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Zaleca się, byś na początku każdego miesiąca 
zrobił ogólny plan obserwacji, by ustalić danej 
nocy, przed pójściem do teleskopu, które 
gwiazdy chciałbyś obserwować i jak je odnaleźć. 
Dalsze ulepszenia mogą być wykonane w dniu, 
w którym zamierzasz obserwować. Planując 
naprzód i będąc przygotowanym, oszczędzisz 
sobie dużo czasu i zdenerwowania, uzyskując 
bardziej wydajne i satysfakcjonujące wyniki 
obserwacyjne.

Wybór gwiazd do obserwacji

Pierwszy sposób by rozpocząć planowaną sesję 
to usiąść ze spisem gwiazd, które wybrałeś 
do programu obserwacyjnego i dla których 
masz mapy. Wybierz datę i czas planowanej 
obserwacji i zadaj sobie następujące pytania:

Które z tych gwiazd są dostępne do obserwacji? 
Obrotowa mapa nieba lub mapa gwiazd dla 
danego miesiąca może być bardzo przydatna 
dla ustalenia, jakie gwiazdozbiory są widoczne 
w danym czasie, i w którym kierunku powinieneś 
ich szukać. Bądź świadom, że narzędzia te 
ukazują niebo jak byś je widział do horyzontu we 
wszystkich kierunkach. W zależności od twojego 
miejsca obserwacji, twój obszar widzenia może 
być ograniczony przez takie przeszkody jak 
drzewa, wzgórza lub budynki.

Innym sposobem do określenia, które gwiazdy 
są dostępne do obserwacji, jest użycie Tabeli 
5.1. Określa ona, które godziny rektascensji w 
ciągu wieczora (między 21, a północą) są nad 
głową dla miesiąca twojej obserwacji. Wtedy 
możesz wybrać gwiazdę w twoim programie, 
która ma oznaczenie zaczynające się od tych 
samych dwóch cyfr, co rektascensja. (Patrz 
na strony 17-18 o oznaczeniach gwiazd 
zmiennych). Jest to pewne przybliżenie, 
ponieważ tabela jest tylko dla piętnastego dnia 
miesiąca. Gdy obserwujesz po północy, po 
prostu rozszerz drugi zapis zakresu rektascensji 
o ilość godzin obserwacji po północy. Tabela 5.1 
również nie uwzględnia tego, że gwiazdozbiory 
okołobiegunowe, zależnie od szerokości 
geograficznej, mogą być dla ciebie widoczne 
każdej nocy.

Rozdział 5 — PLANOWANIE SESJI OBSERWACYJNEJ

Czy te gwiazdy są wystarczająco jasne bym 
je zobaczył? Przewidywane daty maksimum i 
minimum jasności dla wielu długookresowych 
gwiazd zmiennych z programów obserwacyjnych 
AAVSO są publikowane każdego roku w 
Biuletynie AAVSO (więcej o Biuletynie AAVSO i 
jak używać tego pożytecznego narzędzia patrz 
na strony 34-35). Może to być pomoc przydatna 
dla określenia przybliżonej jasności gwiazdy dla 
danej nocy. Doświadczony obserwator nie traci 
czasu dla zmiennych poniżej zasięgu swego 
teleskopu. Informacje określające limit jasności 
gwiazd w twoim teleskopie zamieszczono na 
stronach 13-14.

Kiedy ostatnio obserwowałem tę gwiazdę? 
Istnieje kilka typów zmiennych, które można 
idealnie obserwować nie częściej niż raz 
w tygodniu, podczas gdy inne powinny być 
obserwowane częściej. Używając informacji 
ujętych w Tabeli 5.2 i porównując je z twoimi 
zapisami, gdy daną gwiazdę obserwowałeś po 
raz ostatni, możesz ustalić, czy jest czas by 
znowu na nią spojrzeć, czy wykorzystać ten 
czas na inną zmienną.
Wyznaczenie pozycji zmiennej
Jeżeli twój teleskop nie ma tarcz nastawczych, 
pomocnym będzie odszukanie w atlasie gwiazd 
pozycji gwiazdy wybranej do obserwacji.

