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Aby twoje obserwacje zostały włączone do 
Międzynarodowej Bazy Danych AAVSO, 
musisz je dostarczyć do Centrali. Istnieje kilka 
sposobów wykonania raportu i jego wysłania do 
AAVSO, ale ważne jest abyś użył tylko jednej 
metody i nie wysyłał tych samych obserwacji 
więcej niż raz.

Bez względu na sposoby dostarczenia, 
raport musi być w standardowym formacie 
AAVSO tak jak to podano na stronach 
39-41 tego podręcznika. Istotne jest, aby 
przestrzegać standardu formatowania  AAVSO 
w celu zapewnienia zgodności danych w 
Międzynarodowej Bazie Danych AAVSO. To 
ogromnie ułatwia przetwarzanie około 40000 
obserwacji, które co miesiąc nadchodzą do 
AAVSO.

Obserwacje odebrane przez Centralę AAVSO 
są obsługiwane zgodnie z metodami, jakich 
użyłeś do ich dostarczenia. Wysłane przez 
witrynę AAVSO lub e-mailem są automatycznie 
dodawane do plików danych „Quick Look” online. 

Rozdział 6 — DOSTARCZANIE OBSERWACJI DO AAVSO

Obserwacje wysłane przez telefon lub faks są 
dodawane do plików „Quick Look” przez członka 
zespołu AAVSO. Obserwacje dostarczane pocztą 
są opracowane w Centrali. Po zakończeniu 
miesiąca, wszystkie obserwacje zebrane w 
ciągu miesiąca są przetwarzane i dodawane do 
Międzynarodowej Bazy Danych AAVSO.

Jeżeli należysz do klubu astronomicznego 
lub wykonujesz swoje obserwacje wspólnie 
z innym obserwatorem gwiazd zmiennych, 
musisz zwrócić uwagę na to, że każda osoba 
powinna wykonać swoje obserwacje niezależnie 
i dostarczyć oddzielny raport.

Internetowe dostarczanie danych – WebObs
Preferowana i najłatwiejsza droga dostarczania 
obserwacji do Centrali jest przez witrynę 
internetową AAVSO. Tam znajdziesz system 
zwany WebObs, który pobiera informacje 
i automatycznie dostarcza je do AAVSO. 
Wszystko, co potrzebujesz to podłączenie do 
Internetu i wyszukiwarka internetowa. 

Ilustracja 6.1 – Formularz Wpisu Danych WebObs Online
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Gdy dostarczasz obserwacje online, WebObs 
automatycznie sformatuje je do specyfikacji 
AAVSO. Przeprowadzi również różne procedury 
sprawdzania błędów by się upewnić, że 
wprowadziłeś dane prawidłowo. Dodatkowo, 
kompletny spis twoich obserwacji jest zawsze 
dostępny tak, że możesz swój wkład do bazy 
danych AAVSO przejrzeć lub pobrać w każdej 
chwili.

Innym udogodnieniem używania WebObs jest 
to, że twoje obserwacje będą dostępne do 
użycia o wiele wcześniej, niż gdy je dostarczysz 
używając metod, które wymagają więcej 
przetwarzania. Dla przykładu, obserwacje 
zmiennych kataklizmicznych lub gwiazd 
wykazujących niezwykłe zachowanie, pojawią 
się w plikach „Quick Look” i „Light curve 
Generator” w ciagu dziesięciu minut od 
dostarczenia. Sprawi to, że w tym samym czasie 
będą dostępne do publikacji w „MyNewsFlash” 
(patrz strona 34).

By zacząć używać WebObs wystarczy wypełnić 
formularz rejestracyjny w witrynie AAVSO. W 
ciągu około 2-3 dni roboczych otrzymasz e-mail 
potwierdzający twoją rejestrację i przyznający 
tobie inicjały Obserwatora AAVSO (opisane na 
stronie 39). Wtedy możesz zacząć używanie 
programu. Znajduje się w nim dużo dostępnych 
dla ciebie programów pouczających, „często 

zadawanych pytań” (FAQs), menu pomocy. 
Jednak, dla większość ludzi program ten jest 
wystarczająco prosty, tak że mogą używać go 
natychmiast.

