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Układanie programu obserwacyjnego
Celem tego podręcznika jest doradzenie, jak 
wykonywać obserwacje gwiazd zmiennych 
i jak dostarczać je w celu włączenia do 
Międzynarodowej Bazy Danych AAVSO. 
Dodatkowo w podręczniku tym znajdziesz 
inne przydatne informacje z pakietu nowego 
członka oraz z sekcji „New Observers” na stronie 
internetowej AAVSO (http://www.aavso.org). 
Przeczytaj wszystkie materiały starannie i na 
każdym etapie, z każdym pytaniem możesz bez 
obaw zwrócić się do AAVSO.

Rozpoczynanie

Wybór gwiazd, które będziesz śledził, zebranie 
odpowiedniego sprzętu obserwacyjnego, wybór 
miejsca obserwacji oraz podjęcie decyzji, 
kiedy i jak często będziesz obserwował, to 
elementy przygotowania udanego programu 
obserwacyjnego. Aby uzyskać maksimum 
korzyści z obserwacji gwiazd zmiennych, 
powinieneś opracować program obserwacyjny, 
który odpowiada twoim zainteresowaniom, 
doświadczeniu, sprzętowi i warunkom miejsca 
obserwacji. Nawet, gdy dostarczysz jedną 
obserwację miesięcznie, dokonasz ważnego 
wkładu do astronomii gwiazd zmiennych.

Pomoc jest dostępna

Czasem nie do zastąpienia jest szkolenie 
praktyczne. W celu dalszego wsparcia nowych 
obserwatorów, którzy poproszą o pomoc przy 
rozpoczynaniu obserwacji gwiazd zmiennych, 
AAVSO posiada program szkoleniowy, w ramach 
którego kontaktuje się, jeśli to możliwe, nowych 
obserwatorów z bardziej doświadczonymi 
zamieszkałymi w ich okolicach. Informacje o 
tym programie są zawarte w pakiecie nowego 
członka.

Inną pomocą, dostępną zarówno dla nowych 
jak i doświadczonych obserwatorów jest grupa 
„AAVSO Discussion”. Jest to forum oparte na 
poczcie elektronicznej, na którym obserwatorzy 
mogą wysyłać swoje pytania lub uwagi, a 
inni członkowie AAVSO i obserwatorzy mogą 
odpowiadać na ich pytania. Informacja o dostępie 
do serwisu jest również zawarta w pakiecie 
nowego członka oraz na stronie AAVSO.

Jakie gwiazdy powinieneś obserwować?

Zaleca się, by nowi obserwatorzy wizualni 
zaczynali wybierając gwiazdy z listy „Stars Easy 
to Observe”, zawartej w pakiecie nowego członka 
i zamieszczonej na stronie AAVSO. Lista ta 
zawiera gwiazdy widoczne ze wszystkich części 
świata w różnych porach roku, więc będziesz 
musiał zredukować ją do tych, które najbardziej 
odpowiadają twojej lokalizacji, sprzętowi i porze 
roku, w której będziesz miał chęć na obserwacje. 
Są osobne listy dla obserwujących przez lornetkę 
i okiem nieuzbrojonym. Jeżeli gwiazdy, które 
obserwujesz nie są okołobiegunowe, będziesz 
musiał uzupełniać swój program w miarę upływu 
pór roku, kiedy gwiazdy, które obserwowałeś, już 
nie są widoczne w nocy.

Rozdział 1 — PRZYGOTOWANIA

Rozszerzanie twojego programu

Gdy uzyskasz doświadczenie i poczujesz się 
pewnie przy obserwacjach gwiazd zmiennych, 
prawdopodobnie zapragniesz poszerzyć zakres 
gwiazd, które obserwujesz poza listę „Easy 
to Observe”. Na przykład mógłbyś zacząć 
obserwować więcej zmiennych długookresowych 
umieszczonych w biuletynie AAVSO, z 
których wszystkie wymagają wieloletniego 
śledzenia. Często są tam specjalne wymagania 
obserwacyjne zamieszczone w Alert Notice 
oraz MyNewsFlash. Wraz z nimi, bardziej 
zaawansowane projekty umieszczone będą 
w „Observing Campaigns”, sekcji strony 
internetowej AAVSO.

