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PRZEDMOWA DO WYDANIA 2001
Z dużą przyjemnością prezentujemy zweryfikowane i poprawione wydanie Podręcznika Wizualnych 
Obserwacji Gwiazd Zmiennych. Z założenia podręcznik ma być wyczerpującym przewodnikiem 
obserwacji gwiazd zmiennych. Zawiera on dużo podstawowych informacji z wydanego w 1970r. 
przez Margaret W. Mayall, byłej dyrektor AAVSO, Podręcznika Obserwacji Gwiazd Zmiennych, 
jak również informacje z różnych materiałów obserwacyjnych AAVSO opublikowanych od tego 
czasu. Podręcznik ten dostarcza najnowszych informacji na temat wykonywania obserwacji gwiazd 
zmiennych i składania sprawozdań z obserwacji do AAVSO.

Dla nowych obserwatorów podręcznik ten jest podstawowym narzędziem – jedną z publikacji, z 
których może on uzyskać wszystkie potrzebne informacje do rozpoczęcia programu obserwacyjnego 
gwiazd zmiennych. Z drugiej strony, długoletni i doświadczeni obserwatorzy oraz ci, powracający do 
obserwacji gwiazd zmiennych, mogą go uznać przydatnym jako podręczne, szybkie źródło informacji 
lub tekst odświeżający, pomocny w odkrywaniu nowych aspektów obserwacji gwiazd zmiennych.

Podręcznik ten zapozna Cię ze znormalizowanymi procesami i procedurami obserwacji gwiazd 
zmiennych – bardzo ważną częścią wykonywania i dostarczania Twoich obserwacji do AAVSO.

Znajdziesz tutaj nowe informacje, przedstawione w przydatnej formie, z rozdziałami ułożonymi 
według wzrastającej trudności i zgrupowanymi według treści przedmiotu. Dla tych, którzy wolą 
mieć istotne informacje w swoim notesie lub foliowych koszulkach, jest wiele stron do skopiowania. 
Mamy nadzieję, że podręcznik ten pomoże Ci powiększyć wiedzę o podstawach obserwacji gwiazd 
zmiennych, usprawnić pracę z teleskopem i uzyskać więcej przyjemności i satysfakcji z tworzenia 
istotnego wkładu do wiedzy o gwiazdach zmiennych, bez względu na to czy jesteś nowicjuszem 
czy też doświadczonym obserwatorem, lub tylko obserwatorem „fotelowym”, który chce wiedzieć 
więcej o obserwacjach gwiazd zmiennych.

Informacje w tym podręczniku zostały zebrane z różnych publikacji AAVSO i wydane przez Sarę J. 
Beck z kadry technicznej AAVSO. Serdecznie dziękuję Sarze za wspaniałą pracę, jaką wykonała 
przygotowując to wydanie.

Dodatkowo wielu członków AAVSO, personelu Centrali wniosło wartościowe komentarze i zalecenia 
do tego podręcznika. Składamy podziękowania dla Carla Feehrera, Petera Guilbault, Gene 
Hansona, Haldun Menali, Paula Norrisa, Ron Royera, Doug Welch i Michaela Saladygi. Szczególnie 
dziękujemy Gene Hansonowi zarówno za napisanie rozdziału w tym podręczniku, jak i jego hojny 
udział w kosztach publikacji.

Janet A. Mattei
Dyrektor AAVSO 1973-2004

PRZEDMOWA DO WYDANIA Z ROKU 2005 
Wydany w 2001 roku „Podręcznik obserwacji wizualnych gwiazd zmiennych” używany był przez 
setki miłośników gwiazd zmiennych, od początkujących do doświadczonych obserwatorów. Uważany 
jest przez wielu za podstawowe źródło informacji dla obserwatorów wizualnych. Podobnie jak i we 
wcześniejszej wersji „Podręcznika ...”, Sara Beck (Asystent techniczny AAVSO) publikując nowe 
wydanie w 2005 r. wprowadziła wiele zmian i udoskonaleń. Dzięki udziałowi i poświęceniu czasu 
przez wielu wolontariuszy, wydanie to proponujemy w kilku wersjach językowych. Jedną z tych 
wersji jest wersja polska, przetłumaczona przez Andrzeja Grabowskiego oraz Jerzego Speila, 
natomiast prace nad edycją tej publikacji wykonała Sara Beck z pomocą Gamze Menali. Mamy 
nadzieję, że wszystkich obserwatorów ucieszy możliwość przeczytania „Podręcznika ...” w swoim 
ojczystym języku.

