 szczeciński oddział PTMA działając na mocy porozumień z Wydziałem Inżynierii
Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego [2][3] prowadzi
w Obserwatorium obserwacje, pokazy nieba i prelekcje dla swoich członków oraz dla studentów,
uczniów i mieszkańców Szczecina.

Opis Obserwatorium
Obserwatorium astronomiczne mieści się na tarasie na dachu ośmiokondygnacyjnego
Budynku Jednostek Pozawydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy
Alei Piastów 48/49 w Szczecinie.
Widoczna z daleka kopuła astronomiczna o średnicy 5 metrów jest obracana silnikiem
elektrycznym. Szczelinę obserwacyjną kopuły rozsuwa się ręcznie za pomocą mechanizmu
łańcuchowego. Konstrukcja kopuły jest wykonana z drewna sosnowego i pokryta od zewnątrz blachą.
Głównym instrumentem Obserwatorium jest refraktor w systemie Coudé o średnicy
obiektywu 150 mm i ogniskowej 2250 mm, światłosiła f/15. Podana przez producenta teoretyczna
zdolność rozdzielcza wynosi 0.9 sekundy łuku.
Tubus teleskopu osadzony jest na montażu paralaktycznym tj. takim, gdzie jedna oś obrotu
jest równoległa do osi ziemskiej, a druga jest do niej prostopadła. Umożliwia to śledzenie obiektu
przez obrót w jednej płaszczyźnie (równoległej do płaszczyzny równika), mimo zmian zarówno
azymutu jak i wysokości nad horyzontem obiektu wskutek obrotu Ziemi. Automatyczne śledzenie
obiektu w rektascensji z prędkością gwiazdową zapewnia mechanizm zegarowy SYNFA-1 z silnikiem
synchronicznym.
Instrument ustawia się na wybrany obiekt ręcznie. Ruch korekcyjny w osi rektascensji
sterowany jest przyciskami przełącznika ręcznego. Korektę śledzenia w osi deklinacji przeprowadza
się także ręcznie. W celu ustawienia refraktora na wybrany obiekt konieczna jest znajomość
miejscowego czasu gwiazdowego oraz rektascensji i deklinacji tego obiektu, bowiem instrument nie
został wyposażony w szukacz, a ruchoma część tubusa znajduje się wysoko nad obserwatorem,
uniemożliwiając celowanie zgrubne.
Obserwacje przeprowadza się w ognisku Coudé zlokalizowanym w dolnym końcu osi
godzinowej. Ognisko Coudé charakteryzuje się tym, że niezależnie od położenia obiektu, ku któremu
jest skierowany instrument i mimo ruchu tubusa w czasie śledzenia obiektu, okular zajmuje stałe
położenie i nie obraca się. Zapewnia to komfort obserwatorowi, który wykonuje obserwacje
z jednego miejsca i ma stale w zasięgu ręki wszystkie elementy obsługi tj. uchwyty, pokrętła, aretaż
osi godzinnej, pierścienie z podziałkami, sterowanie obrotem kopuły, sterowanie ruchem
korekcyjnym w osi rektascensji itp.
Do obserwacji wizualnych przewidziany jest rewolwer z gniazdami na pięć okularów
o ogniskowych od 42 mm do 6 mm oraz binokular stereoskopowy. Okular o ogniskowej 63 mm
wkręca się bezpośrednio do pierścienia wymiennego przy wyciągu okularowym. Można więc uzyskać
powiększenia od 36 do 375 razy. Przy pomocy soczewki Barlowa ogniskowa teleskopu może zostać
wydłużona o czynnik 1,3. Optykę okularową producent zaopatrzył w 2 komplety filtrów neutralnych
nakładanych na oprawy okularowe.
Do obserwacji fotograficznych Słońca i Księżyca służyła specjalna kamera, którą można było
zamontować w wyciągu okularowym refraktora. Wykonywane nią zdjęcia miały format 9 x 12 cm.
Obraz Słońca miał średnicę około 8 cm. Obserwować go można było przy pomocy okularu
kontrolnego, co umożliwiało dobranie momentu ekspozycji tak, by turbulencje atmosferyczne
zniekształcające obraz były jak najmniejsze. Kamera była wyposażona w zestaw dziewięciu barwnych
filtrów.