Członkowie “Astronomische Jugenclub” 
zorganizowanego przez obserwatora AAVSO 

Petera Reinharda z Austrii



2

Warunki miejsca obserwacji
Odległe, o ciemnym niebie miejsce obserwa-
cyjne nie jest wcale wymagane dla wizualnych 
obserwacji gwiazd zmiennych. Stale obowią-
zuje stara zasada, że ilość obserwacji wykona-
nych w miesiącu jest odwrotnie proporcjonalna 
do dystansu przebytego z domu do miejsca 
obserwacji. Jeżeli możesz wykonać swoje 
obserwacje kilka razy w tygodniu z własnego 
podwórka, być może w warunkach umiarko-
wanego zanieczyszczenia nieba światłem, 
może to być bardziej wydajne i przyjemne niż 
dwugodzinna podróż raz w miesiącu do odle-
głego miejsca z ciemnym niebem, dającego 
garść ocen. Udane obserwacje zmiennych to 
bardziej sprawa przystosowania programu 
obserwacyjnego do twej lokalizacji i wypo-
sażenia, niż jakiś inny czynnik. Inspirujące 
jest stwierdzenie, iż spora liczba wiodących 
obserwatorów z AAVSO mieszka w mieście i 
prowadzi obserwacje z obszarów miejskich.Niektóre czynniki, jakie należy wziąć pod 

uwagę, gdy układasz, a później rozszerzasz 
swój program to:

Położenie geograficzne – Na zakres twojego 
programu obserwacyjnego będzie miało 
wpływ położenie i teren twojego miejsca 
obserwacji, jak również to jak często będziesz 
go wykorzystywał.

Widoczność nieba – Im więcej bezchmurnych 
nocy występuje w twojej okolicy, tym bardziej 
zalecane są obserwacje gwiazd wymagających 
conocnych obserwacji, takich jak zmienne 
kataklizmiczne (wybuchowe) i gwiazdy typu 
R Coronae Borealis (więcej informacji o 
typach gwiazd zmiennych można znaleźć w 
rozdziale 3. tego podręcznika). Jeżeli miejsce 
ma czyste niebo mniej niż przez 20% czasu, 
zaleca się byś obserwował wolnozmienne 
długookresowe, ponieważ dla tych gwiazd nawet 
jedna obserwacja na miesiąc jest znacząca.

Zanieczyszczenie światłem – Wielkość 
pojaśnienia nieba od sztucznych źródeł światła 
znacznie wpływa na wybór gwiazd do obserwacji 
w twoim miejscu. Obserwatorowi mieszkającemu 
w mieście doradzamy obserwacje jasnych 
gwiazd, podczas gdy obserwatorzy mający 
ciemne niebo powinni  zająć się najsłabszymi 
gwiazdami, na jakie pozwoli ich instrument. 
Niektórzy z najbardziej wydajnych obserwatorów 
AAVSO pracują w warunkach bardzo dużego 
zanieczyszczenia światłem.

Gdy ma się więcej doświadczenia 

Doświadczeni obserwatorzy mogą wykonywać 
obserwacje, możliwe do realizacji tylko o świcie 
lub zmierzchu. Obserwacje wykonywane w 
tym czasie są szczególnie cenne. Dzieje się 
tak dlatego, ponieważ trudności obserwacyjne 
podczas zmroku (zmierzch, świt) prowadzą 
do niedostatku obserwacji w okresie, gdy 
gwiazda wchodzi lub wychodzi z sezonowej 
przerwy. Przerwa sezonowa to okres nawet 
do kilku miesięcy, gdy gwiazda jest powyżej 
horyzontu tylko w godzinach dziennych. 
Obserwacje wykonywane między północą a 
świtem dla gwiazd nieba wschodniego, także 
mają specjalną wartość, ponieważ większość 
obserwatorów jest aktywna przed północą, gdy 
gwiazdy te jeszcze nie wzeszły.

