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lanetarium to urz¹dzenie pozwa-
laj¹ce wyœwietlaæ na pó³kuli-
stym ekranie widok nieba i zmie-

niaj¹cych po³o¿enia na nim cia³ nie-
bieskich. Obraz wytwarzany jest
przez wiele rzutników. Od nazwy
g³ównego urz¹dzenia projekcyjne-
go „planetarium” obiekt, w któ-
rym siê ono znajduje, nosi rów-
nie¿ nazwê planetarium.

Pierwsze i najwiêksze plane-
tarium w Polsce oddano do u¿ytku
4 grudnia 1955 roku, dla uczczenia

pamiêci wielkiego astronoma Miko-
³aja Kopernika. Zosta³o wyposa¿one
w aparaturê o nazwie Uniwersalge-
rät (czyli aparatura uniwersalna)
wyprodukowane w zak³adach
optycznych Carl Zeiss Jena (na
terenie dawnej NRD). Planetaria
zeissowskie dziel¹ siê na trzy typy:
planetaria du¿e, planetaria œrednie
i ma³e. Planetarium Œl¹skie nale¿y
do pierwszej grupy i jako planeta-
rium du¿e jest jedynym tego typu

urz¹dzeniem na terenie Polski, naj-
bli¿sze planetaria posiadaj¹ce tak¹
salê, ale znacznie ju¿ bardziej no-
woczesne urz¹dzenia znajduj¹ siê
w Wiedniu, czeskiej Pradze oraz w
Jenie, gdzie tego typu urz¹dzenia
siê buduje. G³ówny projektor ma ju¿
49 lat i choæ zbudowany w po³owie
lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wie-
ku, niewiele ró¿ni siê od modelu z
lat dwudziestych ubieg³ego wieku.
G³ówny projektor podlega³ szere-
gom modernizacji. 

W I E L K I  G L O B U S . . .

W po³owie XVII wieku Fryde-
ryk III von Holstein Gottorp zamówi³
ogromny metalowy globus z na-
wiercon¹ map¹ nieba. Wa¿¹ca trzy
i pó³ tony, ponadtrzymetrowej œred-
nicy kula mog³a pomieœciæ dwana-
œcie osób - obserwatorów sztuczne-
go nieba. Œwiat³o wpada³o przez
otworki do wnêtrza kuli, a obrót
globusa wokó³ w³asnej osi imitowa³

ruch sfery niebieskiej. Podarowany
carowi Piotrowi Wielkiemu globus
do dzisiaj znajduje siê w petersbur-
skim muzeum. W XVIII wieku
podobny, lecz wiêkszy globus o
œrednicy piêciu i czterech dziesi¹-

tych metra zdobi³ wnêtrze Pembroc-
ke Hall w Cambridge. W jego wnê-
trzu mieœci³o siê prawie 30 osób.
W XX wieku, w roku 1913, Oskar
von Miller, za³o¿yciel muzeum w
Monachium, zwróci³ siê do firmy
Carl Zeiss w Jenie z pomys³em zbu-
dowania jeszcze wiêkszej, szeœcio-
metrowej ruchomej kuli, oœwietlo-
nej z zewn¹trz, z wbudowanymi
torowiskami dla Ksiê¿yca, S³oñca i
planet. Prace projektowe przerwa³a
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ASTROSERWIS – SIERPIEŃ ASTROSERWIS – WRZESIEŃ
S³oñce:
dzieñ godzina
do 10 12 w gwiazdozbiorze Raka w znaku Lwa

10 12 w gwiazdozbiorze Lwa w znaku Lwa
22 21 w gwiazdozbiorze Lwa w znaku Panny

Ksiê¿yc:
dzieñ godzina

8 0:01 ostatnia kwadra
16 3:24 nów
23 12:12 pierwsza kwadra
30 4:22 pe³nia

Ponadto:
6 Neptun w opozycji do S³oñca, 4347 mln km od Ziemi,

12 maksimum aktywnoœci roju meteorów Perseidy 
godz. 11:20,

17 Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej, 
46° od S³oñca,

27 Uran w opozycji do S³oñca, 2849 mln km od Ziemi.

Wszystkie momenty podano w czasie urzêdowym

S³oñce:
dzieñ godzina
do 16 13 w gwiazdozbiorze Lwa w znaku Panny

16 13 w gwiazdozbiorze Panny w znaku Panny
22 18:30 w gwiazdozbiorze Panny w znaku Wagi

Ksiê¿yc:
dzieñ godzina

6 17:10 ostatnia kwadra
14 16:29 nów
21 17:54 pierwsza kwadra
28 15:09 pe³nia

Ponadto:
9 Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej, 

18° od S³oñca,
15 Mars w koniunkcji ze S³oñcem,
22 Jowisz w koniunkcji ze S³oñcem,
22 pocz¹tek astronomicznej jesieni, 18:30.

