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Workshop – práce s fotometrickými daty
11. až 13. května 2012  -  Valašské Meziříčí

Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti pořádá ve spolupráci 
s hvězdárnou Valašské Meziříčí specializovaný workshop – seminář zaměřený na práci 
s fotometrickými daty, jejich zpracování, analýzu a publikaci.

Témata workshopu: 
 Korektní zpracování fotometrických snímků 
 Práce s fotometrickými daty 

o určování minim / maxim jasnosti
o skládání pozorování
o hledání period
o konstrukce fázových křivek a O-C diagramů
o barevná fotometrie - určování transformačních koeficientů a převod dat do 

mezinárodního fotometrického systému 
 Publikace fotometrie

o fyzické proměnné hvězdy
o zákrytové dvojhvězdy
o tranzitující exoplanety
o pozorovací deník na var.astro.cz
o co s novými proměnnými hvězdami

Workshop je určen pro pozorovatele proměnných hvězd začátečníky i pokročilé. 

Kde
Workshop se uskuteční na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. 

Kdy
Začátek akce je v pátek 11. 5. v 18 hodin. Konec v neděli 13. 5. ve 12 hodin. 

Stravování
Stravovat se budou účastníci praktika individuálně nedaleké restauraci nebo z vlastních zásob.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v prostorách hvězdárny. Kapacita je omezena na 20 osob. Cena ubytování 
na dvě noci je 300,- Kč. 

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek je 100,- Kč a pokrývá především materiály pro účastníky a lektoři. 

Co s sebou
Především notebook na vlastní práci. Kdo má, tak vlastní napozorované CCD či DSLR snímky. 
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Přihlášky
Své přihlášky – návratky zasílejte nejpozději do 5. 5. 2012 na adresu brat@pod.snezkou.cz k 
rukám L.Bráta. Připojte kontaktní informace na sebe a informaci o tom, co byste se na semináři 
chtěli naučit / prodiskutovat. 

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