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Astronomija I

VSI REKORDI ALVANA CLARKA

Za vrhunsko izdelan refraktor, to je daljnogled , ki ima lečo za objektiv in
lečo za okular , sta za uspeh v glavnem pomembni dve stvari: odlična ka
kovost optičnega ste kla in natančnost , pravzaprav že umetnost njegovega
brušenj a .

P o Galilejevem zgledu (okoli 1610 je izbrusil leče za svoj prvi re
fraktor in z njim prvi pogled al v zvezdno neb o) so številni ast ronomi
17. stoletja sami brusili , izdelovali leče in seveda tudi daljnoglede. V eni
osebi so se t ako morali združ it i nad arjenost optika , natančnost mehanika
in opazovalna veščina ast ronoma. Takih ljudi je silno malo. Zato so
že v naslednjem stoletju opravila razde lili. Z izd elovanj em leč so se iz
klj učno ukvarj ali opt iki, z mehanskim delom (justiranjem in postavi tvijo
te leskopa) mehaniki, z opazovanjem pa tisti, ki najbolj poznajo vesolj e,
as t ro nomi.

Od optikov 18. st olet ja naj ome nimo predvsem Švica rja Pierra Gu
inanda, ki je začel svojo kariero op t ika z izdelovanjem očal in prep rostih
refraktorjev s kartonastimi cevmi. Šele po sedmih letih poskušanja mu
je uspelo vliti optično st eklo . Prav neuspehi so ga sp odbujali k novim
poskusom . Bil pa je zelo vztraj en . Zgradil je veliko talilno peč, v kateri
je bilo možno taliti do 80 kg st ekla . Za to je porabil skoraj vsa svoj a
sreds t va, tako da je njegova družina več let stradala.

Velika vztrajnost pa je bil a na koncu poplačana. Okoli leta 1800 mu
je uspelo vliti nekaj odličnih ste klenih diskov s premerom 10 do 15 cm,
kar je bil ted aj izred en optični uspeh . P ozneje je izumil še način , kako
se odpravijo razne tokovne strukture in druge nep ravilnosti v steklenih
odlit kih . S t em je odprl pot do izdelave velikih lečnih objekt ivov.

Končno je vlil odličen disk s prem erom 45 cm , ki so ga (1823) zbrusili
za glavni daljnogled dublinskega observatorij a . To je bil zadnji usp eh Pi
erra Guinanda . Po njegovi smrt i (1824) so skrivnosti izdelovanja steklenih
izdelkov prešle na njegovega sina; ta pa jih je prodal francoski firmi, ki
se je zlila z ang leško firm o ste klenih izdelkov . P rav od teh francoskih
in angleških podj etij , ki so izkoriščale Guinandove izume in izku šnj e, je
sprva dobival steklene diske za izdelavo leč največjim refraktorj em na
svet u slavni ameriški optik Alvan Clark.

Clark je bil po pokli cu slikar - port ret ist . V ml adosti je bil dninar ,
vendar pa se je ukvarjal še z različnimi drugimi mehanskimi opravili, me d
njimi je zelo rad brusil st ar e leče . Že precej v letih se je odločil , da bo
izdeloval t eleskope. Tako je osnoval eno največjih optičnih podjetij na
Zahodu, z im enom Alvan Clark in sinov i. Lečne objekt ive so izd elovali v



Slika 1. Alvan Cla rk (1804 do
1887) , znameniti ameriški op
t ik - brusilec leč . Sk upaj s
svo jima sinovoma je osnoval
podjetje , ki se je specializiralo
za izdelovanje objekt ivov ve li
kih refraktorjev.
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ameriškem Cambridgu. P reskuse njihovih
optičnih lastnosti so opravljali z umet no
zvezdo v 70 metrskem predoru.

Že let a 1853 je Alvan Clark dosegel
pomembne uspehe. Z refraktorjem, ki ga
je izgot ovil, je bilo mogoče opazovati vrsto
neznanih oz. še od prej neraziskanih dvo jnih
zvezd . Leta 1862 so v dr žavi Mississippi
postavili 46 centimetrski Clarkov refraktor.
Že prvo noč so se v po lni meri pokazale
njegove odlične optične sposobnosti. Clarkov
sin George je namreč ob Sirij u odkril drobno
zvezdico --: šibko spremljevalko, za katero se
je pozneje izkazalo, da je bila to prva odkrita
bela pritlikavka. Obstoj te spremljevalke
je iz nepravilnosti v gibanju zvezde Sirij
napovedal (1844) že Bessel, toda znameniti
nemški astronom ni moge l predvideti, da se
bo z odkrit jem Sirijeve spremljevalke odprlo
novo , tako zelo široko področje vastrofiziki.