Łącznik do okularu kontrolnego pozwala fotografować niebo zwykłą lustrzanką. Obserwacje
Słońca można prowadzić również na ekranie mocowanym za pośrednictwem przedłużki w dolnym
końcu osi godzinowej.
Na tubusie refraktora przy osi deklinacji były zainstalowane dwie astrokamery o średnicy 63
mm i ogniskowej 270 mm wyposażone w kasety fotograficzne na płytki szklane 6.5 x 9 cm, na których
odwzorowuje się szerokie pole 13° x 19°.
W 2015 r. teleskop został poddany modernizacji, polegającej na demontażu fabrycznego
wyciągu okularowego i wstawieniu w jego miejsce wyciągu typu Crayford o rozmiarze 2”,
wyposażonego w pokrętło mikroruchów pozwalających precyzyjnie ustawić ostrość obrazu. Dzięki
zamontowaniu wyciągu 2” możliwe jest używanie teleskopu z dostępnymi obecnie okularami
w systemie 2” jak i 1.25” (poprzez redukcję). Obserwacje są prowadzone z wykorzystaniem okularu
mikrometrycznego 10 mm oraz długoogniskowych, należących do członków PTMA.
Dodatkowo, wprowadzono dwa usprawnienia ułatwiające naprowadzanie teleskopu na
obiekty. Jednym z nich jest podświetlenie LED w kolorze czerwonym kół nastawczych dla osi
rektascensji i deklinacji, umożliwiające wygodne ustawianie teleskopu. Najczęściej używanym jest
jednak drugie usprawnienie, wykorzystujące zamontowany bezpośrednio na tubusie teleskopu
zielony wskaźnik laserowy, wyjustowany zgodnie z kierunkiem widzenia teleskopu. Widząc obiekt na
niebie obserwator może w wygodny i dość dokładny sposób ustawić promień lasera w żądanej
pozycji, centrując w ten sposób wybrany obiekt w okularze teleskopu.

Możliwości obserwacyjne teleskopu
Testy wykonane w roku 2015, po naprawie teleskopu wykazały, że na Księżycu widoczne są
obiekty o rozmiarach kilku kilometrów. Dotyczy to szczególnie głębokich kraterów ukośnie
oświetlonych Słońcem. Łącznie na Księżycu można dostrzec kilka tysięcy kraterów, łańcuchy górskie
i „morza”, wiele szczelin, bruzd, uskoków, kopuł wulkanicznych i inne formacje geologiczne.
Widoczny jest pierścień Saturna z przerwą Cassiniego. Można obserwować zmieniające się
pasmowe formacje obłoków w atmosferze Jowisza oraz cztery jego największe księżyce – szybko
zmieniające położenie oraz ich cienie na powierzchni planety. W okresie opozycji, tj. największych
zbliżeń do Ziemi, dość efektownie prezentuje się Mars. Dobrze widoczne są jego czapy polarne oraz
szereg innych tworów na jego powierzchni. Obserwować można także fazy Wenus.
Instrument pozwala dostrzec gwiazdy o wielkości gwiazdowej 12, czyli kilkaset razy słabsze
od najsłabszych dostrzegalnych gołym okiem. Umożliwia to obserwacje wielu ciekawych
przedstawicieli świata gwiazd, jak na przykład układy podwójne i wielokrotne, gwiazdy zmienne,
otwarte i kuliste gromady gwiazd.
Z trudem dostrzec też można kilka gazowych obłoków materii międzygwiazdowej (mgławic)
i galaktyk w postaci słabych plamek świetlnych.

Pomiary separacji gwiazd podwójnych
Krótko po reaktywacji działalności Obserwatorium ZUT, od maja do września 2015, miała
miejsce akcja obserwacyjna skierowana na badanie gwiazd podwójnych. Akcja zakładała pomiary
separacji i kąta pozycyjnego układów metodą wizualną, za pomocą specjalnego okularu
astrometrycznego – mikrometru. Na potrzeby akcji wystosowano prośbę do The United States Naval
Observatory (USNO) o stworzenie listy obserwacyjnej wg konkretnych wytycznych. Ograniczenia
dotyczyły głównie zaświetlenia nieba z powodu miejskiej lokalizacji. Istotnym czynnikiem było
również ograniczenie na separację gwiazd, nie mogła ona być mniejsza niż 10 sekund łuku.