Mary Glennon ze swoją lornetką 7x50

Haldun Menali obserwuje w mieście
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Wymagany sprzęt
Sprzęt optyczny
Udane obserwacje gwiazd zmiennych wymagają 
zainteresowania, wytrwałości i odpowiednich 
narzędzi optycznych. Dobra lornetka lub nawet 
tylko oczy są wystarczające dla jasnych gwiazd, 
podczas gdy dla gwiazd słabych potrzeba 
teleskopu, który może być przenośny lub stały. 
Dużo informacji o sprzęcie optycznym można 
uzyskać z czasopism i Internetu (patrz Dodatek 
3. dla innych źródeł informacji)
Lornetka – Zarówno dla początkujących jak i 
zaawansowanych obserwatorów, lornetka jest 
doskonałym narzędziem obserwacyjnym. Jest 
przenośna, łatwa w użyciu i daje stosunkowo 
duże pole widzenia, ułatwiając lokalizację 
miejsca gwiazdy zmiennej. Najbardziej przydatne 
do obserwacji gwiazd zmiennych są podręczne 
lornetki 7x50 lub 10x50. Lornetki o większym 
powiększeniu również są dobre, lecz zwykle 
wymagają statywu.
Teleskop – Nie istnieje idealny teleskop do 
obserwacji gwiazd zmiennych; każdy ma swoje 
zalety. Obserwatorzy gwiazd zmiennych mogą 
po prostu używać prawie każdego modelu i typu 
dostępnego teleskopu. Twój własny teleskop jest 
najlepszym teleskopem! Najbardziej popularnym 
teleskopem wśród obserwatorów gwiazd 
zmiennych jest krótkoogniskowy (f/4-f/8) reflektor 
Newtona o aperturze 6 cali (15cm) lub większej. 
Zwykle są one dużo mniej kosztowne niż inne 
konstrukcje i stosunkowo łatwe w budowie. W 
ostatnich latach teleskopy Schmidt-Cassegraina 
i Maksutowa ze swą zwartą konstrukcją uzyskały 
znaczną popularność zarówno wśród nowych jak 
i zaawansowanych obserwatorów.
Szukacz – Najważniejsze by twój teleskop był 
wyposażony w dobre narzędzie do przeszukiwania 
rejonu nieba, w którym znajduje się zmienna. 
Standardowe szukacze (lunetki celownicze), 
tarcze nastawcze (normalne lub cyfrowe), 
celowniki – wszystkie te urządzenia mogą być 
używane przy obserwacjach gwiazd zmiennych. 
Różne są upodobania wśród obserwatorów, 
toteż zaleca się, gdy już zastosujesz któryś z tych 
systemów, aby opanować go w krótkim czasie.
Okulary – Okular o małym powiększeniu i 
dużym polu widzenia jest ważnym narzędziem 
w lokalizacji gwiazd zmiennych i pozwala 
obserwatorowi wyznaczyć tak dużo gwiazd 
porównania jak to możliwe. Duże powiększenie 

nie jest konieczne, gdy nie obserwujesz 
słabych gwiazd (w pobliżu zasięgu twojego 
teleskopu) lub obszaru o dużym zagęszczeniu. 
Dokładny rozmiar i powiększenie okularu jaki 
ci będzie potrzebny, zależy od typu teleskopu 
jakiego używasz. Zaleca się byś miał 2 lub 3 
okulary. Jeden z nich powinien być o małym 
powiększeniu (20X-70X) do poszukiwań i 
obserwacji jaśniejszych zmiennych. Pozostałe 
powinny być większej mocy do przeglądania 
słabszych gwiazd. Okulary wyższej jakości 
(szczególnie o większym powiększeniu) dają 
lepsze obrazy, a w efekcie widzialność słabszych 
gwiazd. Dobrej jakości 2X lub 3X soczewki 
Barlowa mogą być również cenną pomocą. 
(Więcej o okularach na następnej stronie.)
Montaż – Zarówno równikowy jak i azymutalny 
montaż może być z powodzeniem używany do 
obserwacji gwiazd zmiennych. Stabilność jest 
ważna, by uniknąć drżenia obrazów gwiazd, a 
gładkie ruchy zapobiegną ich skakaniu. System 
napędu może być przydatny gdy używamy 
dużego powiększenia, ale wielu obserwatorów 
pracuje bez niego.