Dostarczanie danych e-mailem

Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, lecz masz 
e-mail, może to być następna dobra metoda 
dla dostarczania raportów do AAVSO. Raport 
e-mailem może być wysłany do Centrali w 
każdej chwili. Tak jak w przypadku WebObs, 
wszystkie twoje obserwacje będą dostępne do 
oglądania w „Light Curve Generator” lub jako 
część plików „Quick Look”, w ciągu dziesięciu 
minut od ich odebrania. Będą one również 
dostępne do publikacji w MyNewsFlash.
Aby wysłać raport gwiazd zmiennych przez 
e-mail, najpierw musisz stworzyć tekstową 
wersję raportu w standardowym formacie 
AAVSO, lub musisz wymyślić swoją własną 
metodę tworzenia raportu pod warunkiem, 
że rezultat będzie dokładnie taki sam. Jest 
to bardzo ważne, gdyż każde obserwacje 
podane w niestandardowym formacie nie będą 
akceptowane. Jeżeli zdecydowałeś się, by 
stworzyć swój własny program wprowadzania 
danych, skontaktuj się z AAVSO by uzyskać 
więcej szczegółów o wymaganiach dla danych 
wyjściowych.

Ilustracja 6.2 – Formularz PCObs Danych Wejściowych
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Gdy plik tekstowy jest już utworzony, powinien 
zostać wysłany jako e-mail na konto AAVSO 
„Obserwations” (observations@aavso.org). 
Same obserwacje mogą tworzyć treść e-maila, 
lub być wysłane jako plik załączony. W ciągu 
kilku minut powinieneś odebrać odpowiedź. 
Będzie to potwierdzenie twoich obserwacji, 
lub powiadomienie odpowiednio wyjaśniające 
błąd znaleziony w danych. Wtedy popraw błąd 
i odeślij dane. Każde dodatkowe pytania lub 
komentarze, które nie są częścią aktualnego 
raportu powinny być wysłane jako oddzielny 
e-mail do aavso@aavso.org.

kopiowania ich na CD lub dyskietkę i wysyłania 
pocztą do Centrali AAVSO. Tak jak z innymi 
raportami tutaj wymienionymi, generowanymi 
przez komputer, pliki danych mogą być 
tworzone z użyciem każdego oprogramowania 
generującego raport dopóki dane wyjściowe 
mają standardowy format AAVSO. Jeżeli 
życzysz sobie dostarczanie raportów pisanych 
odręcznie lub drukowanych, użyj standardowych 
formularzy raportów dostarczonych w zestawie 
dla nowych członków, lub wolnych od opłaty, 
dostępnych na zamówienie z Centrali AAVSO. 
Gdy zużyjesz formularze, możesz je skopiować 
lub zamówić ich więcej. Formularze są również 
dostępne przez pobieranie danych z witryny 
AAVSO  (http://www.aavso.org/observing/
submit/obsreportform.shtml). Puste formularze 
można znaleźć na stronach 43-44, a przykład 
jednego, wypełnionego podany jest na Ilustracji 
6.3, strona 42.

Dostarczanie danych faksem
AAVSO akceptuje również raporty faksem. 
Numer faksu Centrali AAVSO: 617-354-0665 
(spoza USA i Kanady potrzebny jest kod 
kraju, to znaczy 01, jak również dodatkowe 
numery wymagane do wykonania połączenia 
międzynarodowego.) Ponieważ raport faksem 
musi być wprowadzony do komputera przez 
personel Centrali AAVSO, ważne jest, aby 
był on kompletny i jasny, zgodny z formatem 
standardu AAVSO. Aby wykonać taki raport, 
możesz wydrukować plik stworzony przez 
program wprowadzania danych lub napisać 
go ręcznie na formularzu raportu Obserwacji 
Gwiazd Zmiennych AAVSO (patrz strona 43). 
Należy użyć czarnego atramentu, aby wynik 
był czytelny.