W założeniu badane układy nie powinny mieć żadnych danych obserwacyjnych w ciągu ostatnich
minimum 10 lat.
W akcji kierowanej przez Marcina Biskupskiego [4] wzięło udział 16 osób, w tym 11 członków
PTMA Szczecin. Pomiary przeprowadzane były w kilkuosobowych grupach. Wyniki separacji i kąta
pozycyjnego uzyskane przez każdego obserwatora były uśredniane. W przypadku gwiazd
obserwowanych przez więcej niż jedną noc, końcowy wynik uzyskiwany był przez uśrednienie
pomiarów z poszczególnych nocy. Dla każdego układu gwiazd podwójnych wyliczony został błąd
pomiaru jako odchylenie standardowe.
Zmierzono 19 układów podwójnych podczas ponad 10 nocy obserwacyjnych, mierząc
niektóre z gwiazd przez dwie i więcej nocy. Łącznie wykonano blisko 250 pojedynczych obserwacji.
Błędy pomiarów wahały się między 0.18°-1.26° dla kąta pozycyjnego oraz 0.32 - 0.57 sekund łuku dla
separacji.
Uzyskane odchylenia w przypadku wielu gwiazd mogą wydawać się znaczne. Powodów
fluktuacji może być kilka. Przede wszystkim użyty sprzęt - teleskop w Obserwatorium ZUT to
kilkudziesięcioletnia aparatura, posiadający bardzo dobrą optykę, jednak nienajlepsze prowadzenie,
co w przypadku pomiarów gwiazd podwójnych ma znaczenie kluczowe. Również sama natura
pomiarów gwiazd podwójnych nie należy do łatwych, zarówno dla separacji (bardzo mała odległość
między podziałkami skali linearnej), jak i kąt pozycyjnego (precyzyjne wyznaczenie północy na niebie).
Czynnik ludzki miał także niebagatelne znaczenie, gdyż były to pierwsze tego typu pomiary w PTMA
Szczecin – nowe doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych.
W ramach bardziej precyzyjnych testów w marcu 2017 do refraktora podłączono w ognisku
Coudé nowoczesną kamerę i wykonano nią zdjęcia gromady otwartej Messier 38 [12]. Na zdjęciach
zmierzono kąt pozycyjny i separację 60 gwiazd podwójnych rozdzielonych o więcej niż 6 sekund łuku.
Mediana błędu rms pomiaru separacji wyniosła 0.04 sekund łuku, co jest bardzo dobrą wartością. Nie
udało się rozdzielić gwiazd o separacji mniejszej niż 4 sekundy łuku, a pomiary dla gwiazd
podwójnych o separacji od 4 do 6 sekund łuku były obarczone dużym błędem, nawet 0.5".
Zmierzono, że w ciągu 15 minut obserwacji przy teleskopie skierowanym w kierunku
zachodnim, na skutek niedokładności prowadzenia montażu nastąpiło przesunięcie środka obrazu
o około +20 sekund łuku zarówno w rektascensji jak i w deklinacji.
Refraktor Coudé w Obserwatorium Astronomicznym ZUT po wyposażeniu w kamerę bardzo
dobrze nadaje się do badania gwiazd podwójnych o separacji większej niż 6 sekund łuku i o jasności
składników od około 10 do około 14 magnitudo. Główną trudność i ograniczenie stanowi
niedokładność i nieprzewidywalność prowadzenia montażu teleskopu.

