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51. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd
20. až 28. srpna 2011  -  Pec pod Sněžkou

INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY

Na letošní ročník praktika se nám přihlásil rekordní počet pozorovatelů. Dokonce jsem 
z kapacitních důvodů musel i odmítat. Pro Vaši informaci, máme přihlášeno 21 pozorovatelů, 
kteří s sebou přivezou 11 pozorovacích sestav. I letos tedy bude platit, že na 2 pozorovatele 
bude jeden dalekohled s CCD či DSLR. Ano, pozorování s digitálními zrcadlovkami bude letos 
velké téma. Zcela zásadní novinkou pro rozvoj tohoto způsobu pozorování je implementace 
přímého zpracování .RAW snímků programem Muniwin. 
Čeští pozorovatelé jsou průkopníci v pozorování tranzitů exoplanet. Fotometrii tranzitů jsme se 
věnovali na minulých ročnících praktika a stejně tomu bude i letos. Ještě stále jsme nenalezli 
limit, jaké přesnosti fotometrie lze docílit kolektivním pozorováním. Meta 0,001 mag stále ještě 
čeká. 

- Náplň letošního praktika
Dostáváme se tedy k cílům, kterým bude zaměřeno letošní praktikum:

1) Fotometrie s DSLR
2) Barevná fotometrie s DSLR, porovnání s barevnou fotometrií CCD
3) Kolektivní pozorování tranzitu exoplanety, skládání fotometrických dat

Kromě praktických přednášek souvisejících s uvedenými úkoly se dočkáme i přednášky Ondřeje 
Pejchy na téma Supernovy. Níže je uveden program, který nás čeká v případě špatného počasí. 

4) Oprava společné publikace z minulého praktika na základě připomínek editorů OEJV
5) Práce s fotometrickými daty z Keplera   (v případě špatného počasí)
6) Příprava prací B.R.N.O. č. 38 (v případě špatného počasí)
7) Další přednášky dle přání (v případě špatného počasí)

- Termín praktika
Letos je praktikum až v nejpozdějším termínu – poslední týden v srpnu. Konkrétně od soboty 20. 
do neděle 28. 8. 2011. Účastníci s rodinami, kteří jsou ubytování na chatě ELIŠKA mají termín 
od neděle 21. do neděle 28. 8. 2011. Příjezd do Pece pod Sněžkou si naplánujte tak, abyste 
dorazili nejdříve ve 14 hodin. Do té doby bude probíhat úklid na chatě. 

- Průběh pozorování na praktiku, oděv, noční občerstvení
Vzhledem k pozdnímu letnímu termínu praktika budou noci již poměrně dlouhé. Pozorovat bude 
možné od 21:30 do 05:30 hodin SELČ. Pozorovací noci tedy budou dlouhé 8 hodin. To je téměř 
dvojnásobek oproti délce noci na začátku prázdnin a byl to i důvod proč je praktikum posunuto 
na tento pozdní termín. Počítejte s tím, že v Peci může v průběhu noci teplota klesnout až na 0°C. 
Je tedy nutné s sebou přivézt asi takovýto oděv: teplé nepromokavé boty, teplé ponožky případně 
teplé spodní prádlo, zateplené kalhoty, svetr, zateplenou bundu, případně i čepici, rukavice 
(nejlépe kožené). 
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Vzhledem k délce noci bude třeba se u dalekohledů střídat. Buďto ve dvojici u každého přístroje 
nebo po skupinách. Pro každého doporučuji během pozorovací noci alespoň 2 hodiny spát 
(zatímco přístroj snímkuje samozřejmě!), zbytek lze dospat ráno a dopoledne. 
V noci je vysoká vlhkost vzduchu. Výhodou je mít dalekohled vybaven vyhřívanou rosnicí. Na 
pozorovatelně bude pro tyto účely i fén na osušení optiky.  
Během noci bude k dispozici zdarma pro všechny pozorovatele běžné občerstvení – instantní 
polévky, čaj, káva, chléb, paštika apod. 