Wszystkie momenty podano w czasie urzêdowym
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wojna. W marcu 1919 roku dr in¿.
Walther Bauersfeld przedstawi³
now¹, w³asn¹ ideê budowy plane-
tarium, odwracaj¹c zasadê dzia³a-
nia; nieruchoma kopu³a stanowiæ
mia³a ekran, a znajduj¹ce siê we-
wn¹trz ruchome projektory wyœwie-
tlaæ na wewnêtrznej powierzchni
tej sfery obrazy cia³ niebieskich.
Wysi³ek ogromnego sztabu naukow-
ców, in¿ynierów, konstruktorów

i mechaników, którzy przetrawili
600 stron rêkopisu in¿yniera,
zwieñczy³a pierwsza projekcja
w zak³adach w Jenie.

U N I W E R S A L G E R Ä T

Planetarium spe³nia³o marze-
nia wielu pokoleñ astronomów i in-
¿ynierów. Mo¿na tu by³o zobaczyæ
niebo o dowolnej porze, dowolnego
roku, pokazaæ w ci¹gu kilku minut
zjawiska astronomiczne, które w
rzeczywistoœci trwaj¹ wiele miesiê-
cy, lata, a nawet tysi¹ce lat. Jednak
to urz¹dzenie odtwarza³o wygl¹d

nieba tylko z jednej szerokoœci geo-
graficznej. Wkrótce i ta niedogod-
noœæ zosta³a usuniêta. W trzy lata
po premierze Bauersfelda, zak³ady
Zeissa zaprezentowa³y now¹ wersjê
projektora, przezwan¹ z powodu
charakterystycznego kszta³tu „han-
tel planetarium”. Ten model pozwa-
la³ ju¿ odtwarzaæ niebo z dowolne-
go miejsca na powierzchni Ziemi.
Oficjalna nazwa Uniwersalgerät -
aparatura uniwersalna, by³a w pe³-
ni zas³u¿ona. Dodatkowym atutem
nowego modelu by³a mo¿liwoœæ
projekcji w wiêkszych salach: na-
wet do 30 metrów œrednicy. Zmiany
poci¹gnê³y za sob¹ znaczne zwiêk-
szenie rozmiarów ca³ego projektora. 

W trzech krajach na œwiecie
buduje siê tego typu urz¹dzenia: w
Niemczech, USA i w Japonii. Plane-
taria amerykañskie wykazywa³y
wielk¹ awaryjnoœæ, je¿eli chodzi o
optykê i o mechanizmy wiêc odst¹-
piono od dalszej produkcji du¿ych
planetariów. Najnowszym produk-
tem firmy Carl Zeiss w Jenie jest
Universarium IX TD - . Aktualnie
jest sk³adany najnowszy model dla
planetarium w Lizbonie, do Stanów
Zjednoczonych sprzedano ju¿ 4
egzemplarze, w sumie najnowszych
modeli sprzedano 18. Zak³ady Carl
Zeiss czuj¹ jednak oddech dwóch
japoñskich firm GOTO i Minolta na
plecach. Generuje to w konsekwen-
cji nowe pomys³y i rozwi¹zania sto-
sowane i przez Niemców, i przez
Japoñczyków. Uniwersarium IX TD
potrafi np. pokazywaæ scyntylacje
(czyli migotanie) gwiazd, obrazuje
9100 gwiazd jaœniejszych od 6,55
magnitudo. Osiem „projektorów
planet” standardowo mo¿e wyœwie-
tlaæ po 5 przeŸroczy ka¿dy. Inaczej
ni¿ w dotychczasowej aparaturze,
gdzie mieliœmy projektory: S³oñca,
Ksiê¿yca, planet, teraz ka¿dy z nich
mo¿e spe³niaæ dowoln¹ funkcjê ( ).
Pród³em œwiat³a jest ¿arówka kse-

nonowa, a nastêpnie dziêki œwiat³o-
wodom œwiat³o dociera do kliszy
( ). Fachowcy z bran¿y zachowali
kszta³ty rysunków gwiazdozbiorów
podobne do tych, jakie by³y w pierw-
szym modelu ( ).

Planetarium to nie tylko
„teatr”, „kino” czy miejsce, gdzie
mo¿na niezale¿nie od pogody zoba-
czyæ gwiazdy, to tak¿e szeroko ro-
zumiana dydaktyka i popularyzacja
astronomii. !
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