Ograniczenia sprzętowe
Optyka teleskopu jest dobrej jakości. Mała światłosiła (f/15) sprawia, że większość wad
teleskopów typu achromatycznego, jak np. aberracja chromatyczna widoczna na jasnych obiektach,
nie jest w tym instrumencie czynnikiem degradującym obraz. Dodatkowo, duża apertura i dobra
transmisja światła przez zestaw soczewek powoduje, że teoretyczny kontrast obserwowanych
obiektów jest bardzo dobry.
Dokładność śledzenia obiektów natomiast jest mała, mechanizm zegarowy wymaga ręcznej
korekty co parę minut, by utrzymać obiekt w centrum pola widzenia. Uniemożliwia to precyzyjne
obserwacje i wykonywanie zdjęć o długim czasie naświetlania.
Brak cyfryzacji teleskopu sprawia, że naprowadzanie na obiekty odbywa się ręcznie, co jest
żmudne i czasochłonne. Nie ma także możliwości zastosowania układów poprawy śledzenia, takich
jak guiding (równoległe prowadzenie teleskopu za gwiazdą za pomocą kamery CCD), czy PEC

(periodic error correction - korekcja błędu okresowego prowadzenia). Teleskop nie współpracuje
również z programami typu planetarium, podczas gdy funkcja ta jest obecnie dostępna w nawet
najprostszych teleskopach nowej generacji.

Ograniczenia środowiskowe
Obserwatorium ZUT, znajduje się blisko centrum Szczecina, co powoduje znaczne
zanieczyszczenie nieba światłem sztucznym choć w okolicy mniej zaświetlonej niż główna część
miasta. Jasność tła sprawia, że praktyczny wizualny zasięg gwiazdowy teleskopu wynosi zaledwie 11.5
magnitudo, w porównaniu do teoretycznego zasięgu około 14.3 magnitudo w warunkach ciemnego
nieba.
Seeing, tj. stabilność atmosfery jest szacowany na około 4 sekund łuku, co jest wartością
poniżej przeciętnej i stanowi poważne ograniczenie w obserwacjach obiektów o małej separacji
kątowej. Na niestabilność atmosfery mają wpływ nie tylko pyły i aerozole unoszące się nad miastem
lecz również to, że budynek na którym umieszczone jest Obserwatorium jest ogrzewany.
Nie stwierdzono, aby wibracje pochodzące od wind pracujących w budynku oraz od ruchu
ulicznego i tramwajowego były większe niż seeing.
Dostęp do Obserwatorium jest ograniczony fizycznie poprzez strome schody oraz formalnie
poprzez przepisy obowiązujące na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Zaświetlenie
Głównym rodzajem sztucznych świateł wokół budynku na którym ulokowane jest
Obserwatorium ZUT są nowoczesne latarnie uliczne, kierujące strumień światła ku dołowi. Świecą
one intensywnie na Alei Piastów i na Placu Kościuszki. Tego samego typu latarnie lecz w mniejszej
liczbie oświetlają ulice Mariana Langiewicza, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Księżnej
Przybysławy, Błogosławionej Królowej Jadwigi i Księcia Bogusława X (widmo 1).
Parking po zachodniej stronie budynku jest podświetlony dziewięcioma latarniami sodowymi
o umiarkowanym natężeniu światła (widmo 2). Jeszcze dalej na zachód, na Placu Janiny Szczerskiej są
parkowe latarnie oświetlające alejki skweru (widmo 3).
Całe wymienione powyżej oświetlenie spełnia wymogi dla ochrony nieba przed
zanieczyszczeniem światłem. Gorzej pod tym względem wypada oświetlenie wewnętrznego parkingu
po wschodniej stronie budynku na którym ulokowane jest Obserwatorium. Są tam dwie mocne
latarnie sodowe (widmo 4) i trzy latarnie rtęciowe starego typu (widmo 5) zamontowane tak, że
częściowo oświetlają niebo. Podobnie świeci latarnia rtęciowa na południowej elewacji budynku
Wydziału Budownictwa i Architektury. Należy rozważyć wymianę tych latarni na energooszczędne
i przyjazne dla Obserwatorium.