Arne A. Henden, Dyrektor AAVSO
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...jest faktem, że tylko przez obserwacje gwiazd zmiennych amator może 
wykorzystać swoje skromne wyposażenie do praktycznego użytku, a 
następnie do każdego większego obszaru działalności wiedzy w jej za-
stosowaniu do najszlachetniejszej z nauk.

—William Tyler Olcott, 1911
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Co	to	są	gwiazdy	zmienne?

Gwiazdy zmienne to gwiazdy, które zmieniają swą jasność. Gwiazdy często zmieniają jasność, 
gdy są bardzo młode, lub gdy są bardzo stare. Przyczyna zmian jasności może być wewnętrzna 
(ekspansja, kontrakcja, erupcja, itd.) lub spowodowana czynnikami zewnętrznymi, takie jak zakrycia 
dwóch lub więcej gwiazd. W roku 2000 znano i skatalogowano ponad 30000 zmiennych, a 14000 
innych gwiazd podejrzewano o zmiany jasności. Większość gwiazd – wraz ze Słońcem i Gwiazdą 
Polarną – zmienia swą jasność, jeżeli precyzyjnie ją zmierzymy.

Dlaczego	badamy	gwiazdy	zmienne?

Prowadzenie badań gwiazd zmiennych jest ważne, ponieważ dostarcza podstawowych informacji 
o fizycznych właściwościach, rodzajach i ewolucji gwiazd. Odległość, masa, promień, budowa 
zewnętrzna i wewnętrzna, skład, temperatura oraz jasność mogą być wyznaczone na podstawie 
danych uzyskanych z obserwacji gwiazd zmiennych. Ponieważ zawodowi astronomowie nie mają 
czasu ani funduszy koniecznych do zbierania danych o zmianach jasności tysięcy gwiazd zmiennych, 
amatorzy wnoszą znaczący wkład do nauki, obserwując i dostarczając swoje obserwacje do AAVSO 
lub podobnych organizacji.

Znaczenie udziału poważnych obserwacji amatorskich pierwszy raz zostało zauważone przez 
niemieckiego astronoma Friedricha Wilhelma Augusta Argelandera (1799-1875), słynnego dzięki 
jego atlasowi i katalogowi gwiazd Bonner Durchmusterung (BD). W roku 1844, gdy znanych było 
tylko 30 gwiazd zmiennych, Argelander napisał w artykule: ”… Najpilniej polecam te boleśnie 
lekceważone zmienne, sercom wszystkich miłośników gwiaździstego nieba. Możecie mieć 
satysfakcję łącząc przyjemne z pożytecznym, gdy spełniacie ważną rolę powiększania ludzkiej 
wiedzy.” Wezwanie Argelandera jest tak samo aktualne dzisiaj.

Czym	jest	AAVSO?

American Association of Variable Star Observers (AAVSO, Amerykańskie Stowarzyszenie 
Obserwatorów Gwiazd Zmiennych) jest światową, niedochodową, naukową i edukacyjną organizacją 
amatorów i zawodowych astronomów zainteresowanych gwiazdami zmiennymi. Założona została 
w 1911r. przez Williama Tyler Olcotta, amatora astronomii i prawnika z zawodu oraz Edwarda C. 
Pickeringa, dyrektora Harvard College Observatory. Do roku 1954 AAVSO należało do Harvard 
College Observatory, a potem zostało niezależną, prywatną, badawczą organizacją. Zadaniem jej 
było – i nadal jest – koordynowanie, zbieranie, ocenianie, analizowanie, publikowanie i archiwizacja 
obserwacji wykonywanych głównie przez amatorów i udostępnianie ich zawodowym astronomom, 
pedagogom i studentom. Jest to największe stowarzyszenie obserwatorów gwiazd zmiennych z 
centralą w Cambridge (Massachusetts, USA) liczące w 2004 roku ponad 1200 członków w 46 
krajach.

