
Jaká byla 30. konference o výzkumu promìnných hvìzd?

Od 6. do 8. listopadu se v Brnì v prostorách Hvìzdárny a planetária Mikulá�e Koperníka konala
jubilejní 30. konference o výzkumu promìnných hvìzd. Sjelo se na ni na 70 èeských a slovenských
promìnáøù. Pøítomen byl i jeden pozorovatel z Polska.

Úèastníci konference pøed vstupními dveømi do
velkého planetária na Kraví hoøe v Brnì.     Foto IAN

Pátek 6. 11.
Oficiální program zaèal v pátek v 18 hodin. Po

nìkolika úvodních slovech Z. Mikulá�ka nám pøedstavil
M. Zejda spolu s J.�afáøem zajímavá pozorování
zákrytových dvojhvìzd uèinìná v Brnì s CCD
kamerou. Z pøíspìvku mimo jiné vyplynulo, �e vizuální
pozorovatelé, kteøí pozorují èasto, mohou získat
výsledky srovnatelné s výsledky dosa�enými  s pomocí
moderních mìøících metod.

Sobota 7. 11.
Do druhého dne nás uvedl L. Hric svou

zajímavou pøedná�kou o problematice analýzy
chování symbiotických promìnných hvìzd. Do dne�ního dne je známo na 150 takových soustav, z
nich� jen 15 je dostateènì sledováno. Skládají se ze dvou hvìzd okolo nich� je spoleèná cirkumbinární
obálka. Jednou ze slo�ek bývá èervený obr a druhou bílý trpaslík. Svìtelnou køivku ovlivòuje mnoho
procesù. Periodické variace jsou zpùsobovány zákryty, efektem odrazu svìtla, pulzací èerveného obra
a rotací slo�ek. Polopravidelné zmìny jasnosti zapøíèiòuje nehomogenita cirkumbinární obálky, zatímco
nepravidelné variace ovlivòují jaderné reakce na bílém trpaslíku, nerovnomìrný pøenos hmoty, nestabilita
akreèního disku a formování prachové obálky.

Dal�í tématický celek se týkal astrometrické
dru�ice HIPPARCOS. J. Vondrák nás detailnì seznámil
s prùbìhem mise, která spoèívala v pøesném mìøení poloh,
jasností, vlastních pohybù a paralax jasných hvìzd. Mìøení
poloh bylo vzta�eno k novému souøadnému systému ICRS
(International Celestical Reference System), který je vázán
ke vzdáleným vesmírným objektùm a platný od 1.1.1998.
O misi HIPPARCOS toho bylo øeèeno ji� mnoho, zajímavé
je, co podobného se chystá v nadcházejícím století. Nejprve
to bude nìmecký projekt DIVA, jeho� limitní dosah bude
15 mag. Následovat by mìla americká dru�ice SIM
(2004?) s dosahem 20 mag, dále evropská GAIA (2009?)
s dosahem 20 mag a japonská LIGHT (2010?) s dosahem
18 mag.

Po dobrém obìdì navázal R.Gális s pøíspìvkem o
fotometrickém výzkumu zákrytových dvojhvìzd KW Per
a UV Leo. Anomálie na jejich svìtelných køivkách vysvìtlil
pøítomností svìtlých skvrn na povr�ích tìles.
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J.Vondrák (nahoøe) a R.Gális (dole).  Foto IAN
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O zajímavostech ze CCD pozorování v Ondøejovì povídal M. Wolf. Asi nejzajímavìj�í byly
vady na CCD èipech, které vykreslovaly na snímcích bizardní útvary. Pøi koupi nové CCD kamery se
poøádnì pøesvìdèete o její technické nezávadnosti! I renomované firmy mohou prodávat zmetky. L.
�arounová navázala rozborem vlivu propustnosti atmosféry na kalibraci kamery a pøesnost mìøení v
rùzných spektrálních oblastech.

Jako ji� tradiènì si pro nás V. �imon pøipravil detailní rozbor chování zajímavé promìnné hvìzdy.
Letos to byla V 1080 Tau, zákrytová dvojhvìzda, u ní� dochází k zákrytu pouze akreèního disku.

Odpolední blok pokraèoval zprávou M. Artima o nové verzi programu Gorgona, který novì
umo�òuje zpracovávat nejen vizuální, ale také CCD pozorování zákrytových dvojhvìzd.

L. Brát nás upozornil na oficiální server promìnných hvìzd v Èeské republice (http://
astro.sci.muni.cz/variables) a jeho pøínos pro komunikaci mezi astronomy.