Po enajstih leti h je v Washingtonu na Morskem observatoriju začel

delovati še večj i inš trument - 66 centimetrski refraktor firme Alvan Clark
in sinov i. S tem refrakt orjem so let a 1877 odkrili oba Marsova satelita,

Slika 2. Alvan Clark (v sredini) v svo ji de lavnici - ob že izbrušeni oziroma izgo tovljen i
leči za ob je ktiv velikega pulkovskega refraktorja.
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Fobos in Deimos . Istega leta je svet obletela vest astronoma Schiap ar ellija
o zagonetnem odkritju kanalov na Marsovem površju. Mnoge so pri t egn ile
tudi razprave o marsovski civilizac ij i in leta 1894 je Perc ival Lowell , bivši
diplomat, v Arizoni (ZDA) z lastnimi sredstvi zgradil velik observatorij .
Njegova glavna naloga je bila reševanj e razl ičnih problemov v zvezi z
Marsom. Leta 1896 je na tem mestu že stal ponovno odličen Clarkov
refraktor s premerom obj ektiva 60 cm .

Slika 3. Clarki so izd elovali objektive za največj e refraktorje, ki so ji h t udi montirali.
Največji med njimi so na observatorijih: Lowell (premer objekt iva 60 cm), Washington
(66 cm) , Pulkovo (76 cm), Lick (91 cm) in Yerkes (102 cm; na sliki). Yerksov objektiv
je do danes ostal največj i na svet u .
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Clark je nizal rekord za rekordom. Že pr ej , let a 1878, se je Pulkovski
obse rvator ij obrnil na firm o Clark in sinovi z naročilom za izdelavo 76
cent imetrskega , t edaj največj ega refraktorja na svetu. Naročilo je bilo
izpolnjeno, pr i čemer je objekt iv izdelal sam Alvan iz stekla neke pariške
firm e, mehanski del t eleskopa pa je izdelala nem ška firm a Repsold . Novi
pulkovski refraktor, ki je začel delovati 1885 , je bil odličen inštrument ,
eden najboljših na svet u. Toda že let a 1888 je na gori Hamilton v Ka
liforniji začel svoje delo Observatorij Lick, oskr bljen z 90 centimet rskim
Clarkovim refr aktorjem .

Ob koncu 19. st oletja so se v tekmovanje orj aških teleskop ov vključili

ameriški milij on arji. Začetnik t e dobrod elnosti je bil J ames Lick, ki je
daroval tri četrt milij on a za izgradnjo novega obse rvatorij a pri pogoju,
da bo nosil njegovo ime in da bo glavni teleskop observatorija največji

na svet u . Primer Licka je našel posne movalce. Čikaški mogotec Charles
Yerkes je pod aril čikašk i uni verzi več kot milij on dolarjev, da zgradijo
teleskop, ki bo po velikosti in optičnih lastnostih še večj i in še boljši od
refrak torja na observatoriju Lick. To izredno zahtevno nalogo je izpolnilo
isto podj etj e - Alvan Clark in sinovi, tod a že brez sodelovanja svojega
ust an ovitelja , sa j je zname nit i op t ik umrl 1887.

Slika 4. Obser va torij Yerkes - sami lahko ugotovite , pod katero ku polo počiva največj i

refraktor na svetu.



Orj& objektiv a premerom 102 cm (navadno rehm k;sr e q p  
metra) je bil izgotovljen h 1893. Z k  Yerloes bkm Chi- pa 
jezaE&Mdlata 1897in j e w  imhnajv&ji ~ n a ~ .  
OpravIjmo je bila agromno delo bet  let bruhnja). To jle mbrd, ki ga do 
dana h ni nih& p m .  R&ahcqji m EO ttlem dwgl i  8voj vWk. BoIj3ih 
in d j i i  ni b i i  v&. 

( D d m  pnpnpumba IXW objektid s premmorn v& lmt 10a cm 
morajo biti tadi rammuma dabeli zhmbirajo d k o  svetbbe. 
Pdegtegaazsaraditei%upag.ibaja, e v i j a j o i n a s t o p p a n f i j a s l i k e ~ ~  
teles, pri bobaeJa6iji pa nataqjo mmmzam dike.) 

V qgdmhi mtxommije rn r&akbrji Alvsna Clark in njqpih 
s i n a p . m e d M # r m i ~ ~ ~ m ~ ~ ~ p a m e m b n o  
vlogo, Z njimi rra obogatili plandm in madno tmtmnomijo s pmmasm- 
Chimi dkrikji. U~peBno delo na t& refmkhjih rse &juje b dmes. 