Nicholas Oliva z reflektorem Newtona
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Jeśli znasz długość ogniskowej twojego okularu i otwór 
względny (FR) twojego teleskopu, źrenica wyjściowa 
(EP) może być oszacowana z następującej zależności:

 EP = FL/FR

I tak, okular o ogniskowej 25mm, zamocowany 
do teleskopu o otworze względnym 10 posiada 
źrenicę wyjściową EP równą 2.5mm. Jeżeli nie 
znasz FR to można go wyznaczyć dzieląc długość 
ogniskowej teleskopu (w mm) przez aperturę (w mm)

Wzmacnianie kontrastu przez powiększenie – w 
miarę jak wzrasta powiększenie okularu, ilość 
światła jaka dociera do oczu maleje. Jednak 
umiarkowany wzrost powiększenia często stosuje 
się dla poprawienia kontrastu między gwiazdami, a 
otaczającym niebem. Efekt ten czasami wykorzystuje 
się przy szacowaniu względnej jasności na 
umiarkowanie zanieczyszczonym światłem niebie. 
Często stwierdza się, przykładowo, że lornetki 
10x50mm są preferowane w stosunku do 7x50mm 
przy niebie nie całkowicie ciemnym. To samo dotyczy 
teleskopu i możesz stwierdzić, że zwiększenie 
powiększenia z małego do średniego, czyli z 20x 
do 40x, spowoduje korzystniejsze możliwości 
obserwacyjne w niesprzyjających warunkach.

Okulary równoogniskowe (Parfocal Eyepieces) 
– okulary, które są podobnej konstrukcj i 
i wykonane przez tego samego producenta, 
często mogą być wymieniane bez konieczności 
nastawiania ostrości, co jest bardzo wygodne w 
użytkowaniu. Czasami możliwe jest wykonanie 
„równoogniskowego”  zestawu z zestawu 
mieszanego przez nasunięcie na tulejkę okularu 
O-ringu lub przekładki wyciętej z plastikowej rurki .

Konstrucje okularu – Produkowane są okulary 
różnorodnej konstrukcji. Starsze odmiany posiadają 
zaledwie dwie soczewki, podczas gdy nowsze 
aż osiem. Niektóre działają najlepiej przy małych 
i średnich powiększeniach, podczas gdy inne 
pokrywają cały zakres od małych do dużych 
powiększeń. Wybór  tych „właściwych” zależy od 
tego co planujesz obserwować, od wymagań co do 
powiększenia, rozdzielczości, pola widzenia i jak dużo 
pieniędzy zamierzasz wydać. Ogólne porównanie 
popularnych rodzajów z uwzględnieniem odległości 
oka (odległości źrenicy), widomego pola widzenia 
(apparent field), i kosztów są podane poniżej.

Kilka słów o okularach (napisane przez Carla Feehrera, obserwatora AAVSO)

Podstawowe zrozumienie kilku parametrów 
okularów znacznie pomoże w wyborze skali 
map, określenia oczekiwań w zależności od 
tego, co będziesz widział i uzyskania maksimum 
korzyści z twojego wyposażenia. Krótka dyskusja o 
najważniejszych z nich jest przedstawiona poniżej.

Odległość źrenicy – odnosi się do dystansu, który z 
konieczności istnieje między okiem i okularem, gdy 
cały obszar jest widzialny i ostry. Ogólnie im większe 
jest powiększenie okularu tym mniejszy otwór, przez 
który patrzymy i tym bardziej należy zbliżyć oko do 
soczewki. Konieczność umieszczenia bardzo blisko 
oka w wypadku niektórych konstrukcji okularów, 
może szczególnie stwarzać problemy używającym 
szkła korekcyjne, a także powodować dyskomfort 
obserwatorów, których rzęsy muszą dotykać okularu 
by uzyskać zadowalający widok. „Duża” odległość 
źrenicy istnieje, gdy można umieścić oko kilka (8-20) 
milimetrów od okularu i wciąż utrzymywać ostre, 
pełne pole widzenia. Na szczęście istnieje kilka 
konstrukcji okularów, które spełniają te wymagania.

Pole widzenia –  właściwie to są tu dwa pojęcia: pole 
rzeczywiste (ang. True Field, TF) i pole widome (ang. 
Apparent Field, AF). TF odnosi się do kątowego łuku 
nieba, jaki możesz zobaczyć przez twój instrument 
i zależy ono od wielkości powiększenia jakie daje 
okular. Kąt widzenia oka  nieuzbrojonego (t.j. 
powiększenie 1x) to przykład True Field. AF odnosi 
się do kątowego łuku pola widzenia samego okularu 
i zależy od średnicy soczewek okularu. Przekątna 
monitora telewizyjnego to przykład Apparent field.