Raporty telefoniczne
Gdybyś chciał przyczynić się do tego by w 
porę dostarczać dane na temat wydarzeń 
specjalnych gwiazd zmiennych, takich jak 
wybuchy zmiennych kataklizmicznych lub 
gwiazd wykazujących rzadkie lub niezwykłe 
zachowanie, a nie masz dostępu do Internetu, 
możesz złożyć raport swojej obserwacji 
przez telefon w nocy (lub rano), w której były 
wykonane. Takie obserwacje będą dodane do 
pliku „Quick Look” przez personel techniczny 
AAVSO w ciągu jednego dnia roboczego.

Oprogramowanie wprowadzania 
danych - PCObs

AAVSO stworzyło oparty na Windows 
program do wprowadzania danych i 
formatujący raport nazwany PCObs, który 
może zostać użyty do zapisu obserwacji 
gwiazd zmiennych i  przygotowania 
miesięcznych raportów w formacie AAVSO. 
Na Ilustracji 6.2 pokazano wygląd strony 
do wprowadzania danych. Plik tekstowy 
stworzony w PCObs może być wysłany 
e-mailem, skopiowany na CD lub dyskietkę, 
którą można wysłać do Centrali pocztą, lub 
wydrukowany i wysłany pocztą lub faksem. 
By uzyskać własną kopię wolnego od opłaty 
PCObs, możesz pobrać ją z witryny http://
www.aavso.org/data/software/pcobsinfo.
shtml, lub skontaktować się z Centralą 
by zamówić kopię na CD lub dyskietce. 
Instrukcja używania programu jest zawarta 
w pliku.

Dostarczanie danych pocztą
Innym sposobem dostarczania raportów do 
AAVSO jest przesyłka pocztowa do Centrali 
AAVSO. Taki raport powinien być wysłany 
raz na miesiąc, jak najszybciej po pierwszym 
następnego miesiąca na adres: 

AAVSO
49 Bay State Road 

Cambridge, MA 02138 USA

Obserwatorów z komputerem, ale bez e-maila 
lub dostępu do Internetu zachęcamy do 
tworzenia pliku tekstowego swoich obserwacji, 
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Formatowanie Standardowego Raportu 
AAVSO
Nie jest ważne, na którą metodę się zdecydujesz 
do wykonania i dostarczenia swoich raportów 
gwiazd zmiennych, wymagane jest by dane 
pasowały do standardów formatowania raportów 
AAVSO. W wypadku oprogramowania do 
wprowadzania danych WebObs i AAVSO, 
niektóre z tych wymagań formatowania będą 
spełnione automatycznie.

Informacje w nagłówku
Dla prawidłowej dokumentacji ważne jest, abyś 
w każdym dostarczonym raporcie umieścił 
swoje nazwisko, dokładny adres, miesiąc i rok 
twojego raportu, użyty system czasu (GMAT) 
oraz użyty do obserwacji sprzęt. Gdy używasz 
WebObs, zostanie to wykonane na podstawie 
informacji, które dostarczyłeś, gdy wypełniałeś 
formularz rejestracyjny. Wymagane jest by 
formularz rejestracyjny był wypełniony tylko 
raz. Jeśli, któreś informacje zmienią się, kliknij 
na przycisk „Modify User Settings & Password” 
umieszczony na dole strony wprowadzania 
obserwacji. Jeżeli używasz oprogramowania 
wprowadzania danych AAVSO zostaniesz 
poproszony przez system o niektóre informacje 
nagłówka. Używając papierowego formularza 
raportu, wypełnij kompletnie frontową część 
pierwszej strony twojego raportu. Wpisz swoje 
nazwisko, inicjały obserwatora oraz miesiąc 
i rok raportu na przedniej i odwrotnej części 
wszystkich kolejnych stron, które zawierają 
obserwacje. Jeżeli nie znasz swoich inicjałów, 
zostaw miejsce „inicjały obserwatora” puste.

Inicjały obserwatora AAVSO są przydzielone 
przez personel techniczny Centrali AAVSO po 
odbiorze twojego pierwszego raportu. Gdy tylko 
twoje inicjały będą przydzielone, zostaniesz 
zawiadomiony pocztą lub e-mailem zwykle w 
ciągu 2-3 tygodni.

Układ Ogólny
(Nie dotyczy użytkowników WebObs lub 
programu wprowadzania danych AAVSO, 
ponieważ oprogramowanie wykonuje to 
automatycznie.)

