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W tym rozdziale omówimy krok po kroku 
instrukcje, które przedstawiono w rozdziale 
2 (strona 9) za pomocą symulowanej oceny 
jasności gwiazdy zmiennej Z Ursa Majoris, lub 
„Z UMa”.
1. Znajdź pole – Ilustracje 7.1 i 7.2 na stronach 
48 i 49, pokazują sąsiedztwo tej zmiennej. 
Początkujący powinni znaleźć łatwo pole Z 
UMa, ponieważ znajduje się ono wewnątrz 
czworoboku „Wielkiego Wozu”. Ilustracja 7.3 
poniżej pokazuje, że Z UMa leży dość blisko δ 
(delta) Ursae Majoris.
2. Znajdź zmienną – Istnieje kilka strategii, 
jakich możesz użyć do znalezienia zmiennej. 
Ponieważ jest ona względnie blisko delta UMa, 
mógłbyś rozważyć sposób „od gwiazdy do 
gwiazdy” z tego miejsca. Jednak, znajduje się 
tutaj również gwiazda 5.9 wielkości gwiazdowej 
na południe od zmiennej, jak pokazano na mapie 
o skali „b”. Obie są dobrymi punktami startowymi, 
gdy planujesz metodę „od gwiazdy do gwiazdy”. 
Alternatywnie mógłbyś zupełnie pominąć ten 
„krok” i próbować zbliżyć się bezpośrednio do 
zmiennej. A oto kilka wskazówek, zależnie jaką 
metodę poszukiwania zastosujesz.
Od delta UMa – Wycelowanie w delta UMa, 3 
wielkości gwiazdowej jest łatwe. Ilustracja 7.3 
pokazuje rejon od delta do zmiennej w Atlasie 
Gwiazd Zmiennych AAVSO.
Teraz masz okazję na krok od gwiazdy do 
gwiazdy, albo używając szukacza (gdy go masz), 

lub używając okularu o małym powiększeniu w 
teleskopie. Dobra lunetka szukacza (8x50 i 
większa) pokaże dużo gwiazd z atlasu AAVSO. 
Zaletą użycia teleskopu jest to, że natychmiast 
masz prawidłową orientację.
Od gwiazdy porównania 5.9 – Prawie każda 
lunetka szukacza ujawni gwiazdę 5.9 w pobliżu 
zmiennej. Tylko przy najciemniejszym niebie 
będzie ona widzialna przez celownik 1x. Jednak 
gwiazda ta znajduje się niemal w tej samej 
odległości od gwiazd delta i gamma (patrz 
Ilustracja 7.4), łatwo więc w nią wycelować. 
Z powodu swej jasności powinna być dobrze 
widoczna w głównym teleskopie. Stąd możesz 
użyć mapy o skali „b” by wykonać krótki krok od 
gwiazdy do zmiennej (Ilustracja 7.5).
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Ilustracja 7.5 – Fragment mapy o skali „b”
Ilustracja 7.3 – Fragment z atlasu AAVSO

Ilustracja 7.4 – Fragment z atlasu
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Ilustracja 7.1 – Szukanie Z UMa przy użyciu Atlasu Gwiazd Zmiennych AAVSO. Najpierw użyj 
obrotowej mapy nieba lub mapy dla odpowiedniego miesiąca, aby stwierdzić czy gwiazdozbiór 
Ursa Major jest widoczny w dniu i godzinie, w której chcesz obserwować. Gdy jest widoczny, 
zanotuj konfigurację najjaśniejszych gwiazd. Następnie przejdź na stronę Indeksu Atlasu Gwiazd 
Zmiennych AAVSO i zlokalizuj tę samą konfigurację gwiazd. Prawdopodobnie będziesz musiał 
obrócić mapę nieba, by dojść do tej samej orientacji. Zauważ, że w tym przykładzie Indeks odsyła 
cię do mapy 22.
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Ilustracja 7.2 – Szukanie Z UMa przy użyciu Atlasu Gwiazd Zmiennych AAVSO (c.d.). Mapa 22 
z Atlasu Gwiazd Zmiennych AAVSO z dorysowanymi liniami gwiazdozbioru i okręgiem wokół Z 
UMa. Zauważ, że orientacja jest odmienna niż ta na stronie Indeksu (pokazanej na Ilustracji 7.1). 
Pomniejszona wersja mapy AAVSO o skali „a” pokazana jest poniżej dla porównania skal.