Popularna empiryczna metoda wyznaczania TF 
oparta na czasie, jaki potrzebuje gwiazda na 
przejście w polu widzenia teleskopu, jest podana 
w rozdziale „Dodatkowe uwagi obserwacyjne” 
(str. 11). Jeżeli już znasz pozorne pole widzenia 
(AFOV) i powiększenie (M) twojego okularu to TF 
może być wyznaczone z następującej zależności:

 TF = AF/M

Tak  więc okular o powiększeniu 40x i AF 50 
stopni będzie przedstawiać prawdziwy kątowy 
wycinek nieba równy 1.25 stopnia, który jest w 
przybliżeniu równy 2.5 średnic Księżyca w pełni.

Źrenica wyjściowa – nazwano tak „otwór” , przez 
który patrzymy. Reakcja samego oka ustawia 
praktyczne granice rozmiaru źrenicy wyjściowej:  
jeżeli jest ona większa niż około 7mm, część 
przesyłanego światła jest tracona, ponieważ ta 
wartość jest w przybliżeniu maksymalną średnicą 
źrenicy w pełni zaadaptowanego do ciemności oka 
młodej, zdrowej osoby. Jeżeli jest mniejsza niż 
2mm, tak mało światła wpada do oka, że jasności 
słabej gwiazdy może nie dać się w ogóle ocenić.

 Odległość Widome pole Cena
  oka (stopnie)   
 Kelner     (krótka) 36-45  (niska)
 Orthoscopic umiarkowana 40-50 umiarkowana
 Plossl umiarkowana 48-52 umiarkowana
 Erfle długa 60-70 umiarkowana
 „Ultrawide” długa 52-85 bardzo wysoka
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Atlas
Atlas gwiazd lub mapa nieba w małej skali, stanowi 
dużą pomoc przy poznawaniu  gwiazdozbiorów 
i wyszukaniu rejonu nieba, w którym można 
znaleźć zmienną. Atlas gwiazd zmiennych 
AAVSO jest specjalnie wykonany dla lokalizacji 
gwiazd zmiennych. Dodatkowo istnieje kilka 
innych atlasów do wyboru, zależnie od twoich 
potrzeb i preferencji. Wiele z nich zamieszczono 
w Dodatku 3, „Wydawnictwa.”
Mapy gwiazd zmiennych AAVSO
Gdy odszukasz rejon nieba gdzie znajduje się 
zmienna, będziesz potrzebował map gwiazd 
AAVSO o różnych skalach, by zidentyfikować 
zmienną i wykonać oszacowanie jej jasności. 
Następne dwie strony tego podręcznika zawierają 
szczegółowy opis typowych map gwiazd 
zmiennych AAVSO wraz z przykładem. Mapy 
można kopiować ze strony internetowej AAVSO, 
można też nabyć kopie z Centrali AAVSO za 
drobną opłatą.
Służba czasu
Twój czasomierz powinien być czytelny nawet 
w ciemności, a jego dokładność to kilka minut 
dla większości rodzajów gwiazd. Dokładność 
sekundowa potrzebna jest do obserwacji 
specjalnych typów gwiazd, takich jak zmienne 
zaćmieniowe, gwiazdy rozbłyskowe lub RR 
Lyrae. Sygnały radiowe czasu dostępne w 
Ameryce Północnej posiadają stacje:
CHU Ottawa, Ontario, Kanada 
 3.330, 7.335, 14.670 MHZ
WWV Fort Collins, Colorado, USA 
 2.5, 5, 10, 15, 20 MHZ
Natomiast w Europie ciągłe sygnały czasu wraz 
z zakodowaną informacją (data, godzina, minuta) 
wysyła stacja DCF-77 w Mainflingen, Niemcy, 
77.5 KHZ
System zapisywania danych
Skuteczny system zapisu danych jest 
koniecznością i obserwatorzy wymyślili wiele 
różnych rodzajów. Niektórzy zapisują wszystkie 
obserwacje z nocy do dziennika i później kopiują 
je do arkusza danych dla poszczególnych gwiazd. 
Inni mają arkusz danych dla każdej gwiazdy 
przy teleskopie. Jeszcze inni wprowadzają 
swoje obserwacje bezpośrednio do komputera. 
Nieważne jaki system został przyjęty, istotne aby 
poprzednie oszacowania nie miały wpływu na 
następne, a wszystkie zapisy zostały starannie 
sprawdzone pod względem dokładności.