Poniższa tabela podaje przybliżone okna 
obserwacyjne na 15 dzień każdego miesiąca od 
2 godzin po zachodzie Słońca do północy.

 Miesiąc Rektascensja

 Styczeń 1 – 9   godzin
 Luty 3 – 11   godzin
 Marzec 5 – 13   godzin
 Kwiecień 7 – 15   godzin
 Maj 11 – 18   godzin
 Czerwiec 13 – 19   godzin
 Lipiec 15 – 21   godzin
 Sierpień 16 – 23   godzin
 Wrzesień 18 – 2   godzin
 Październik 19 – 3   godzin
 Listopad 21 – 5   godzin
 Grudzień 23 – 7   godzin

Tabela 5.1 – Okno obserwacyjne

Sporządzenie planu 



33

Poniższa tabela została wykonana jako przewodnik, 
jak często powinny być wykonywane obserwacje 
różnych typów gwiazd zmiennych opisanych 
w rozdziale 3. tego podręcznika. Z powodu 
szerokiego zakresu zmian jasności i okresów 
od typu do typu, niektóre gwiazdy wymagają 
częstszych obserwacji niż inne. Na przykład 
zmienne kataklizmiczne powinny być częściej 
obserwowane w czasie wybuchów, ponieważ 
ich jasność szybko się zmienia. Natomiast zbyt 
częste obserwacje gwiazd, które wymagają 
obserwacji cotygodniowych, takich jak Miry lub 
zmienne półregularne, wykonywane przez jednego 
obserwatora, mogłyby zniekształcić krzywą 
jasności i średnią obserwacji.

Dla wszystkich gwiazd, oprócz najjaśniejszych, 
jest to konieczny krok w celu zlokalizowania 
gwiazdy używając szukacza, lub po prostu 
patrząc wzdłuż tubusa. Gdy używasz Atlasu 
Gwiazd Zmiennych AAVSO*, większość gwiazd 
zmiennych jest już dla ciebie oznaczona. 
Gdy użyjesz innego atlasu, może się okazać, 
że zmienne nie będą wskazane. W takim 
przypadku musisz użyć informacji o pozycji 
umieszczonej w nagłówku każdej mapy, aby 
wyznaczyć rektascensję i deklinację gwiazdy w 
atlasie. Upewnij się, że epoka współrzędnych 
pozycji odpowiada epoce atlasu którego 
używasz, w przeciwnym wypadku pozycja, którą 
wyznaczyłeś będzie błędna.

Wie lu  obse rwa to rów  AAVSO używa 
oprogramowania komputerowego do wykreślania 
map okolic gwiazd zmiennych, tworząc w 
ten sposób własne mapy wyszukiwania. Ta 
elastyczność daje możność wykonania mapy w 
każdej skali i praktycznie z dowolną graniczną 
jasnością, lecz jeszcze raz trzeba podkreślić, 
że każda z tych map może być użyta tylko 
jako „szukacze”. Wszystkie oceny jasności 
powinny być wykonywane tylko z użyciem map 
AAVSO i jasności gwiazd na nich podanych. 
Jest to podstawowy warunek dla standaryzacji 
i jednorodności obserwacji gwiazd zmiennych w 
Międzynarodowej Bazie Danych AAVSO.