50

(1) Orientacja. Jeśli nie zrobisz tego dobrze, 
będziesz miał kłopot. Możesz uważać, że to 
prawie niemożliwe aby dopasować obrazy 
gwiazd, gdy orientacja jest zła. Dużą korzyścią 
przeskakiwania od jasnej gwiazdy lub asteryzmu 
do obiektu obserwacji jest to, że problemem 
orientacji zajmujemy się zanim wycelujemy w 
zmienną. Diagramy orientacji przedstawione 
wcześniej mogą być bardzo pomocne. 
Jednakże gdy masz wątpliwości, możesz 
zawsze wykorzystać kierunek dryfu gwiazd. 
Kierunek dryfu będzie zawsze ZACHODNI. Na 
Ilustracji 7.6, południe jest pochylone około 45 
stopni na prawo.

Uwaga: Jeżeli używasz teleskopu z nieparzystą 
liczbą odbić (refraktor, Schmidt-Cassegrain), 
itp.), idealne do użycia są mapy „reversed”.

(2) Powiększenie. Mapa o skali „b” pokazuje 
stosunkowo dużą powierzchnię nieba. Dlatego 
prawdopodobnie zechcesz użyć okularu o 
najmniejszym powiększeniu. Będziesz również 
chciał znać rzeczywiste pole widzenia. Pole 
widzenia pokazane na Ilustracji 7.6 wynosi 2.3 
stopnia. To koło o średnicy 2.3 stopnia zostało 
narysowane na mapie o skali „b” na ilustracji 7.7.

(3) Jasność graniczna. Ogólnie będziesz 
znajdował na mapie „gwiazdy” bardziej widoczne 
niż te w okularze! Ta niezgodność może również 
spowodować trudności w identyfikacji pola. 
Ponieważ dostrzeżenie gwiazd w teleskopie 
jest trudniejsze, zwykle lepiej szukać jasnych 
gwiazd lub układu gwiazd (asteryzmu) najpierw 
w okularze i wtedy zlokalizować je na mapie.

Technika, stosowana przez wielu obserwatorów, 
którzy wybierają zbliżanie „bezpośrednio do 
zmiennej”, jest odwrotnością   „od gwiazdy do 
gwiazdy”. Jeżeli pole zmiennej nie jest łatwo 
widoczne na pierwszy rzut oka, przejrzyj pole 
dookoła poszukując asteryzmu w polu widzenia 
(FOV). Gdy go dostrzeżesz, przenieś się do 
mapy i znajdź go na mapie. Teraz masz znane 
miejsce, z którego możesz zrobić „krok” ( 
jakby w tył) do zmiennej. Z powodu małej skali, 
mapa „b” nadaje się szczególnie dobrze dla tej 
metody.

W polu Z UMa jest trio gwiazd o jasności 
8.6-8.8 zaraz na północ od zmiennej. Gdy już 
znajdziesz te gwiazdy w twoim polu widzenia, 
zmienna jest własciwie zlokalizowana.

Prosto do zmiennej – Oznacza to użycie 
wybranej metody, aby wycelować możliwie 
najbliżej zmiennej zanim spojrzysz przez główny 
teleskop. Obserwator, który używa tylko tarcz 
nastawczych będzie prawie zawsze używał tej 
techniki. Prawdopodobnie jest to najbardziej 
popularna metoda wśród obserwatorów gwiazd 
zmiennych.

Z pomocą celownika 1 x , użyj gwiazd delta i 
gamma jako gwiazd przewodnich. Przez lunetkę 
szukacza możesz użyć słabszych gwiazd (jak 
5.9), niewidocznych gołym okiem.

Poniżej, ilustracja 7.6 pokazuje pole widzenia 
małego reflektora w pobliżu Z UMa. Po prostu 
jak w polu widzenia prawdziwego teleskopu, 
zadaniem twoim jest dopasowanie go do mapy 
pokazanej na ilustracji 7.7 na następnej stronie.