P. Sobotka, L. Brát a P. Hájek pohovoøili o èinnosti skupiny pozorovatelù fyzických promìnných
hvìzd - MEDÚZY. Od doby jejího vzniku na jaøe 1996 byla vytvoøena fungující centrála, která poskytuje

Spoleèenský veèer probíhal v uvolnìné
atmosféøe. Foto IAN

svým spolupracovníkùm v�e, co potøebují k pozorování. Byl
vydán soubor 50 mapek, katalog s pozorovacím programem
a vlastními výsledky, nìkolik èísel cirkuláøe, byla zalo�ena
internetovská stránka. Databáze odhadù obsahuje pøes 15
000 záznamù od 40ti pozorovatelù.

Ve veèerních hodinách probìhla plenární schùze
B.R.N.O. M. Zejda, pøedseda sekce, podal zprávu o èinnosti.
Mimo jiné jsme se dozvìdìli, �e archív minim obsahuje pøes
12 000 záznamù, �e se mezinárodní konference o výzkumu
promìnných hvìzd v roce 1997 setkala s kladným ohlasem
zahranièních úèastníkù, co� pøispìlo k dobrému jménu èeské
astronomie. Byl zvolen nový výbor sekce.
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Nedìle 8. 11.
Poslední den konference zaèal zprávami o èinnostech pozorovacích skupin. I. Kudzej nás mile

pøekvapil informací o stavbì nové hvìzdárny na Slovensku, kde bude umístìn 80ti cm dalekohled.
Bude to nejvìt�í pøístroj na Slovensku a bude vyu�íván k pozorování promìnných hvìzd.

Jak zjistit aktivitu algolid podle zmìn ve svìtelných køivkách zákrytu nám prozradil V. �imon.
Pøítomnost akreèního disku okolo jedné ze slo�ky mù�e zpùsobovat asymetrii svìtelné køivky a
promìnnou délku totálního zákrytu. Zmìny v délce trvání zastávky v minimu jasnosti se mohou  projevit
ji� po nìkolika dnech. Sledování tìchto hvìzd je astrofyzikálnì zajímavé a pro pozorovatele atraktivní.
Podle V. �imona mù�e vìrohodné výsledky získat i zku�ený vizuální pozorovatel. Nejedná se tedy jen
o zále�itost moderní mìøící techniky (CCD).

Na závìr dne byl poøádán spoleèenský veèer, který pøispìl k dobré pohodì celé konference.

dokonce svá vlastní fotografická pozorování tohoto jevu.
Po pøestávce následovala poutavá pøedná�ka Z.

Mikulá�ka o pøíèinách zmìn jasnosti mirid. Vìt�ina z nás se s
ú�asem dozvìdìla, �e miridy témìø vùbec nepulzují! Pøíèinou
jejich zmìn jsou nadzvukové rázové vlny vznikající ve slupce
obalující kyslíkovo-uhlíkové jádro. V této slupce probíhají
výbušné termonukleární reakce (He - C,O), které periodicky

variací jasnosti u hvìzd typu Mira Ceti. Prezentoval zde

L. �melcer pøedvedl na videozáznamu jak se postupuje
pøi zpracovávání negativù pomocí  mikrofotometru. Jedná se
o jediný funkèní pøístroj svého druhu v Èeské republice. V
druhé èásti své pøedná�ky nás informoval o pozorování rychlých

Z. Mikulá�ek pøi pøedná�ce o pøíèinách
zmìn jasností mirid.                          Foto IAN



zahøívají vnìj�í vrstvy hvìzdy. Pøitom se disociují molekuly TiO, které jinak svými absorpèními pásy
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opìt vznikají. Hvìzda slábne a cyklus se opakuje.
Program konference byl zakonèen vyhlá�ením pozorovací kampanì na unikátní kataklyzmický

objekt QR And (RX J0019.8+2156). Hledací mapka i se srovnávacími hvìzdami byla P. Sobotkou
vyhotovena je�tì bìhem konference a pozorovatelé si ji mohli rovnou odvézt do svých pozorovacích
stanovi��.

�zastiòují� svìtlo hvìzdy. Po odeznìní rázové vlny podpovrchové vrstvy zchladnou a absorpèní pásy

Konference podobného pojetí je výbornou pøíle�itostí
pro setkání amatérù s profesionály, vzájemnou výmìnu názorù
a diskusi nad spoleènými tématy. Takovým diskusím byl
vìnován prostor bìhem pøestávek a pøedev�ím pøi
spoleèenském veèeru. Kromì mluvených pøíspìvkù bylo celé
foyer velkého planetária (kde se konaly v�echny pøedná�ky)
zaplnìno vývìskami s promìnáøskou tématikou.

Celá akce byla po organizaèní stránce bezchybnì
zaji�tìna pøedev�ím díky Dr.Zejdovi, Dr. Hájkovi a jejich
spolupracovníky. Nezbývá nám ne� doufat �e i pøí�tí rok se
v�ichni sejdeme na brnìnské hvìzdárnì na ji� 31. konferenci
o výzkumu promìnných hvìzd.

Ku loá rové  d i skuse  ve  foye r  ve l kého
planetária. Foto IAN

Luboš Brát &  Petr Sobotka
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