- Příprava před praktikem !
POZOR! Všichni účastníci, kteří si přivezou techniku by si ji měli nyní ještě před akcí 
zkontrolovat, sestavit a prakticky vyzkoušet. Tímto se chceme vyhnout technickým potížím, 
které nás provázely během minulého ročníku. Každý by měl přijet na praktikum PŘEDEM 
PŘIPRAVEN. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné propojovací kabely, že všechna zařízení 
(montáže, kamery, notebooky) spolu správně komunikují. 
Každý máte před praktikem domácí úkol: Učiňte se svou technikou nějaká pozorování 
v termínu 1. až 20. srpna a přivezte data – snímky s sebou! Nemusí se jednat přímo o úspěšné 
pozorování proměnné hvězdy či tranzitu exoplanety. Měla by být ale použita technika, kterou 
s sebou přivezete nebo kterou běžně používáte. V Peci pak každý toto své pozorování představí  
ostatním a pohovoří o objektu, důvodu jeho výběru, problémech, výsledcích apod. Toto je 
povinné pro všechny! Pokud někdo z účastníků nemá vlastní vybavení, může použít vybavení 
zapůjčené, na hvězdárně nebo alespoň učinit nějaké jednoduché fotografické pozorování běžným 
digitálním fotoaparátem. 

- Seznam účastníků
# Jméno Příjmení Pozn. Město Přístroj

1 Reinhold Auer Veverská Bitýška RF 150 + azim. montáž

2 Luboš Brát (s rodinou) Pec pod Sněžkou RL200 + CCD ST8 s RF80 + G1-0300, dobson 250/1500

3 Radek Dřevěný Znojmo RL200/660 CCD G2-402, BVRI +  RF 70/500 CCD G1 300

4 Bohuslav Hladík Praha dalekohled + CCD ATIK

5 Kateřina Hoňková Ostrava

6 Jakub Jurýšek Prostějov

7 Petr Kliment Černošice DSLR Canon EOS 300D, objektiv Rubinar 5,6/500mm, EQ6 

8 Josefína Klimentová Černošice

9 Bernard Kuchťák Znojmo

10 Pavel Marek Hradec Králové EQ-6 SS, RL150 + CCD G2-0400 a CCD G2-1600 s G1-0300

11 Martin Mašek Liberec DSLR

12 Míla Moudrá Praha RL150/750 + ST-7 s RF70 + G1-0300 (sekční set)

13 Ondřej Pejcha (s doprovodem) Ohio, USA

14 Stanislav Poddaný (s rodinou) Praha

15 Petr Sobotka Kolín

16 Zuzana Sobotková Kolín

17 Miroslav Spurný Karlovy Vary Meade LX-75, Newton 203/800 + CANON EOS350D

18 Jaroslav Trnka (s rodinou) Slaný EQ-6 SS, RL200 + CCD G2-0400 a CCD ST-9

19 Martin Vítek Karlovy Vary Montáž CG-4, Newton 130/1000 + NIKON D60

20 Filip Walter Praha LDX75 + DSLR + teleobjektiv

21 Martin Zíbar (s rodinou) Chlumčany EQ 6 SS + SW ED 80/600 + pointační + Atic 16 IC
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- Další informace
Doporučuji označit si jménem své kabely, tašky, kufry, el. zdroje, atd. z důvodu správné 
identifikace při balení. 
Vzhledem k velkému množství účastníků je nutné podstoupit nezbytné opatření, abychom se 
vešli do přednáškové místnosti (jídelny):

- Notebook na přednášky / zpracování dat vezme vždy jen jeden z dvojice pozorovatelů
- V jídelně se nesmí nechávat žádné notebooky (a zdroje), na kterých se nepracuje

Obecné informace o lokalitě, ubytování, stravování, dopravě a dalším vyžití viz „Základní 
informace“

- Pro nejmenší účastníky praktika
Praktikanti s doprovodem – rodinou budou ubytovaní na chatě ELIŠKA. Pro nejmenší zde bude 
k dispozici toto vyžití: klouzačka, trampolína, míče, badminton, létající talíř, koloběžka, plastová 
motorka, houpačka a další hračky. 

Těším se naviděnou se všemi a pevně věřím, že nám počasí bude přát!

Bc. Luboš Brát, vedoucí praktika :-)

Velká Úpa 193, 542 21 Pec pod Sněžkou. 
E-mail: brat@pod.snezkou.cz, 
tel.: +420 776 323 365. 
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