Widmo 1

Widmo 2

Widmo 3

Widmo 4

Widmo 5

Obecna wartość Obserwatorium
Obserwatorium ZUT powstało jako pomnik, lecz pomimo swej unikatowości w Szczecinie
i w regionie, nie stało się rozpoznawalnym znakiem obecności myśli kopernikańskiej.
W zamyśle twórców Obserwatorium, miało ono pełnić funkcje praktyczne. Niestety, wątła
baza organizacyjna i brak finansowania nie pozwoliły ani na prowadzenie badań, ani na
wykorzystanie Obserwatorium w dydaktyce, ani na szerokie popularyzowanie astronomii.
Z perspektywy trzydziestu pięciu lat które upłynęły od uruchomienia Obserwatorium widać,
że oczekiwania, które pokładano w nim w czasie jego tworzenia, nie zostały spełnione. A to oznacza,
że wartość historyczna Obserwatorium ZUT, zarówno dla Szczecina jak i dla uczelni jest niewielka.
Rewolucja cyfrowa i postęp techniczny od lat osiemdziesiątych całkowicie odmieniły
narzędzia i metody astronomii. Zmieniły się sposoby jej uprawiania, nauczania i popularyzowania.
Widomym tego znakiem jest choćby to, że wartość odtworzeniowa głównego instrumentu
Obserwatorium ZUT wynosi dzisiaj zaledwie około siedmiu tysięcy złotych (7.000 zł), na przykład
w konfiguracji montażu Sky Watcher HEQ-5 SynTrek i refraktora Sky Watcher Evostar 150/1200.
Członkowie szczecińskiego oddziału PTMA posiadają prywatnie teleskopy o lepszych parametrach
i większych możliwościach.
Paradoksalnie, największą wartość Obserwatorium ZUT stanowią obecnie jego konstrukcja
budowlana i obrotowa kopuła.

Warianty wykorzystania Obserwatorium ZUT
Troszcząc się o podniesienie walorów użytkowych Obserwatorium Astronomicznego ZUT
członkowie szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zaproponowali
i przeanalizowali warianty jego modernizacji. Autorzy przedstawiają poniżej obecne oraz potencjalne
przyszłe możliwości wykorzystania Obserwatorium i omawiają wpływ ograniczeń sprzętowych
i środowiskowych na poszczególne warianty użytkowania.
Wariant 1 - Skansen
Obecnie Obserwatorium jest wykorzystywane do popularyzacji astronomii wśród młodzieży
i dorosłych, poprzez prowadzenie cotygodniowych pokazów nieba. Dyżury astronomiczne odbywają
się w każdą środę, niezależnie od pogody, z pominięciem świąt. Prowadzą je dwuosobowe zespoły
członków PTMA. Dyżury służą zarówno promocji astronomii w Szczecinie jak i spotkaniom osób
zainteresowanych konkretnymi obserwacjami. Podczas wieczorów ręcznie ustawia się teleskop na
najjaśniejsze obiekty astronomiczne. Uczestnicy spotkań mają możliwość wizualnie obserwować ciała
Układu Słonecznego, gwiazdy podwójne oraz jasne gromady gwiazd.
Teleskop pozwala obecnie na stosowanie jedynie najprostszych technik obserwacyjnych, co
znacznie ogranicza jego możliwości i wachlarz dostępnych obiektów na niebie. Widoczne w okularze
obrazy nie są atrakcyjne dla bardziej doświadczonych miłośników astronomii i nie przystają do
możliwości wizualnych nowoczesnych instrumentów. Niemożliwe jest także uzyskiwanie
zadowalających jakościowo fotografii, które mogłyby być porównywane do tych popularyzowanych w
telewizji i Internecie.
Obecnie teleskop ma wartość sentymentalno-historyczna - stąd użycie pojęcia skansen w
tytule podrozdziału. Pozostawienie Obserwatorium w obecnym stanie technicznym oznacza
niewykorzystywanie potencjału infrastruktury i jego lokalizacji. Oznacza też brak interesujących
wyników naukowych, których można by oczekiwać od Obserwatorium będącego własnością
technicznej uczelni wyższej.
Wariant 2 - Obserwacje amatorskie
Pierwszym nasuwającym się pomysłem na modernizację teleskopu jest wyposażenie go w
napędowe silniki krokowe i czujniki położenia na obu osiach. Po ich sprzężeniu z elektroniką sterującą
i oprogramowaniem powinno być możliwe poprawienie prowadzenia teleskopu, ułatwienie
celowania na obiekt a nawet automatyczne kierowanie teleskopu na obiekt wybrany z bazy danych.
Jednak z uwagi na ograniczenia techniczne mechanizmów i niską wartość odtworzeniową
obecnego instrumentu, cyfryzacja Obserwatorium powinna się raczej odbyć poprzez wymianę
teleskopu na nowy. Niemal każdy dostępny na rynku teleskop o średnicy soczewek 150 mm, małej
światłosile i z elektronicznie sterowanym montażem znacznie poprawi cechy użytkowe
Obserwatorium, zwłaszcza celowanie na obiekt i jego śledzenie oraz korektę błędów prowadzenia.
Jeśli nowy teleskop miałby być wykorzystywany do obserwacji wizualnych, to z uwagi na dużą
wysokość obramowania kopuły, potrzebne będzie użycie wysokiej kolumny, na której zostanie
zamontowany stosunkowo niewielki, współczesny instrument. To wymusza zbudowanie pomostu
obserwacyjnego z barierką.
Ponieważ naturalnym elementem cyfryzacji teleskopu jest jego wyposażenie w kamerę CCD,
otwiera się możliwość zdalnego wykorzystywania teleskopu zarówno z sąsiednich pomieszczeń jak
i przez Internet. Zdalne sterowanie teleskopu wymaga elektronicznej synchronizacji ruchów
instrumentu i kopuły.
Tego typu obserwatoria są obecnie standardowo stosowanym rozwiązaniem w obserwacjach
amatorskich i odpowiadają na dzisiejsze oczekiwania od popularyzacji astronomii.
Wariant 3 - Astrofotografia estetyczna
Astrofotografia
estetyczna,
czyli
fotografowanie
obiektów
astronomicznych
z wykorzystaniem długiego czasu naświetlania wymaga wysokiej jakości środowiska obserwacyjnego

