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Wirtualna Akademia Astronomii
– materia³y dydaktyczne1

Poradnik (bardzo pocz¹tkuj¹cego obserwatora)
Obserwacje astronomiczne pozwalaj¹ poznaæ piêkno wieczornego nieba
i spojrzeæ na to, co dzieje siê w otaczaj¹cej nas sferze niebieskiej. Wêdrówkê
warto rozpocz¹æ od poznania gwiazdozbiorów oraz cia³ naszego Uk³adu
S³onecznego i z czasem siêgaæ dalej i g³êbiej we Wszechœwiat. Ka¿da osoba,
która chce zacz¹æ obserwacje, powinna zapoznaæ siê z widocznym nocnym
niebem. Warto siêgn¹æ po jego mapê. Mo¿e byæ klasyczna papierowa lub
program Stellarium (zdj. 1). Korzystaj¹c z niej, mo¿na nauczyæ siê rozpoznawaæ jasne gwiazdy i gwiazdozbiory, które tworz¹. Nie jest potrzebny ¿aden
przyrz¹d optyczny. Wystarczy roz³o¿ony na ziemi koc lub wygodny le¿ak.
Znaj¹c gwiazdozbiory, o wiele ³atwiej poruszaæ siê w póŸniejszym czasie, gdy
zaczyna siê obserwacje obiektów, które go³ym okiem s¹ niewidoczne. Jest to
te¿ znakomita okazja do obserwacji rojów meteorów.
Rozpoczynaj¹c wieczorne obserwacje, warto stworzyæ ich plan. Warto sprawdziæ, co, kiedy i gdzie jest widoczne. Sfera niebieska porusza siê w wyniku
ruchu wirowego Ziemi. Obiekty wschodz¹ i zachodz¹. Co wiêcej, w wyniku
ruchu orbitalnego wokó³ S³oñca naszej planety, ka¿dy obiekt jest widoczny
sezonowo. Gwiazda widoczna latem nad ranem, zim¹ widoczna jest wieczorem.
1
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Zdj. 1. Niebosk³on obserwowany za pomoc¹ programu Stellarium, dziêki któremu mo¿emy przewidzieæ, jakie obiekty zaobserwujemy na niebie w okreœlonym dniu i o okreœlonej godzinie

Gdy wieczorem zaczynamy obserwacje, skupmy siê na tym, co za nied³ugo
bêdzie zachodziæ, i zostawmy sobie na póŸniej obiekty, które aktualnie
wschodz¹ lub s¹ wysoko nad horyzontem. Przyk³adem mog¹ byæ planety
Wenus i Merkury. W zale¿noœci od ich po³o¿enia wzglêdem S³oñca i naszej
Ziemi widaæ je przez krótki okres wieczorem tu¿ po zachodzie lub nad ranem
tu¿ przed wschodem S³oñca.
Maj¹c u³o¿ony plan, nale¿y nastêpnie przygotowaæ sprzêt (zdj. 2). Nie nale¿y
czekaæ na noc. Dobrze zrobiæ to jeszcze w ostatnich promieniach zachodz¹cego
S³oñca. Ten czas do momentu, kiedy zrobi siê ju¿ odpowiednio ciemno,
pozwoli optyce teleskopu lub lunety sch³odziæ siê do temperatury otaczaj¹cego
powietrza. Pozwoli to uzyskaæ lepszy i stabilniejszy obraz od razu na pocz¹tku
obserwacji. Rozk³adaj¹c teleskop, pamiêtajmy o ustawieniu posiadanego statywu na p³askim i stabilnym pod³o¿u. Mocuj¹c do statywu teleskop lub lunetê,
nale¿y dobrze przykrêciæ i zabezpieczyæ wszystkie œruby tak, by w nocy, gdy
jest ciemno, przypadkowo ich nie odkrêciæ. Maj¹c tak przygotowany teleskop,
mo¿na skierowaæ go ku niebu.
Przypatrzmy siê jednak wpierw samym teleskopom. Mo¿emy je podzieliæ na
dwa typy: refraktory, których optyka w ca³oœci oparta jest na soczewkach,
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Zdj. 2. Teleskop Sky-Watcher posiadaj¹cy: uk³ad optyczny Newtona (reflektor), okular, lunetkê
celownicz¹, pokrêt³o ustawienia ostroœci i statyw