Wpisz zmienne w kolejności rektascensji od 00 
do 24 godzin. Jeśli wykonałeś więcej niż jedną 
obserwację dla tej samej gwiazdy, wpisz je 

razem w kolejności Dni Juliańskich. Jeżeli dwie 
lub więcej gwiazd ma tę samą rektascensję, 
wpisz najpierw te położone bardziej na północ. 
Na przykład:1909+67, 1909+25, 1909-07.

(Informacje o oznaczeniach gwiazd zmiennych 
są na stronach 17-18)

Pojedyncza strona powinna być numerowana 
„page 1 of 1.” jeżeli użyto kilka stron, numeruj 
je kolejno. A więc: page 1 of 4; 2 of 4; 3 of 
4; 4 of 4. Ostatnia cyfra (4) jest całkowitą 
ilością dostarczonych stron. Na dole pierwszej 
strony twojego raportu, wpisz całkowitą ilość 
obserwacji. Używaj do wykonania swoich 
raportów ciemnego atramentu, drukarki lub 
maszyny do pisania z ciemną taśmą. Jeżeli 
preferujesz użycie ołówka, użyj ciemnego 
o twardym graficie, który nie rozmazuje się 
łatwo. Jeżeli piszesz swój raport ręcznie, pisz 
wyraźnie. Nie zostawiaj pustych linii między 
wierszami.

Oznaczenia
Oznaczenie każdej gwiazdy powinno być 
wpisane w pierwszej kolumnie twojego raportu. 
Oznaczenie każdej gwiazdy, jeśli jeszcze go nie 
znasz, możesz znaleźć w lewym górnym rogu 
każdej mapy gwiazd zmiennych AAVSO. Na 
niektórych starszych mapach znaki „+” lub „-„ 
zostały zastąpione oznaczeniem podkreślonym 
dla gwiazd południowych (np. 021403 zamiast 
0214-03). Zawsze używaj „+” i „-”, gdy robisz 
swoje raporty. (patrz na strony 17-18, na temat 
nazw i oznaczeń gwiazd zmiennych.)

Nazwy zmiennych
Gdy składasz raporty obserwacyjne, używaj 
tylko skrótów gwiazdozbiorów zatwierdzonych 
przez Międzynarodowa Unię Astronomiczną 
(IAU) (patrz Tabela 3.1 na stronie 19).

Uwaga: W sprawie aktualnej listy gwiazd 
(oznaczenia  i  nazwy)  w programach 
obserwacyjnych AAVSO, zajrzyj do witryny 
(ht tp: / /www.aavso.org/observ ing/a ids/
validation.shtml) AAVSO.

Dzień Juliański i dziesiętne części dnia
Daty i czasy obserwacji muszą być podane w 
Dniach Juliańskich i dziesiętnych częściach dnia 
Średniego Czasu Astronomicznego Greenwich 
(GMAT), a nie datą normalnego kalendarza 
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lub Czasu Uniwersalnego (UT). Więcej na ten 
temat: patrz rozdział 4. Jedynym wyjątkiem 
od tej zasady jest stosowanie WebObs. Daty 
i czas w UT będą akceptowane, ponieważ 
program przekształci je automatycznie na JD. 
Kalendarz Dni Juliańskich można otrzymać za 
darmo z Centrali AAVSO lub można go ściągnąć 
z witryny AAVSO. Nowy kalendarz zostanie 
wysłany każdego roku pocztą do wszystkich 
członków i aktywnych obserwatorów AAVSO. 
Bieżący kalendarz  jest zawarty w zestawie 
nowego członka. 

Typy gwiazd obserwowane raz w tygodniu 
powinny mieć wykazany w raporcie dzień z 
dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
Typy gwiazd obserwowane każdej pogodnej 
nocy, z dokładnością do czterech miejsc. Patrz 
tabela 6.1 – Wymagana dokładność JD, dla 
różnych typów gwiazd. W rozdziale 4., strona 
25 podano instrukcję jak obliczać Dni Juliańskie 
i część dziesiętną.

