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DLOUHÁ TRADICE I NOVÉ PROJEKTY!

předsedové
1924-2008

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti již od
roku 1924 organizuje výzkum a pozorování proměnných hvězd v ČR a SR a
sdružuje amatérské i profesionální výzkumníky na tomto zajímavém poli stelární
astrofyziky.
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Hlavní činnost Sekce spočívá v organizování společného výzkumu proměnných
hvězd pod 4 výzkumnými projekty: B.R.N.O., MEDÚZA, TRESCA a HERO.

TŘI ČTVRTĚ MILIÓNU POZOROVÁNÍ!
Do dnešního dne pozorovatelé společným úsilím provedli přes 750 000 vizuálních
odhadů nebo měření proměnných hvězd. Do různých projektů se zapojilo přes
1000 pozorovatelů a sledovali 2500 hvězd.

POZOROVACÍ DENÍKY
Každý pozorovatel si může na našich stránkách zřídit pozorovací deník a vkládat
online své výsledky. U zákrytových dvojhvězd se sám zobrazí předpovídaný okamžik
minima. Deník lze umístit na své vlastní stránky.
NOVÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY

Jako na běžícím pásu se začaly objevovat nové proměnné hvězdy. Zatímco do
poloviny devadesátých let jich čeští astronomové objevili jen několik, nové století
přineslo i nové objevy. Čeští pozorovatelé objevili už více než 150 nových proměnných hvězd.
PROMĚNÁŘ ROKU

Cena Jindřicha Šilhána Proměnář roku byla založena v roce 2000. Ocenění se
uděluje za vynikající pozorovatelské výsledky, objevy nových proměnných hvězd,
vývoj nových metod výzkumu proměnných hvězd, publikaci výsledků pozorovatelské, ale i teoretické práce v oblasti proměnných hvězd, případné zvláště významné
další činnosti v oblasti výzkumu proměnných hvězd.
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47 let pozorovacích praktik
Od roku 1961 pořádá Sekce celostátní pozorovací praktika. Zejména nováčci se
tam učí jak pozorovat proměnné hvězdy, jak pozorování zpracovávat a jak své
výsledky posílat do centrální databáze.

Brno
Ždánice
Vyškov
Pec pod Sněžkou

Praktika probíhala koncem šedesátých let v Brně, od roku 1978 na hvězdárně ve
Ždánicích, od roku 1986 ve Vyškově a od roku 2007 v Peci pod Sněžkou.

Letošní praktikum proběhne od 2. do 9.
srpna v Peci pod Sněžkou na penzionech
TŘI ČTVRTĚ MILIÓNU POZOROVÁNÍ! Alena a Eliška.
pozorovatelů a sledovali 2500 hvězd.

Kromě proměnných hvězd se bude pozorovat i exoplaneta.
Stále jsou VOLNÁ MÍSTA.

40 let konferencí

konference
1963-2008

Sekce pořádá každoročně na podzim konference o výzkumu proměnných hvězd.
První byla uspořádána v Brně v roce 1963 a od té doby se až na pár výjimek konaly
v Brně až do roku 2004. Od té doby se místa konání konferencí střídají.

Brno
Hradec Králové
Valašské Meziříčí
Litomyšl

Letos

Konference slouží jako místa pro výměnu
zkušeností pozorovatelů, prezence vlastních výsledků a diskuzi nad pozorovacími
programy.
Účastní se jí průměrně 40 astronomů z celé
země i ze zahraniční. Setkávají se na nich
amatérští a profesionální astronomové.

PROJEKT
B.R.N.O.
Brno Regional Network of Observers

http://var.astro.cz/brno

VELKÁ TRADICE ZÁKRYTOVÝCH DVOJHVĚZD!
Zkratka B.R.N.O. znamená Brno Regional Network of Observers a odkazuje na
historii Sekce, když ještě byla těsně spjata s brněnskou hvězdárnou.
Pozorování zákrytových dvojhvězd se u nás provádí již od roku 1960. Výsledkem
pozorování je především určování okamžiků minim jasnosti.
Pozorování je možné provádět vizuálně a pomocí CCD techniky. Okamžiky minim

a původní vědecké články byly dříve publikovány především v anglicky psané
publikaci "Práce Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně" a v sekčním
časopisu "Perseus". Nyní se data publikují již výhradně elektronicky - v odborných
žurnálech jako je IBVS (Information Bulletin on Variable Stars) či OEJV (Open
European Journal on Variable Stars).
BRÁNA O-C MINIM
Sekce má na svém webu několik aplikací, které patří mezi nejlepší na světě. Největší pozornost zasluhuje unikátní databáze okamžiků minim zákrytových dvojhvězd. O-C brána dokáže rychle a jednoduše ukázat chování každé hvězdy.
Na www stránkách projektu http://var.astro.cz/brno najdete mapky, předpovědi
okamžiků minim, software, světelné křivky, trenažér,...
Zákrytové dvojhvězdy se pozorují od roku 1960, kdy tento program rozjel
ředitel brněnské hvězdárny O. Obůrka.