Stanowisko obserwacyjne
Większość obserwatorów używa biurka lub stołu 
do map, arkuszy danych i innego wyposażenia. 
Wielu wykonało osłony lub przykrycia nad nimi, 
by zapobiec ich zdmuchnięciu i zawilgoceniu. 
Osłonięte czerwone światło, które nie oddziałuje 
na nocne widzenie przydatne jest  do oświetlenia 
map. Przez lata, obserwatorzy AAVSO wymyślili 
wiele twórczych rozwiązań tych problemów, jak 
widać na zdjęciach poniżej.

Stanowisko obserwacyjne Eda Halbacha

 „Obrotowe stanowisko robocze” Jacka Nordby
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 łuk/mm pole dobre dla
 a 5 minut 15 stopni lornetka/szukacz
 ab 2.5 minuty 7.5 stopnia lornetka/szukacz
 b 1 minuta 3 stopnie mały teleskop
 c 40 sekund 2 stopnie teleskop 3-4”
 d 20 sekund 1 stopień teleskop ≥ 4”
 e 10 sekund 30 minut duży teleskop
 f 5 sekund 15 minut duży teleskop  
 g 2.5 sekund 7.5 minuty duży teleskop

prawym górnym rogu mapy wraz ze skalą w 
sekundach lub minutach łuku na milimetr. Wiele 
map starego typu może podawać tę informację 
w innym formacie lub niekompletną. Gwiazdy na 
mapie AAVSO pokazane są jako czarne punkty 
na białym tle. Rozmiary punktów – szczególnie 
dla gwiazd porównania – pokazują względną 
jasność. Oczywiście przez teleskop wszystkie 
gwiazdy jawią się jako punkty.

Z wyjątkiem map „a” i „b”, pozycja zmiennej jest 
zwykle w środku pola i wskazywana jest przez 
ten symbol:

Mapy gwiazd zmiennych AAVSO 
Lokalizacja gwiazdy zmiennej jest umiejętnością 
wyuczoną. Aby pomóc obserwatorom, mapy 
przygotowano z dobrze określonymi sekwencjami 
gwiazd porównania i ich wizualnymi  jasnościami. 
Zachęcamy naszych obserwatorów do używania 
tych map w celu uniknięcia niezgodności, które 
mogą powstać, gdy jasności dla tych samych 
gwiazd porównania brane są z innych zestawów 
map. Może to doprowadzić do dwóch różnych 
wartości zapisanych dla tej samej gwiazdy tej 
samej nocy.

Standardowe mapy AAVSO mają wymiar 8-1/2 x 
11 cali i zakres skali od 5 minut łuku na milimetr 
(mapy „a” ) do 2.5 sekund łuku na milimetr (mapy 
„g”); różnica wynosi 120 razy. Skala potrzebna 
do twojego programu obserwacyjnego będzie 
zależała od sprzętu obserwacyjnego, którym 
dysponujesz. Poniższa tabela podsumowuje 
te informacje:

Ilustracja 1.1 na następnej stronie  pokazuje 
typową mapę AAVSO z opisem jej cech. 
Nagłówek każdej mapy zawiera nieco informacji 
łącznie z oznaczeniem zmiennej (patrz str. 
17-18 z objaśnieniem tych terminów), znak 
określający skalę mapy i nazwę gwiazdy. 
Poniżej oznaczenia zmiennej podano: zakres 
zmienności w wielkościach gwiazdowych; okres 
zmienności; klasę zmiennej i typ widmowy 
gwiazdy. Pozycja zmiennej na epokę 2000 
(czasem także dla epoki 1900 lub 1950) 
jest umieszczona poniżej nazwy zmiennej. 
Współrzędne dla rektascensji są w godzinach, 
minutach i sekundach, a dla deklinacji w 
stopniach, minutach i dziesiętnych minut. Data 
ostatniej nowelizacji mapy jest pokazana w 

Tabela 1.1  — Skale map

Na niektórych starszych mapach, zmienna jest 
wskazywana przez pojedyncze otwarte kółko, 
czasami z kropką w środku. W większości 
przypadków, gdy w programie AAVSO występuje 
więcej niż jedna zmienna na mapie, dla każdej z 
nich przeznaczony jest dodatkowy nagłówek.