Jasność
Podawane w raportach jasności wizualne powinny 
być podawane z dokładnością do JEDNEGO 
miejsca dziesiętnego. Jasności z dwoma 
miejscami dziesiętnymi będą zaokrąglane przed 
dodaniem ich do Międzynarodowej Bazy Danych 
AAVSO. Obserwacje wykonane za pomocą 
przyrządu CCD i fotometru fotoelektrycznego 
(PEP) powinny być podawane z dokładnością 
do dwóch lub trzech miejsc dziesiętnych 
wielkości gwiazdowej, zależnie od poziomu 
dokładności. 

Jeżeli chcesz podać obserwację „słabsza-niż” 
(np. nie mogłeś zobaczyć zmiennej) i używasz 
WebObs lub PCObs, kliknij pole wyboru 
„Fainter-Than” i wprowadź jasność najsłabszej 
gwiazdy porównania, jaką możesz zobaczyć. 
Gdy robisz raport na papierze wpisz symbol „<” 
przed jasnością. Na przykład, gdy obserwujesz 
zmienną i nie możesz jej dostrzec, a najsłabsza 
gwiazda porównania, jaką możesz zobaczyć ma 
jasność  14.5, wpisz „<14.5” do raportu.

Jeżeli istnieje jakaś niepewność w twoim 
oszacowaniu, możesz to zaznaczyć klikając na 
opcję „Uncertain” (lub wpisując dwukropek „:” 
po wielkości gwiazdowej, gdy robisz raport na 
papierze) oraz wskazując powód niepewności 
w polu „Komentarze”.

Pola Komentarza
Aby obserwacje, które dostarczyłeś mogły być 
najlepiej wykorzystane i aby pomóc personelowi 
technicznemu AAVSO w ocenie danych, trzeba 
wiedzieć, dlaczego dana obserwacja jest 
oznaczona jako niepewna i jakiego komentarza 
użyć, aby objaśnić niepewność tej obserwacji. 
Pola „Comment Code” i „Comment Code 
Explained” mogą być użyte dla wyjaśnienia 
przyczyny niepewności danej obserwacji, do 
zrobienia uwag o warunkach obserwacyjnych, 
lub do określenia typu używanego sprzętu 
lub filtra. W papierowym formularzu raportu 
pola te odnoszą się odpowiednio do „Key” i 
„Remarks”.

Tabela 6.2 na stronie 45 zawiera l istę 
jednoliterowych skrótów dla komentarzy i ich 
znaczenia.

Tabela 6.1 – Wymagana dokładność JD

 Typ Gwiazdy Wpisz JD do

 Cefeidy 4 miejsca dzies.
 RR Lyrae 4 miejsca dzies.
 RV Tauri 1 miejsce dzies.
 Zmienne długookresowe    1 miejsce dzies.
 Półregularne 1 miejsce dzies.

 Zmienne kataklizmiczne 4 miejsca dzies.
 Symbiotyczne* 1 miejsce dzies.
 R CrB* —w Max 1 miejsce dzies.
 R CrB—w Min 4 miejsca dzies.

 Zaćmieniowe 4 miejsca dzies.

 Gwiazdy rotacyjne 4 miejsca dzies.

 Zmienne nieregularne 1 miejsce dzies.
 Podejrzane o zmienność 4 miejsca dzies.

*Uwaga: Gwiazdy symbiotyczne i R CrB mogą 
prawdopodobnie wykazywać małe zmiany 
jasności, krótkookresową zmienność. Jeśli 
jesteś zainteresowany ich badaniami, wtedy 
obserwacje powinny być wykonane każdej 
pogodnej nocy i wpisywane z dokładnością do 4 
miejsc dziesiętnych.
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Jasności gwiazd porównania
Jasności gwiazd porównania, które używane 
są przy wykonywaniu obserwacji powinny 
być zawarte w kolumnie raportu „Comparison 
Stars”. Ważne jest by wprowadzić te informacje 
dla każdej obserwacji. Wpisywanie przecinka 
w oznaczeniu jasności gwiazd porównania nie 
jest konieczne (np. 98, 101, 106). Jeżeli w polu 
zmiennej jest więcej gwiazd tej samej jasności, 
dopisz kierunek do liczby oznaczającej jasność, 
aby było wiadomo, której gwiazdy użyłeś (np. 
83, 88NE, 92).