Vizuální i CCD pozorování zákrytových dvojhvězd je velice jednoduché.
Některé zákrytové dvojhvězdy se mění velice nápadně a stačí i menší
přesnost měření. Čas minima lze určit při nejhorším i CCD kamerou bez
filtru.
Za dobu své existence se do databáze skupiny dostalo 475 000 pozorování.

Nejaktivnější pozorovatelé

.

Nejsledovanější hvězdy

RT And
RZ Cas
TV Cas
U Cep
UX Her
AK Her
SW Lac
U Peg
RT Per
V Tri
W UMa
Z Vul
ZZ Boo
SZ Her
UV Leo
UZ Dra
VX Her
AT Peg
TW Dra
BR Cyg
XX Cep
Y Cyg
SX Gem
SW And
CM Lac
XZ Cep
AB And
...a další

PROJEKT
MEDÚZA
Most Exclusive Department of United Zealous Astronomers

http://var.astro.cz/meduza

DESÍTKY TYPŮ HVĚZD!
Projekt MEDÚZA zastřešuje pozorování a výzkum fyzických proměnných hvězd

v rámci Sekce PPH ČAS. Koordinujeme tuto činnost v České republice i na
Slovensku.

V rámci projektu se u nás pozorují především vybrané červené pulzující proměnné, symbiotické a kataklyzmické proměnné, novy a supernovy a další. Po-

zorovací program MEDÚZY je tvořen přibližně stovkou hvězd, jež jsou opomíjené
pozorovateli ve světě i robotickými přehlídkami.

Kromě vybraných proměnných v programu MEDÚZY (katalog MEKA) přijímá
MEDÚZA do své databáze pozorování všech fyzických proměnných hvězd
učiněných spolupracujícími pozorovateli.
DLOUHODOBÁ POZOROVÁNÍ JSOU CENNÁ

V době krátkodobých grantů a projektů jsou stále více ceněna douhodobá

pozorování vybraných proměnných hvězd. Na obloze je už známo přes 100 000
hvězd, které mění svoji jasnost a jedině díky amatérům víme, jak se chovají.

Na www stránkách projektu http://var.astro.cz/meduza najdete přes 100 mapek,
rady, software, cirkuláře, světelné křivky.
MEDÚZA vznikla v roce 1996. Založili ji L. Brát, P. Hájek a P. Sobotka.

Největším úspěchem byl bezesporu objev druhého zjasnění podivné
hvězdy V 838 Mon. Dodnes se přesně neví, co její výbuch způsobilo.

MEDÚZA své výsledky prezentovala na několika mezinárodních konferencích.

Na přelomu století patřila MEDÚZA v ročním počtu pozorování mezi prvních

pět skupin na světě.

Za dobu své existence se do databáze skupiny dostalo 282 000 pozorování.

Nejaktivnější pozorovatelé
vizuální

.

CCD

ST And
TU And
TV And
TY And
WY And
DZ And
EK And
QR And
KN Aql
Z Aur
RW Aur
SZ Aur
VW Aur
VX Aur
AG Aur
BB Aur
GS Aur
KT Aur
RR Cam
RV Cam
UW Cam
WZ Cam
XX Cam
AU Cam
TX CVn
UX CMi
ST Cas
UY Cas
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PROJEKT
TRESCA
TRansiting ExoplanetS and CAndidates

http://var.astro.cz/tresca

SLEDUJTE EXOPLANETY!
TRESCA je nový pozorovací projekt zaměřený na sledování exoplanet. Přesněji
na sledování přechodů (tranzitů) exoplanet přes mateřskou hvězdu.

TRESCA je akronym a znamená TRansiting ExoplanetS and CAndidates, tedy
v češtině zakrývající exoplanety a kandidáti.
Několik desítek známých extrasolárních planet má v prostoru orientovanou orbitální
trajektorii rovnoběžně se směrem k pozemskému pozorovateli. U těchto soustav
pozoroujeme v každém cyklu (extrasolárním planetárním roce) přechod temného
kotoučku planety přes disk mateřské hvězdy. Dochází k takzvaným tranzitům.

STAŇTE SE JEDNÍM Z PRVÍCH POZOROVATELŮ EXOPLANET!