(czystość i stabilność atmosfery oraz brak zaświetlenia nieba). A takie nie występuje w warunkach
miejskich. Obserwatorium ZUT z uwagi na swoje położenie w centrum miasta nie nadaje się do
astrofotografii.
Wariant 4 - Astrometria
Aby wykonywać dokładne pomiary położenia obiektów na niebie potrzebna jest duża
rozdzielczość atmosfery (ang. seeing). Niestety w Szczecinie powietrze nasycone jest pyłami
i aerozolami ograniczającymi przejrzystość, a występujące źródła ciepła (budynki, samochody)
powodują prądy powietrza i turbulencje, co przekreśla możliwość wykorzystania Obserwatorium ZUT
do pomiarów astrometrycznych z dokładnością wymaganą dla prowadzenia badań. W czasie
prób [12] określono seeing na 4-6 sekund łuku. Głównym jednak problemem w tym zastosowaniu
jest niedokładność i niestabilność pracy montażu teleskop.
Wariant 5 - Fotometria
Pomiar jasności gwiazd nie jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenie powietrza w mieście.
Dlatego jednym z najlepszych sposobów przystosowania Obserwatorium ZUT do prowadzenia prac
badawczych jest zainstalowanie w nim teleskopu i kamery CCD z filtrami fotometrycznymi,
zapewniających duże pole widzenia i posiadających jasną optykę (o dużej światosile). W zasięgu
takiego instrumentu znalazłoby się wiele tysięcy obiektów zmieniających swą jasność: planetoidy,
gwiazdy zmienne i planety pozasłoneczne. Jest duże zapotrzebowanie na obserwacje tego typu
obiektów.
Wariant 6 - Spektrografia
Prawdziwie profesjonalnym sposobem wykorzystania Obserwatorium ZUT w badaniach
astronomicznych jest spektrografia. Podobnie jak w fotometrii, jasne, miejskie niebo
i zanieczyszczona atmosfera nie stanowią istotnej przeszkody dla obserwacji spektrograficznych, gdyż
badania te w głównej mierze prowadzi się dla obiektów jasnych, do około 10 wielkości gwiazdowej.
Spektrografia stanowi obok fotometrii podstawowe źródło informacji astrofizycznych o gwiazdach
i innych obiektach kosmicznych, i jest obecnie intensywnie rozwijana, również w polskich ośrodkach
naukowych [14]. Obiektów dostępnych do obserwacji spektrograficznych bezpośrednio
z Obserwatorium ZUT jest wiele tysięcy.
Badania spektrograficzne polegają na analizie widma światła obiektów takich jak układy
zaćmieniowe gwiazd, mgławice planetarne czy komety. Widmo światła w funkcji długości fali jest
uzyskiwane poprzez wykonanie zdjęcia kamerą CCD obiektu przez rozczepiający wiązkę światła
spektrograf połączony z teleskopem. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają m.in na identyfikację
linii widomowych obiektu, wyznaczenie jego prędkości radialnej, przesunięcia ku czerwieni, itp.
W porównaniu do fotometrii, spektrografia stanowi większe wyzwanie techniczne, zarówno
pod względem sprzętowym jak i programowym.
Najlepszy układ teleskopu do obserwacji spektrograficznych to montaż azymutalny bez
przekładni mechanicznych, z ogniskiem Nasmytha na osi wysokości. Sztywno zamontowany w tym
ognisku spektrograf nie jest narażony na zmieniające się ugięcie osi optycznej przy obserwacjach
w różnych częściach nieba. Światło dociera do instrumentu bez użycia światłowodu powodującego
dodatkowe straty. Układ pozwala na prowadzenie obserwacji spektrograficznych i fotometrycznych
bez potrzeby zmiany konfiguracji.
Niestety, teleskopy o takiej konstrukcji są produkowane od rozmiaru zwierciadła 600 mm na
zamówienie i są bardzo kosztowne. Z tego względu proponuje się zastosowanie ogólnodostępnych
instrumentów, opartych na konstrukcji kratownicowej i osadzonych na montażu paralaktycznym typu
GEM (German Equatorial Mount) o dużej nośności i bardzo dobrym prowadzeniu. Największym
dostępnym w standardowej konfiguracji teleskopem jest instrument o średnicy zwierciadła 20”, tj.