Mapy
Aby uniknąć pomyłek w danych wynikających 
z nowelizacji map AAVSO i sekwencji gwiazd 
porównania, oraz wynikających z używania 
map/sekwencji  spoza AAVSO, ważne jest 
abyś wykazał w swoim raporcie w polu 
„Mapy”, pochodzenie i datę map(y), których 
używasz do wykonywania ocen w czasie 
obserwacji. Gdy podano więcej niż jedną 
datę na mapie, użyj ostatniej. Jeżeli składasz 
raport z obserwacji gwiazdy spoza programu 
obserwacyjnego AAVSO, musisz wysłać kopię 
mapy i sekwencję gwiazd porównania, jakich 
użyłeś. Twoje obserwacje nie mogą być dodane 
do Międzynarodowej Bazy Danych bez tych 
informacji.

Sprawdź raport dwa razy przed wysłaniem 
do Centrali AAVSO!.
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Ilustracja 6.3 – Przykład Raportu AAVSO
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Tabela 6.2 – Skróty Komentarzy w Raportach AAVSO
Poniższe litery komentarza wprowadza się w pole „Key” raportu AAVSO na formularzu papierowym, lub w 
pole „Comment Code” elektronicznych plików raportu. Jeśli trzeba, można użyć więcej liter, wpisując je w 
porządku alfabetycznym. Litery te powinny służyć jako ogólny przewodnik twojego komentarza; nie mają 
być dokładną reprezentacją tego co jest w raporcie. Na przykład, gdy zapisałeś w polu „Comment Codes 
Explained”, „Księżyc prawie 12-dniowy”, po prostu wpisz „M” (Moon).

: niepewne
? (nie używaj tego symbolu)
A użyto atlasu AAVSO
B Niebo jasne, zanieczyszczenie światłem, zmierzch/świt
F Nietypowa metoda (poza ostrością, fotometr, itd.)
G Mapa nie z AAVSO, jasności z Guide Star Katalog
H Lekkie zamglenie, średnie zamglenie, mgła
I Identyfikacja gwiazd jest niepewna
J Mapa nie z AAVSO, jasności z katalogu Hipparcosa
K Mapa nie z AAVSO – podaj pochodzenie
L Nisko na niebie, horyzont, drzewa, przeszkody
M Księżyc obecny lub przeszkadza
N Kąt, kąt pozycyjny
O Inny komentarz (ostatnia deska ratunku, gdy inny kod nie pasuje) – MUSI być wyjaśniony
R Komentarz koloru
S Komentarz sekwencji gwiazd porównania lub podobny problem; ekstrapolacja
T Mapa nie z AAVSO, jasności z katalogu Tycho
U Chmury 
V Słaba gwiazda, dostrzeżona zerkaniem, blisko zasięgu instrumentu
W Pogoda, wiatr, ogólnie słaby seening
Y Aktywność gwiazdy – wybuch, zanik, rozbłysk, niezwykłe zachowanie
Z Możliwe błędy, wątpliwości, zmęczenie

Poniższe wieloliterowe skróty komentarza wpisuje się w pole „Key” na papierowym formularzu raportu AAVSO 
lub w pole „Comment Code” w elektronicznym pliku raportu. Jeżeli musisz użyć zarówno jednoliterowego 
skrótu jak i komentarza wieloliterowego, zostaw przerwę między dwoma kodami.