Tento dynamicky se rozvíjející obor astronomie je nově přístupný i amatérským
astronomům. Pozorování zákrytů je vlastně úplně stejné, jako pozorování minim
zákrytových dvojhvězd. Vyžaduje ovšem maximální přesnost řádu tisícin magnitudy.
Důležitá je přesnost montáže, autoguidingový čip a zkušenost.
Nově byly vytvořeny www stránky projektu http://var.astro.cz/tresca.
Najdete zde předpovědi okamžiku přechodů i úspěšná pozorování.
Ke dnešnímu dni je známo 287 extrasolárních planet a z toho 46 planet
obíhá po trajektorii, která je přivádí z našeho pohledu před disk mateřské
hvězdy - jedná se o takzvané tranzitujícící exoplanety.
Mnoho tranzitů je fotometricky detekovatelných i amaterským vybavením
(0,2 - 0,3m RL + CCD kamera). Pokles hv. velikosti je kolem 0,01 mag a
délka trvání typicky stovky minut.

Metoda zjišťování extrasolárních planet pozorováním během zatmění
mateřské hvězdy byla poprvé zmiňována již před 50 lety. Princip samotné

detekce je velice jednoduchý: světlo hvězdy je ztlumeno přechodem
obíhající planety přes její disk, přičemž se tento jev opakuje s dobou
oběhu planety okolo hvězdy.
Úspěšnost této metody silně závisí na geometrii přechodu a poklesu svítivosti
způsobené objektem, který přechází přes hvězdy. Podle obrázku vlevo plyne,
že pravděpodobnost spatření přechodu je poměr mezi poloměrem hvězdy a
hlavní poloosou oběžné dráhy planety. Pro planety podobné Jupiteru nacházející
se ve vzdálenosti 1 AU (150 mil. km) obíhající okolo hvězdy podobné Slunci
(poloměr 700 000 km) vychází tento poměr zhruba 0,005. To znamená, že 0,5 %
systémů má správnou konfiguraci. I z toho důvodu se touto metodou doposud
neobjevilo velké množství planet. Důležité ovšem je, že tato metoda existuje a
že je možné ji použít.
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PROJEKT
HERO
High EneRgy Objects

http://var.astro.cz/hero

PROJEKT HERO ODSTARTOVAL!
HERO je nový projekt organizovaný Sekcí pozorovatelů proměnných hvězd a je
zaměřen na sledování vysokoenergetických objektů.

Na základě spolupráce s Doc. René Hudcem ze skupiny astrofyziky vysokých
energií Astronomického ústavu AV ČR bylo vybráno 20 objektů, jež jsou zdroji
rentgenového či dokonce gama záření a jsou pod patrolou družice INTEGRAL.
VŠICHNI POZOROVATELÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI K ÚČASTI NA PROJEKTU!

Základní metoda pozorování výše uvedených objektů je dlouhodobý monitoring
spočívající v pořízení malé série (5 - 10) měření každou noc. Ideální je měření
ve filtrech BVRI, nebo alespoň v tolika filtrech, kolik jich máte k dispozici.

Pro každý objekt byla vytvořena mapka těsného okolí a vybrány nejvhodnější
srovnávací hvězdy, pro něž je známa jejich hvězdná velikost ve fotometrických
filtrech BVRI. Až na výjimky se jedná o opticky poměrně slabé objekty, které je
nutné sledovat velkými dalekohledy.

3C 66A And
V 347 Aql
FO Aqr
TT Ari
S5 0716+714 Cam
1ES 2344+514 Cas
8C 0149+710 Cas
V 709 Cas
V1727 Cyg
1ES 1959+650 Dra
1ES 0647+250 Gem
AM Her
HZ Her
Mrk 501 Her
BL Lac
RX J0214.2+5144 Per
3C454 Peg
4C 47.08 Per
GK Per
S5 0836+710 UMa

Nově byly vytvořeny www stránky projektu http://var.astro.cz/hero.
V tuto chvíli zde naleznete především podrobnosti o pozorovacím programu a vyhledávací mapky.
Objekty HERO můžeme rozdělit do dvou základních oblastí –
stelární zdroje vysoké energie a extragalaktické zdroje vysoké energie.
Stelární objekty:
Jedná se o dvojhvězdné objekty, které z různých příčin, různým způsobem
a na různých vlnových délkách vyzařují rentgenové emise a gamma emise.
Kataklyzmické dvojhvězdy (Cataclysmic Variables)
Málo hmotné rentgenové dvojhvězdy (Low Mass X-Ray Binaries, LMXRB)
Velmi hmotné rentgenové dvojhvězdy (High Mass X-Ray Binaries, HMXRB)
Nové typy objektů, dosud nezařazené
Extragalaktické zdroje:
Kromě stelárních objektů, které se nachází v naší Galaxii zachytily v minulosti mnohé rentgenové satelity i zdroje nacházející se mimo vší pochybnost
v kosmologických vzdálenostech a vyzařující rentgenové a gamma emise o
ohromujícím výkonu:
Aktivní galaktická jádra (Active Galactic Nuclei, AGN)
Blazary a kvazary

Optické protějšky a optické dosvity gamma záblesků (Gamma Ray Burst, GRB)

Extragalaktické supernovy
Svítivé modré proměnné v cizích galaxiích (Luminous Blue Variables, LBV)

