
obserwacji  nawet  można  uważać,  że  obserwacje  Jędrzejewicza  są  tu  lepsze  od 

paryskich),  a  zdecydowanie  lepsze  od  czterech  pozostałych  zestawów  danych 

(z Bordeaux,  Wiednia,  Kapsztadu  oraz  Krakowa).  Zatem  ten  samotnie  pracujący 

astronom-amator nie tylko wykonał świetne pomiary (zmierzył pozycje w rektascensji 

i deklinacji  względem  pobliskiej  gwiazdy),  ale  także  bardzo  dokładnie  wyznaczył 

wszystkie  pozycje  komety  w oparciu  o  użyte  katalogi  gwiazdowe.   Podsumowując 

powyższe rozważania, jego obserwacje dają mniejszy rozrzut (4˝.93) niż średni rozrzut 

wszystkich dostępnych danych (5˝.79), co nie jest prawdą w przypadku wielu innych 

znanych  obserwatoriów   (aż  cztery  takie  przykłady  gorszych  rms  od  średniego 

rozrzutu wszystkich pomiarów mamy w Tabeli 3, kolumna [5]). 

Można również pokusić się o porównanie orbity wyznaczonej wyłącznie z obserwacji 

Jędrzejewicza  (cztery  miesiące  obserwacji)  z   orbitą  wyznaczoną z  całości  danych 

(osiem  miesięcy).  Na  rysunku 6  mamy  takie  porównanie  dla  dwóch  elementów 

orbitalnych11 (determinujących kształt i rozmiar orbity): odległości peryhelium (q) oraz 

mimośrodu  (e),  gdzie  kolorem  czerwonym  zaznaczyłam  orbitę  otrzymaną  ze 

wszystkich dostępnych danych, zaś zielonym – orbitę wyznaczoną z danych z Płońska, 

a  w  innych  kolorach  odpowiednio  orbity  z  czterech  innych  obserwatoriów 

znajdujących  się  w  tabeli.  Orbity  wyznaczone  z  pozostałych   obserwatoriów  tam 

podanych są daleko poza lewą krawędzią zakresu osi  poziomej  (z  Bordeaux, Nicei 

i Genewy) albo daleko ponad prawym górnym rogiem (z Sydney).  Nie ma tu prostej 

korelacji  pomiędzy  małym rms  z  Tabeli 3,  a  małymi  niepewnościami  wyznaczenia 

orbity czy dobrą zgodnością z rozwiązaniem opartym na wszystkich obserwacjach, 

gdyż  ,,jakość''  wyznaczenia  orbity  zależy  od  wielu  czynników  takich,  jak  liczba 

pomiarów (kolumna [3]), długość łuku orbitalnego pokrytego obserwacjami (kolumna 

[5]), stopień równomierności tego pokrycia, oraz objęcie obserwacjami łuków orbity 

przed i po peryhelium. Przykładem tu może być orbita oparta wyłącznie na danych 

z Nicei,  gdzie  obserwujemy najmniejszy  rozrzut  pomiarów wokół  orbity  otrzymanej 

z całości  danych  (kolumna  [6]).  Okazuje  się  jednak,  że  orbita  oparta  na  danych 

nicejskich  charakteryzuje  się  sporymi  niepewnościami,  a  odległość  peryhelium  tej 

orbity jest daleko poza lewą krawędzią na Rysunku 6, acz w ramach 3-sigma orbita 

ta ,,obejmuje'' rozwiązanie oparte na wszystkich danych. 

11 Są to heliocentryczne elementy orbitalne  wyznaczone na epokę bliską przejścia przez peryhelium.
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