BLUE  Do obserwacji użyto filtru niebieskiego
CCD  CCD (bez filtru)
CCDB  CCD (B Johnsona)
CCDI  CCD (I Cousinsa)
CCDK CCD (podczerwone pasmo K)
CUDO CCD (filtr pomarańczowy)
CCDR  CCD (R Cousinsa)
CCDU CCD(U Johnsona)
CCDV  CCD (V Johnsona)
CCD-IR CCD (z filtrem blokującym podczerwień)
COMB Jasność jądra i otaczającej go mgławicy mierzona łącznie
CR CCD (bez filtru – jasność zredukowana do pasma R)
CV CCD (bez filtru – jasność zredukowana do pasma V)
GREEN Do obserwacji użyto filtru zielonego
NUC Obserwacja rejonu jądra
PEPB  Fotometr fotoelektryczny (B Johnsona)
PEPH  Fotometr fotoelektryczny (z filtrem H)
PEPJ Fotometr fotoelektryczny (z filtrem J)
PEPV  Fotometr fotoelektryczny (pasmo wizualne)
PTG  Obserwacja fotograficzna
PV  Obserwacja fotowizualna
RED  Użyto filtru czerwonego
YELLOW Użyto filtru żółtego
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PRZYGODY Z INTERPRETACJĄ 
GRECKICH LITER

Dane napływające do AAVSO są oceniane. 
Pracownicy techniczni i Dyrektor AAVSO sprawdzają 
obserwacje poszukując kilku rodzajów błędów. Jeśli 
błąd zostanie znaleziony obserwację taką poprawia 
się. Jest to zadanie wymagające czasami zdolności 
Sherlocka Holmesa. Z całym szacunkiem  dla Sir 
Artura Conan Doyle’a, autora opowieści o tym 
słynnym detektywie, przedstawiamy kilka udanych 
przykładów takich detektywistycznych poszukiwań. 
Przykłady te uświadomią nowym obserwatorom 
czego doświadczyli ich poprzednicy, i jakie błędy 
można popełnić.

Odstający punkt na „granicy 
rozrzutu” dla U Cyg – możliwe 
że dobry, a może błędny – 
popatrzyliśmy ...

Po sprawdzeniu na raporcie obserwacyjnym widać,  
że Dni Juliańskie nie tylko dla U Cyg, lecz w całym  

raporcie były przesunięte ponad 300 dni w 
porównaniu do miesiąca i roku  

opisanego w nagłówku.

Porównując kalendarz z Dniami Juliańskimi dla 
roku wymienionego w raporcie, z kalendarzem 
z roku poprzedniego, stało się oczywiste, że 
obserwator przepisał Dni Juliańskie z kalendarza 
z roku poprzedniego.

Przypadek kuriozalny: 
oznaczenie i nazwa gwiazdy 
nie zgadzają się! Którą gwiazdę 
obserwator zamierzał wpisać? 
Czy była to 0533+26 RR Tau,  
czy też 0533+37 RU Aur?

Problem: wiele obserwacji w archiwum zostało 
opisanych nazwą oraz oznaczeniem dla dwu różnych 
gwiazd. Zazwyczaj przyczyny są następujące: (1) 
obserwator przepisuje oznaczenie lub nazwę 
gwiazdy z wyższego wiersza na formularzu; (2) 
podaje błędne oznaczenie literowe, albo nie podaje 
żadnego; lub (3) po prostu wpisuje pewną nazwę 
gwiazdy, podczas gdy miał na myśli zupełnie inną 
(np. WX Cet zamiast WX Cyg).

Oryginalnie zapisana dla 
gwiazdy oznaczonej 0533+37 

obserwacja wydaje się 
wątpliwa.

Jeśli jednak obserwację tę przypiszemy RR 
Tau – według drugiej identyfikacji z raportu 
           obserwatora – jasność gwiazdy  
   zgadza się.

W tym przypadku nazwa gwiazdy 
i oznaczenie nie zgadzają się. 
Obserwator zamierzał 
napisać chi Cyg, lecz 
ręcznie napisana litera 
grecka chi (χ) została 
odczytana jako „X” przez 
technika wprowadzającego  
dane obserwacyjne. 
Rozwiązanie: Należy zawsze wpisywać 
greckie litery łacińskimi nazwami (np. beta Per, 
zamiast β Per).

WYJAŚNIONE TAJEMNICE  
Z ARCHIWUM DANYCH AAVSO

Sara J. Beck, Michael Saladyga, Janet A. Mattei 
i pracownicy techniczni AAVSO

(Fragmenty z pracy przedstawionej na Letnim Zjeździe AAVSO w 1994r.)

PRZYGODY Z TAŃCZĄCYMI DANYMI

PRZYPADEK Z IDENTYFIKACJĄ