Początkujący zwykle z następujących powodów 
stwierdzą, że jest to bardzo trudne:

(1) Orientacja prawdopodobnie jest zła.

(2) Powiększenie będzie prawie na pewno 
przedstawiać obraz, który jest w innej skali.

(3) Graniczna jasność nie będzie odpowiednia.

Te wszystkie trzy powody, to niepowodzenia 
w kategorii „znajomość teleskopu” i powinny 
stać się dla ciebie łatwiejsze, gdy zyskasz 
doświadczenie z twoim instrumentem. A oto 
kilka podpowiedzi:

Ilustracja 7.6 – pole widzenia Z UMa
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Ilustracja 7.7 – Mapa AAVSO Z UMa o skali „b” z okręgiem pola widzenia o średnicy 2.3 stopnia.
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Rada: Jeżeli dostrzeżesz coś co wygląda na 
charakterystyczny asteryzm, narysuj go na 
twojej mapie. Będzie on pomocny następnym 
razem, gdy będziesz szukał tego pola.

Przy większym doświadczeniu – Po pewnym 
czasie osiągniesz inną korzyść, jaką jest 
wyczucie jasności gwiazd w twoim teleskopie. 
Na przykład, gdy widziałeś na mapie różnorodne 
gwiazdy 9. wielkości, będziesz wyczuwał jaka 
„powinna” być jasność takiej gwiazdy. Przy 
dodatkowym doświadczeniu, posiądziesz 
wyczucie jak powinna wyglądać przy świetle 
Księżyca lub w innych niekorzystnych 
warunkach. To niezmiernie pomaga przy 
szukaniu pola zmiennej.

3. Znajdź gwiazdy porównania – Tutaj 
twoje zadanie wydaje się łatwe: znajdź co 
najmniej jedną gwiazdę jaśniejszą i jedną 
słabszą niż zmienna. Trudność będzie się 
zmieniać proporcjonalnie do tego, jak daleko 
leży gwiazda porównania. Często stosowaną 
techniką jest zlokalizowanie w polu widzenia, 
„prawdopodobnej” gwiazdy porównania. To 
znaczy zlokalizuj gwiazdę, o której sądzisz, że 
jest trochę jaśniejsza lub słabsza niż zmienna. 
Następnie znajdź ją na mapie. Są szanse, że 
to będzie rzeczywiście gwiazda porównania. 
Jeśli nie, spróbuj ponownie. Gdy wykorzystasz 
prawdopodobne gwiazdy porównania wtedy 
powinieneś zajrzeć do mapy. 

Uwaga: W zapale by znaleźć zmienną, twój 
umysł może cię oszukiwać. Możesz dosyć 
nieszczęśliwie znaleźć wzór gwiazd, który 
wygląda jak na mapie i uwierzyć, że znalazłeś 
zmienną! W tym kroku nie tylko znajdujesz 
gwiazdy porównania, ale starasz się sprawdzić 
swoją identyfikację. Zwróć uwagę na proste 
sygnały ostrzegawcze. Jeżeli mapa pokazuje 
gwiazdę porównania, która nie jest widoczna w 
teleskopie, lub jest bardzo różna od pokazanej 
jasności, jest prawdopodobne, że masz raczej 
problem z identyfikacją niż nową gwiazdę 
zmienną!

Chociaż do wyznaczenia jasności zmiennej 
wystarczą dwie gwiazdy, mocno zachęcamy 
do zlokalizowania dodatkowej gwiazdy 
porównania. Czy ich jasności są zgodne? Jeżeli 
nie, to dlaczego? Czy choć jedna z gwiazd 
porównania wygląda podejrzanie? Upewnij się, 

że sprawdziłeś pozycje. Jeżeli jest tylko jedna 
gwiazda, która wydaje się odległa, najlepiej nie 
zwracać na nią uwagi i użyć pozostałe gwiazdy 
porównania.

4. Ocena jasności – Gdy już zlokalizowałeś 
odpowiednie gwiazdy porównania, w końcu 
możesz dokonać oszacowania. Ilustracja 7.8 
pokazuje nasze pole z Z UMa w centrum i z 
południem u góry. Z tego obrazu wynika, że 
jasność zmiennej jest między gwiazdami 80 
i 83 i pomiędzy nimi przeprowadzisz swoją 
interpolację.