Typowa procedura obserwacyjna
Każdego sezonu rozważ ubiegłoroczny program, oraz 
zastanów się, czy dodać gwiazdy do tegorocznego. 
Pobierz nowe mapy ze strony AAVSO, lub gdy jest 
to konieczne zamów je przez pocztę. Na początku 
miesiąca zrób ogólny plan obserwacji zgodnie z 
instrumentami, lokalizacją, przewidywanym dostępnym 
czasem i doświadczeniem. Użyj Biuletynu AAVSO by 
wybrać zmienne długookresowe, lub MynewsFlash 
i Alert Notices, aby włączyć jakieś nowe pożądane 
obiekty. Sprawdź prognozę pogody na daną noc. 
Zadecyduj, co obserwować tej nocy – czy będziesz 
obserwował wieczorem? O północy? Wczesnym 
rankiem? Zaplanuj kolejność obserwacji, biorąc pod 
uwagę dobowy ruch nieba (tzn. wschód i kolejność 
widoczności gwiazdozbiorów). Sprawdź, by mieć 
pewność, że masz potrzebne atlasy i mapy i ułóż je 
w kolejności obserwacji. Sprawdź wyposażenie – 
czerwona latarka, itd. Zjedz dobry posiłek, dla energii 
i koncentracji. Zacznij adaptację do ciemności pół 
godziny przed wyjściem (Niektórzy obserwatorzy 
używają gogli z czerwonym filtrem lub okularów 
słonecznych). Ubierz się ciepło. Na początku sesji 
obserwacyjnej zapisz w twoim dzienniku datę, czas, 
warunki pogodowe, fazę Księżyca i każdą niezwykłą 
sytuację. Po obserwacji każdej gwiazdy zapisz w 
dzienniku: oznaczenie, nazwę, czas, jasność, gwiazdy 
porównania, użyte mapy i komentarze. Przy końcu 
twoich nocnych obserwacji zapisz każdą konieczną 
uwagę o sesji ogólnie. Ułóż użyte mapy, abyś mógł 
je odnaleźć następnym razem. Wprowadź swoje 
obserwacje do komputera lub przekopiuj do stałego 
systemu zapisów, jeśli to konieczne. Gdybyś chciał 
zgłosić natychmiast niektóre, lub wszystkie twoje 
obserwacje do Centrali AAVSO, możesz to zrobić 
postępując według procedur naszkicowanych w 
rozdziale 6. Pod koniec  miesiąca opracuj każdą, 
jeszcze nie zgłoszoną, dodatkową obserwację (ręcznie 
lub na komputerze) aby zrobić swój arkusz raportu 
AAVSO. Zrób i zachowaj kopię swego raportu. Dostarcz 
raport do Centrali AAVSO tak szybko jak to możliwe, 
po pierwszym dniu miesiąca.

*Atlas Gwiazd Zmiennych AAVSO  zawiera wszystkie 
nazwane gwiazdy zmienne o zakresie zmian 
powyżej 0.5 wielkości gwiazdowej  i o maksimum 
wizualnym jaśniejszym niż 9.5 wielkości. Ujęto 
również, bez względu na ich jasność w maksimum 
i minimum, wszystkie inne zmienne z programów 
obserwacyjnych AAVSO i Royal Astronomical 
Society of New Zealand, od roku 1990.

Tablica 5.2 – Częstotliwość obserwacji dla 
różnych typów gwiazd zmiennych

          Typ Gwiazdy       Częstotliwość Obserwacji
 Cefeidy każdej pogodnej nocy
 RR Lyrae co 10 minut
 RV Tauri raz w tygodniu
 Miry raz w tygodniu
  Półregularne raz w tygodniu
 Kataklizmiczne każdej pogodnej nocy
 Symbiotyczne* raz w tygodniu
 R CrB*– w Max raz w tygodniu
 R CrB – w Min każdej pogodnej nocy
  Zaćmieniowe co 10 minut
  w czasie zaćmienia
 Rotacyjne co 10 minut
 Nieregularne raz w tygodniu
 Przypuszczalnie zmienne każdej pogodnej nocy
     *lub każdej pogodnej nocy, by uchwycić możliwe 
małe amplitudy pulsacji tych gwiazd.
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Biuletyn AAVSO