Gwiazdy otaczające zmienną to gwiazdy 
znanej, stałej jasności zwane gwiazdami 
porównania. Są one używane do oszacowania 
jasności zmiennej. Gwiazdy porównania są 
rozpoznawalne przez fakt, że mają dopisaną 
jasność w wielkościach gwiazdowych. Jasność 
ta określona jest z dokładnością do dziesiątej 
części wielkości gwiazdowej. Dziesiętna kropka 
została pominięta by uniknąć możliwej pomyłki z 
punktami gwiazd. Na przykład „8.6” oznaczono 
na mapie jako „86”. Liczby są umieszczone na 
prawo od punktów gdy jest to dogodne, w innym 
wypadku krótka linia łączy punkt i liczbę.

Dodatkowo wśród standardowych map AAVSO 
dostępne są mapy, na których odwrócono  
kierunki zachodu i wschodu, do użytku z 
teleskopami z nieparzystą ilością odbić ( 
tak jak Schmidt-Cassegrain lub z lustrem 
diagonalnym); 4” x 5” mapy przeglądowe, które 
pokazują duży obszar nieba; i mapy specjalnego 
przeznaczenia, jak te używane do obserwacji 
gwiazd zaćmieniowych, RR Lyrae albo przez 
obserwatorów z fotometrią fotoelektryczną lub 
z wyposażeniem CCD.
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Ilustracja 1.1  — Przykład mapy AAVSO

Wszystkie mapy AAVSO są dostępne przez on-line Chart Search Engine (http://www.aavso.org/
observing/charts/). Kopie map mogą być uzyskane na zamówienie z centrali AAVSO.
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Około roku 1895, dyrektor Harvard College 
Observatory, Edward C. Pickering zauważył, że 
kluczową sprawą skłaniającą znacznie więcej 
miłośników do obserwacji gwiazd zmiennych – przy 
jednoczesnym zapewnieniu jakości i spójności 
pomiarów – byłoby przygotowanie standardowych 
sekwencji gwiazd porównania z oznaczonymi 
jasnościami.

Dla początkujących obserwatorów uczyniło to 
oceny jasności gwiazd zmiennych czynnością 
dużo prostszą, niż niewygodna metoda stopniowa 
(stworzona przez Williama Herschela, a  lansowana 
i ulepszona przez Argelandera) i usunęło 
skomplikowane redukcje konieczne do wyznaczenia 
krzywej jasności.

Pierwsze mapy gwiazd zmiennych...

William Tyler Olcott 

Jedna z wczesnych map gwiazd zmiennych dostar-
czona przez E.C. Pickeringa, którą W.T. Olcott użył 
w swoim artykule Popularnej Astronomii, „Gwiazdy 
Zmienne dla Amatorów z Małymi Teleskopami” 
(Variable Star Work for the Amateur with Small 
Telescopes.}

Edward C. Pickering
Pickering (a później współzałożyciel AAVSO 
William Tyler Olcott) zaczął zaopatrywanie 
obserwatorów gwiazd zmiennych w zestawy map, 
na których zaznaczono gwiazdy zmienne i gwiazdy 
porównania. Mapy  kopiowano z niemieckiego atlasu 
Bonner Durchmusterung. Gwiazdy porównania 
oznaczono literami (a, b, itd.).

W 1906 Pickering wprowadził istotną zmianę do 
formatu swoich map, co szło w parze ze sposobem, 
w jaki wykonywano oceny jasności gwiazd 
zmiennych. Teraz wprowadził on fotowizualne 
wielkości gwiazdowe sekwencji gwiazd porównania 
bezpośrednio na mapy reprodukowane 
fotograficznie. Obserwację wykonywano przez 
porównanie zmiennej bezpośrednio z jaśniejszą 
i słabszą gwiazdą porównania i dopasowano 

lub interpolowano jasność zmiennej z podanych 
wartości gwiazd porównania. Jest to metoda 
powszechna dziś w użyciu.