Uwaga: Większość nowych obserwatorów 
stwierdzi, że ocenianie jasności rzeczywistych 
gwiazd jest większym problemem niż w tej 
demonstracji. Czy przedział między 80 i 
83 wydaje się mały? Tak jest! W końcu nie 
powinieneś się dziwić, jeżeli twoje oceny różnią 
się trochę od ocen innych obserwatorów.

Ilustracja 7.8 – Pole Z UMa z gwiazdami 
porównania

Dla celów demonstracji załóżmy, że oszacowanie 
wynosi 81.

5. Zapisz swoje obserwacje – Następujące 
informacje powinny być zapisane:

Nazwa zmiennej: Z UMa

Oznaczenie zmiennej: Chociaż nie jest to 
obowiązkowe, gdyż teoretycznie odszukasz 
to później, napisanie tego w czasie obserwacji 
pomoże w wyłapaniu wielu potencjalnych 
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błędów. Na przykład w czasie chłodu podczas 
sesji obserwacyjnej twoje U mogłoby wyglądać 
jak V i odwrotnie. Oznaczenie natychmiast 
wyjaśnia takie problemy!

Data twojej obserwacji: Możesz ją wpisać 
dla każdej obserwacji, ale ponieważ zazwyczaj 
obserwatorzy każdą noc obserwacyjną 
zaczynają od nowej strony, data normalnie 
jest umieszczona na górze strony. Zawsze 
powinieneś używać formatu podwójnej daty, 
aby uniknąć pomyłki czy jest przed, czy po 
północy.

Czas twojej obserwacji: Obserwatorzy 
używają zarówno czasu lokalnego jak i Czasu 
Uniwersalnego (UT). Któregokolwiek czasu 
używasz, powinieneś być konsekwentny. 
Dokładność, z jaką zapisujesz czas zależy 
od typu gwiazdy. Wskazówki są w tabeli 6.1, 
strona 40. W razie wątpliwości, nie zaszkodzi 
być bardziej precyzyjnym. Wielu obserwatorów 
zapisuje swoje obserwacje z dokładnością do 
minuty, bez względu na typ gwiazdy.

Jasność zmiennej według twojej oceny: W 
tym przykładzie 8.1.

Jasność gwiazd porównania użytych do 
obserwacji: Użyliśmy gwiazd porównania 80 
i 83.

Mapy użyte do obserwacji: Odszukaj 
najbardziej aktualna datę podana na mapie i 
zapisz ją tak jak widzisz. W przypadku Z Uma: 
mapa pokazana na Ilustracji 7.7, strona 51, 
data powinna być zapisana jako 12/97. Na 
wielu starych mapach podano tylko rok, więc 
to wszystko, co możesz określić. Jeśli używasz 
nowszych map, jak ta pokazana na Ilustracji 
1.1, strona 7, data powinna być wpisana jako 
040314.

Uwagi na temat warunków, które mogłyby 
mieć wpływ na seeing: Wiele zwyczajnych 
warunków jak światło Księżyca, zamglenie, 
chmury  i td . ,  powinny być  kodowane 
standardowymi skrótami literowymi. Listę 
skrótów znajdziesz w tabeli 6.2, strona 45. Inne 
komentarze powinny być zapisane. Ilustracja 7.9 
pokazuje jak powinien wyglądać przykładowy 
wpis w notatniku dla naszego przykładu. 

Chociaż kod „W” (określający pogodę) 
jest wyszczególniony z powodu wiatru, nie 
wykazaliśmy obserwacji jako przybliżonej, 
ponieważ byłoby pokazane jako „8.1:”. Jest 
to twoja decyzja, jako obserwatora. Przez 
określenie kodu bez przybliżonej jasności, 
pokazujesz, że nie odczuwasz wpływu warunków 
na dokładność oszacowania. Odwrotnie nie 
może się zdarzyć. Jeżeli oszacowanie określisz 
jako przybliżone, musisz określić powód 
niepewności.

Ilustracja 7.9 – Wyjątek z notatnika obserwatora
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Gene Hanson ze swoim 18-calowym f/4.5 reflektorem Obsession i 6-calowym f/5  teleskopem.


