
Supervzplanutí kataklyzmické hvězdy
CzeV404 Her

1 Úvod
Koncem května tohoto roku dojde k supervzplanutí kataklyzmické hvězdy CzeV404 Her,
supervzplanutí se u této hvězdy pozorují s periodou ∼ 140 dní. Účelem této pozorovací
kampaně je pořídit pozorování tohoto vzplanutí v různých fotometrických filtrech.

Tabulka 1: Základní informace o hvězdě CzeV404 Her
Veličina Hodnota
Rektascenze 18h 30m 2s
Deklinace +12◦33′48′′

Orbitální perioda 0,09802123 d
2,35250952 h

Magnituda (filtr V) 16,5 − 14,5
Maximum supervzplanutí 24. květen 2020

± 5 dní

2 Základy teorie
CzeV404 Her je kataklyzmická proměnná hvězda s orbitální periodou P = 2.35 h.
Jedná o trpasličí novu typu SU UMa, objevená byla v roce 2012. Kataklyzmické hvězdy
jsou dvojhvězdy složené z bílého trpaslíka a méně hmotné, chladnější složky. Chlad-
nější složka vyplňuje Rocheův lalok až k Langrangeovu bodu L1, přes který dochází
k přenosu hmoty ze sekundární, chladnější složky na primární složku, bílého trpaslíka.
Přenášená hmota tvoří kolem bílého trpaslíka akreční disk, který je významnou sou-
částí těchto systémů. Silně ovlivňuje tvar světelné křivky během zákrytů a ovlivňuje i
celkovou pozorovanou jasnost.

Akreční disky svou jasnost mění. Většinu času se nacházejí v klidové fázi, může
ale dojít k nárůstu jasnosti disku, kterému se říká vzplanutí (outburst). Tato vzplanutí
se v případě trpasličích nov objevují opakovaně s nepravidelnou periodou, která může
být od několika dní až po několik let. Amplituda vzplanutí může být 2 − 8 mag a doba
jejich trvání může být od 2 dní až po 20 dní. V případě typu SU UMa pak dochází
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Obrázek 1: Ukázka světelných křivek zákrytů hvězdy CzeV404 Her pořízených 65cm
dalekohledem v Ondřejově.

ke dvou typům vzplanutí. Jednak k normálním vzplanutí, a pak k supervzplanutí (su-
peroutburst), která mají větší amplitudu, delší dobu trvání a dochází k nim v delších
časových rozestupech.

3 Vzplanutí a supervzplanutí CzeV404 Her
Normální vzplanutí hvězdy CzeV404 Her mají amplitudu ve filtru V An ∼ 2 mag a
dochází k nim s periodou Tn ∼ 7 d. Supervzplanutí pak mají amplitudu As ∼ 2,4 mag,
trvají zhruba 20 dní a jejich perioda je Ts = 142,4 d. Podle dříve pozorovaných super-
vzplanutí byl odvozen vzorec pro výpočet časů maxim

MaxN = HJD 24 56004,760 + 142,358 · N, (1)

kde N značí číslo cyklu supervzplanutí. Přesnost tohoto vztahu je podle dřívějších po-
zorování přibližně 5 dní. Nejbližší další supervzplanutí podle vzorce nastane 24. května
2020.

4 Doporučení a tipy k pozorování
• Pro pozorování supervzplanutí jsou potřebná pozorování mimo zákryt. Jak je

vidět na obrázku 1, jasnost před a po zákrytu se může lišit, především pokud
je akreční disk v klidové fázi. Je vhodné tedy pozorovat vždy ve stejnou fázi.
Vzorec pro výpočet času zákrytu je

Min. = HJD 24 58423,21138(10) + 0,09802123(7) · E, (2)
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Obrázek 2: Mapka ukazující polohu proměnné a srovnávací hvězdy. Jedná se o výřez
snímku pořízeného 154cm Dánským dalekohledem na La Silla. Velikost zorného pole
na snímku je 4 × 4 minuty.

kde E značí epochu. Zákryt nastává zhruba 20 minut před tímto časem a končí
20 minut po tomto čase, aktuální fázi je možné sledovat například na stránkách
CzeV katalogu1. V ideálním případě by bylo vhodné pořídit světelnou křivku po-
krývající celou fázi systému, je ale postačující pořídit i jenom pár měření mimo
zákryt.

• Vzhledem k nejistotě určení času supervzplanutí a vzhledem k délce supervzpla-
nutí je dobré začít s pozorováním hvězdy ∼ 15 dní před datem předpokládaného
maxima.

• Na obrázku 2 je zobrazeno hvězdné pole, kde je vyznačena poloha CzeV404 Her
a hvězdy, která je používána jako srovnávací pro měření pořízená v Ondřejově.

1http://var2.astro.cz/czev.php?id=404
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