W 2004 r. archiwa AAVSO zawierały prawie 12 milionów obserwacji 7500 gwiazd zmiennych. Ponad 
700 obserwatorów z całego świata dostarcza około 450000 obserwacji każdego roku. Pod koniec 
każdego miesiąca, nadchodzące obserwacje są sprawdzane przez pracownika technicznego 
AAVSO. Przy tej okazji wyłapuje się  błędy oczywiste. Następnie obserwacje są przetwarzane 
i dodawane do danych każdej gwiazdy w Międzynarodowej Bazie Danych AAVSO. Baza ta jest 
świadectwem umiejętności, entuzjastycznego oddania i zaangażowania obserwatorów AAVSO 
od 1911 roku.

WSTĘP
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Usługi	dla	społeczności	astronomicznej.

Dane AAVSO, publikowane i niepublikowane, są udostępniane astronomom na całym świecie przez 
stronę internetową (http://www.aavso.org) lub na zamówienie w Centrali AAVSO. Serwisy AAVSO 
są przeszukiwane przez astronomów w celu:

a. Aktualizacji informacji o niezwykłej aktywności gwiazd w czasie rzeczywistym;
b. Pomocy w planowaniu i wykonywaniu programów obserwacji gwiazd zmiennych przy użyciu  
 dużych teleskopów naziemnych oraz instrumentów na pokładach satelitów;
c. Pomocy w jednoczesnych obserwacjach optycznych gwiazd i natychmiastowym ocenianiu ich 
 aktywności podczas wykonywania naziemnych i satelitarnych programów obserwacyjnych;
d. Korelacja danych optycznych AAVSO z danymi spektroskopowymi, fotometrycznymi i
 polarymetrycznymi.
e. Wspólnej analizy statystycznej zachowania się gwiazd przy użyciu wieloletnich danych
 AAVSO.

Współpraca między AAVSO i astronomami zawodowymi w zakresie informacji w czasie 
rzeczywistym, lub jednoczesnych obserwacji optycznych umożliwiła pomyślne wykonanie wielu 
programów obserwacyjnych, szczególnie tych stosujących satelity w swych badaniach. Te wspólne 
projekty zawierają obserwacje z Apollo-Soyuz, HEAO 1 i 2, IUE, EXOSAT, HIPPARCOS, HST, 
RYTE, EUVE, Chandra, XMM-Newton, Gravity Probe B, CGRO, HETE-2, Swift i INTEGRAF. 
Znaczna ilość rzadkich zdarzeń została zaobserwowana przez te satelity w wyniku powiadomienia 
w porę przez AAVSO.

Serwisy	dla	obserwatorów	i	pedagogów.

AAVSO umożliwia obserwatorom gwiazd zmiennych wnoszenie istotnego wkładu do astronomii, 
przyjmując ich obserwacje, wprowadzając je do danych AAVSO, publikując je i czyniąc je 
przydatnymi dla zawodowych astronomów. Włączenie Twoich obserwacji do Międzynarodowej 
Bazy Danych AAVSO, oznacza, że badacze w przyszłości będą mieli dostęp do tych obserwacji, 
dając Ci okazję wkładu do nauki zarówno obecnie jak i w przyszłości.

AAVSO pomoże przygotować na zamówienie odpowiedni program obserwacyjny dla osoby, klubu 
astronomicznego, szkoły podstawowej, wyższej, itd. W ten sposób obserwatorzy, studenci i wydziały 
uczelni są w stanie wykorzystać w najlepszy sposób swoje możliwości i wykonać wartościową 
pracę. AAVSO może także pomóc w nauczaniu technik obserwacyjnych i propozycji wyboru gwiazd 
zawartych w programie.