i reflektory, w których g³ównym elementem optycznym jest zwierciad³o.
Optyka jest najwa¿niejszym i najdelikatniejszym elementem ka¿dego takiego
urz¹dzenia. Nie nale¿y dotykaæ soczewek i zwierciade³. Wszystkie teleskopy
maj¹ trzy zasadnicze elementy: lunetka celownicza, okular, pokrêt³o do ustawiania ostroœci obrazu. Okular jest elementem, w którym powstaje obraz.
Obiekt widzimy, przyk³adaj¹c do okularu nasze oko. Nie zawsze jednak
uzyskany widok jest zadowalaj¹cy. Czasami gwiazda wygl¹da jak du¿a plamka,
a Ksiê¿yc lub planety s¹ rozmyte. Oznacza to, ¿e musimy ustawiæ ostroœæ.
S³u¿y temu pokrêt³o umieszczane najczêœciej tu¿ przy okularze. Krêc¹c je
w odpowiedni¹ stronê, zauwa¿ymy, ¿e obserwowany obraz zmienia siê. Gwiazda robi siê coraz mniejsza, a¿ staje siê punktem, a szczegó³y Ksiê¿yca i tarcze
planet robi¹ siê coraz lepiej widoczne. Warto poœwiêciæ trochê czasu i poæwiczyæ szukanie punktu ostroœci. U³atwi to póŸniejsze obserwacje.
Wa¿nym elementem teleskopu jest lunetka celownicza, która s³u¿y do
nakierowywania go na obserwowany obiekt. Gdy popatrzymy przez ni¹ na
niebo, zobaczymy jego fragment i na³o¿ony na nim obraz krzy¿a. Gdy
umieœcimy obiekt, który chcemy obserwowaæ w œrodku krzy¿a, pojawi nam siê
on w okularze teleskopu. Du¿y fragment nieba widziany przez tak¹ lunetkê
znakomicie u³atwia poszukiwanie cia³a niebieskiego, który chcemy zobaczyæ.
Tak przygotowani mo¿emy zacz¹æ przygodê z obserwacjami astronomicznymi.
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C/2012 S1 (ISON) – kometa roku 2013
21 wrzeœnia 2012 roku 40-centymetrowy teleskop sieci ISON (International
Scientific Optical Network), znajduj¹cy siê w Kis³owodzku w Rosji, zauwa¿y³
nowy obiekt na naszym niebie. Obserwacje w kolejnych dniach pozwoli³y na
potwierdzenie odkrycia. 24 wrzeœnia 2012 roku oficjalnie og³oszono, ¿e pojawi³a siê nowa kometa. Zosta³a nazwana C/2012 S1.
Kometa szybko przyci¹gnê³a uwagê astronomów. Orbita wskazywa³a, ¿e
mamy do czynienia z komet¹ nieokresow¹, która tylko raz pojawia siê
w centrum naszego Uk³adu S³onecznego i która bardzo zbli¿y siê do S³oñca.
Po³o¿enie i kszta³t orbity wskazywa³y, ¿e mo¿e byæ to jedna z najjaœniejszych
komet widzianych z Ziemi w ostatnich latach, dlatego szybko zosta³a, trochê na
wyrost, okrzykniêta komet¹ tysi¹clecia.
W kolejnych miesi¹cach rozpoczê³a siê szeroka kampania obserwacyjna.
Zbli¿enie do S³oñca zawsze jest doskona³¹ okazj¹ do badañ nad tego typu
obiektami. Pozwala nam to nie tylko powiêkszaæ nasz¹ wiedzê o samych
kometach, lecz tak¿e badaæ budowê i historiê powstawania naszego Uk³adu
S³onecznego. Kometa by³a obserwowana przez teleskopy naziemne i orbitalne.
Swoje kamery i detektory kierowa³y na ni¹ równie¿ sondy kosmiczne przemierzaj¹ce nasz Uk³ad S³oneczny. Najwa¿niejszym miesi¹cem dla komety by³
listopad 2013 roku. Na 28 listopada przypada³o najwiêksze jej zbli¿enie do
S³oñca. Punkt ten, nazwany w astronomii peryhelium, by³ w odleg³oœci
zaledwie jednego miliona kilometrów od zewnêtrznych warstw atmosfery naszej gwiazdy. W skali Uk³adu S³onecznego by³o to bardzo blisko. Kluczowe
by³o pytanie, czy kometa ISON przetrwa to zbli¿enie. Wiele komet wczeœniej
nie mia³o tego szczêœcia. Podgrzewane przez S³oñce do wysokich temperatur
i rozrywane przez si³y p³ywowe rozpada³y siê w momencie zbli¿enia do
peryhelium.
Kometa ISON, przemierzaj¹c nasz Uk³ad S³oneczny i zbli¿aj¹c siê do S³oñca,
jaœnia³a coraz bardziej. Podgrzewane przez promieniowanie s³oneczne j¹dro
uwalnia³o coraz wiêksze iloœci gazu i py³u, tworz¹c coraz wiêksz¹ komê i coraz
d³u¿szy warkocz. W po³owie listopada by³a na tyle jasna i tak blisko Ziemi, ¿e
mo¿na by³o obserwowaæ j¹ przed wschodem S³oñca go³ym okiem.
Moment przejœcia przez peryhelium 28 listopada okaza³ siê dla komety
dniem s¹dnym. Ju¿ kilka dni wczeœniej astronomowie, którzy j¹ obserwowali,
donosili, ¿e coœ siê z ni¹ dzieje. Gdy ISON schowa³a siê za tarcz¹ S³oñca
i straciliœmy mo¿liwoœæ jej obserwacji, pozosta³o tylko czekaæ na rozwój
sytuacji i na pierwsze dane z satelitów, obserwuj¹cych S³oñce. Pierwsze przes³ane obrazy by³y jednoznaczne: kometa ISON nie przetrwa³a zbli¿enia do
S³oñca. Zamiast j¹dra i komy zaobserwowano chmurê rozpraszaj¹cych siê
szcz¹tków, które parê dni póŸniej przesta³y byæ widoczne przez jakikolwiek
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instrument obserwacyjny. J¹dro komety uleg³o rozpadowi, koñcz¹c tym samym
jej ¿ycie.
Czy kometê C/2012 S1 (ISON) mo¿na mimo wszystko nazwaæ komet¹ roku
2013? Niew¹tpliwie tak. Mimo ¿e sprawi³a zawód wszystkim mi³oœnikom
astronomii, oczekuj¹cym na jasn¹ kometê widoczn¹ go³ym okiem, okaza³a siê
doskona³ym obiektem powiêkszaj¹cym nasz¹ wiedzê na temat tego typu cia³
niebieskich. Zebrane dane obserwacyjne jeszcze d³ugo bêd¹ analizowane przez
astronomów.