500 mm i światłosile f/7-f/10, wykonany w technologii Corrected Dall-Kirkham. Teleskop taki oferuje
obraz pozbawiony aberracji o bardzo dużym polu widzenia i dobrze współpracuje z dostępnymi na
rynku spektrografami, takimi jak BACHES [8]. Opisany zestaw pozwala uzyskiwać widma gwiazd
o jasności około 10 magnitudo ze stosunkiem sygnału do szumu 20, przy czasie naświetlania 30
minut.
Konfiguracja sprzętowa proponowanego teleskopu dla zmodernizowanego Obserwatorium
Astronomicznego ZUT została przedstawiona w osobnym, szczegółowym opracowaniu [13]. Jest ona
wzorowana na doświadczeniach innych ośrodków [6][7][11][14], a także została skonsultowana
osobiście z Joanem Genebrierą [9] - inżynierem ds. aparatury astronomicznej i wieloletniego
pracownika obserwatorium Roque de los Muchachos na La Palmie, który wydał pozytywną
rekomendację dla niniejszego wariantu. Podkreślił, że wszystkie występujące i opisane w niniejszym
artykule ograniczenia środowiskowe Obserwatorium ZUT, takie jak gorszy seeing czy
zaświetlenie nieba, nie będą miały znaczącego wpływu na uzyskiwane wyniki badań
spektrograficznych. Ta dziedzina astronomii może być bez przeszkód realizowana w Obserwatorium
Astronomicznym ZUT.

Wnioski
Analiza przedstawionych powyżej wariantów modernizacji Obserwatorium Astronomicznego
ZUT wskazuje, że przystosowanie go do obserwacji spektrograficznych jest jedynym technicznie
uzasadnionym sposobem polepszenia jego wykorzystania. Badania spektrograficzne pozwolą uzyskać
wartościowe wyniki naukowe, co nada Obserwatorium ZUT akademicki charakter i będzie
stymulowało unikalną aktywność badawczą i dydaktyczną.
Autorzy postulują wyposażenie uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego ZUT
w teleskop i spektrograf do prac badawczych. Szczegółowe propozycje techniczne zawarte są
w osobnym opracowaniu [13].
Inne potencjalnie możliwe sposoby użytkowania Obserwatorium takie jak popularyzacja
astronomii, obserwacje amatorskie i fotometria są już prowadzone przez szczecińskich
obserwatorów, zarówno indywidualnie jak i we wspólnych przedsięwzięciach, na przykład w ramach
PTMA [10] oraz iTeleskop.org [5]. Mogą one być uzupełniająco prowadzone również w ZUT.
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