Biuletyn AAVSO jest podstawowym narzędziem 
w planowaniu sesji obserwacyjnej każdego 
miesiąca. Ta coroczna publikacja zawiera 
przewidywane daty maksimów i minimów 
około 560 bardziej regularnych zmiennych z 
programu AAVSO. Dodatkowo schematycznie 
przedstawiono, kiedy gwiazda w ciągu roku 
jest jaśniejsza niż 11 wielkość gwiazdowa 
(oznaczone przez symbol „+”) lub słabsza niż 
13.5 (przez symbol „-”). Informacje te pomogą 
ustalić ci, czy możesz zobaczyć poszczególną 
gwiazdę danej nocy przez swój teleskop. 
Fragment Biuletynu wraz z przykładem jego 
zastosowania podano na Ilustracji 5.1.

Możesz się zdziwić, dlaczego masz obserwować 
gwiazdy zawarte w Biuletynie, jeżeli AAVSO już 
może przewidzieć jak będą się zachowywać. 
Odpowiedzią jest to, że przewidywanie służy 
tylko jako przewodnik dla dat oczekiwanych 
maksimów i minimów. Może to być pomocna 
informacja, gdy planujesz sesję obserwacyjną. 
Chociaż zmienne długookresowe są periodyczne, 
interwał między sąsiednimi maksimami nie 
zawsze musi być taki sam. Dodatkowo, 
pojedyncze cykle mogą zmieniać się, co do 
kształtu i jasności. Używając prognoz i krzywych 
jasności dostępnych w kilku publikacjach 
AAVSO i na stronie AAVSO, obserwator może 
zobaczyć jak szybko gwiazda może zmieniać 
jasność między maksimum a minimum.

Inną przydatną informacją zawartą w 
Biuletynie jest kod, który pokazuje jak dobrze 
poszczególna gwiazda jest obserwowana. 
Oznaczone są gwiazdy, których obserwacje 
są pilnie potrzebne. Gdy zdobędziesz większe 
doświadczenie w obserwacjach i zechcesz 
rozszerzyć swój program obserwacyjny, możesz 
włączyć niektóre gwiazdy wymagające więcej 
obserwacji.

Powiadomienie alertowe AAVSO

Centrala wydaje specjalne Powiadomienia 
alertowe (AAVSO Alert Notice) jeśli jakaś 
gwiazda wykaże niezwykłe zachowanie, gdy 
nastąpi nieoczekiwane zdarzenie, takie jak 
odkrycie nowej lub supernowej, lub gdy zostanie 

zgłoszone zapotrzebowanie przez astronoma na 
obserwacje określonej gwiazdy, by dowiedzieć 
się kiedy zaplanować jej obserwacje przez 
satelitę lub teleskop naziemny.

Powiadomienia alertowe AAVSO są dostępne 
na subsrybcję, e-mailem (wolne od opłaty) 
lub na stronie internetowej AAVSO. Są także 
dostępne na subskrypcję przez pocztę.

Przydatne Publikacje AAVSO

MyNewsFlash

MyNewsF lash  to  zau toma tyzowany, 
dostosowujący się system wysyłania raportów 
o aktywności gwiazd zmiennych. Raporty 
mogą być dostarczane przez e-maila, lub jako 
wiadomość tekstowa na pager lub telefon 
komórkowy. Możesz raport dostosować bazując 
na takich kryteriach jak nazwa gwiazdy, 
typ, jasność, aktywność, data obserwacji 
itp. Raporty zawierają obserwacje gwiazd 
zmiennych dostarczone elektronicznie. Aby 
przeczytać więcej o MyNewsFlash  lub zamówić 
otrzymywanie raportów należy odwiedzić stronę 
http://www.aavso.org/publications/newsflash/
myflash.shtml.

Ilustracja 5.2 – Przykład Alertu AAVSO
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Ilustracja 5.1 – Przykład Biuletynu AAVSO
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