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ÚVODEM 
Tento metodický materiál vznikl na základě zkušeností spolupráce s učiteli dvou středních 

partnerských škol projektu v jeho průběhu. Pokusili jsme se připravit materiál, na jehož základě byli 
vzděláváni účastníci seminářů na hvězdárně a na jehož základě se pracovalo se členy Astrotýmu. Tento 
materiál je vhodný jako základ pro práci se studenty středních škol a lze jej volit pro doplňování učiva na 
všech středních školách.  

Schválením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (dále RVP ZV) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále RVP G) dostávají ZŠ, 
SŠ a gymnázia příležitost vytvořit si svůj školní vzdělávací program (ŠVP) a v něm si naplánovat vzdělávání 
ve své škole do značné míry podle vlastních představ. ŠVP nám umožnilo vstoupit na půdu školy s tím, že 
skutečně doplňujeme konkrétní učivo dané školní třídy.  

 

Co konkrétní školní vzd ělávací program (ŠVP) umož ňuje? 
Z pohledu pedagogických pracovník ů: 

• Učitelé mají možnost prost řednictvím ŠVP profilovat svoji školu, odlišit ji od  škol stejného typu. 
• Učitelé mohou svobodn ě formulovat vlastní p ředstavy o nejvhodn ější podob ě vzdělávání na své 

škole. 
• ŠVP umožní vhodný výb ěr vzdělávacího obsahu a jeho rozvržení tak, aby vznikl v ětší prostor 

pro rozvíjení schopností, dovedností a postoj ů žáků, kteří pak budou lépe p řipraveni na 
zvládání životních situací a budou motivovaní k cel oživotnímu vzd ělávání. 

• Vhodný výb ěr vzdělávacího obsahu pom ůže mimo jiné odbourat zbyte čné a neefektivní 
zdvojování u čiva. 

• Příprava ŠVP je výzvou k posílení mezip ředmětových vztah ů a souvislostí. 
• Tvorba ŠVP m ůže přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce uvnit ř školy. 
• Tvorbou ŠVP se posílí týmová práce, využijí se zkuš enosti jednotlivých u čitelů. 
• Velkou šanci dostanou zejména tvo řiví učitelé a u čitelé, kte ří jsou ochotni zbavit se stereotyp ů 

ve své práci. 

V nabídce astronomických modul ů se jedná o propojení (integraci) vzdělávacích oborů jako je fyzika, chemie, 
biologie / přírodověda, geografie / zeměpis a geologie a dále o doplnění či zatraktivnění laboratorních cvičení, volitelných 
předmětů a seminářů. 

 
Dále lze pomocí modulů navázat na zvyšování kompetencí . 

 
Kompetence k u čení: 
Učitel: zadává žákům referáty, aby vyhledávali biologické informace v různých informačních zdrojích – internetu, rozhlasu, 
televizi, odborných časopisech; získané informace žáci prezentují; klade žákům otázky o způsobu a příčinách různých 
přírodních procesů, společně o nich diskutují a hledají adekvátní odpovědi, vyžaduje, aby je žák zhodnotil a porovnal 
s dosavadními znalostmi a zkušenostmi a formuloval závěry; 
 
Kompetence k řešení problém ů 
Učitel: vytváří s žáky na základě vlastních pozorování, dosavadních zkušeností a znalostí hypotézu, žáci ji ověří 
praktickou činností při laboratorním cvičení a vyhodnotí její správnost; 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel: vhodně volenými otázkami vede žáky k vyslovení hypotéz či vlastních názorů na daný přírodovědný problém, žák 
uvede skutečnosti, ze kterých vyvodil svůj úsudek; konzultuje názory všech žáků, při diskusi je učí vhodně argumentovat, 
společně spolupracují na řešení úkolu; 
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel: zadává skupinová laboratorní cvičení, při kterých žáci efektivně spolupracují, rozdělují podle svých schopností své 
pracovní činnosti, společně plánují vhodný postup k vyřešení úlohy; 
 
Výchovné a vzd ělávací strategie  
 

1. Pro nabývání kompetence k učení: 

Výběr vzdělávacích strategií je inspirován systémem Integrované tematické výuky (Kovaliková). Používané metody a 
formy výuky jsou zejména motivační, proto převažují metody názorně demonstrační obohacující frontální výklad. K tomu 



využívají učitelé širokých možností didaktické techniky, kterými škola disponuje (laboratoř chemická, biologická a fyzikální, 
dataprojektor, interaktivní tabule atd.). 
Vedle frontální formy se v hodinách s celou třídou využívá skupinová práce v kombinaci s problémovým rozhovorem. 
Skupinová práce dominuje v laboratorních cvičeních. Integrovaná forma vyučování vede žáky k dovednosti informace 
nejenom syntetizovat, ale i třídit a spojovat je v mentální schémata s pevnou a jasnou strukturou otevřenou dalšímu 
dotváření. 
 

2. Pro nabývání kompetence k řešení problémů: 

Učitelé orientují učivo prakticky, tj. tak, aby bylo zřejmé, že přírodovědecké myšlení vysvětluje realitu každodenního života 
a je nástrojem k jejímu zlepšování. Učitel metodou problémového rozhovoru vede žáky ke kladení otázek po 
přírodovědných příčinách jevů, které kolem sebe vidí. 
 

3. Pro získávání kompetence komunikativní: 

Učitel zařazuje problémové rozhovory při frontální výuce i v komunikaci ve skupinové výuce, besedy s odborníky, 
panelové diskuse atd. Učitel vede žáka k prvním krokům ve využívání internetu pro získávání vědeckých informací, k 
práci s učebnicí a populárně naučnou literaturou knižní i časopiseckou. 
 

4. Pro získávání kompetence sociální a personální, kompetence občanské: 

Učitel vytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu o stav životního prostředí na Zemi a vytváří v žácích vědomí, že 
globální dimenze povrchu Země nás všechny dostává „na palubu jedné lodi“. Proto preferuje přístupy kooperační před 
kompetitivními. 
 

5. Pro získávání kompetence pracovní: 

Učitel nacvičuje s žáky jednoduché práce s laboratorní technikou a s internetem. Učitelé ve svých hodinách využívají 
širokou škálu vyučovacích metod a forem se zřetelem k aktuálním vzdělávacím potřebám třídy. Metody transmisivní 
(výklad) doplňují především metodami názorně demonstračními (pokus), které někdy realizují i formou skupinové práce. 
Zejména v hodinách laboratorních cvičení zařazují problémový rozhovor, brainstorming, případně projekt. Vždy přihlížíme 
k příslušným učebním osnovám a konkrétním učebním plánům, které si škola ve svém ŠVP může podle zájmu žáků 
každoročně měnit. 
 

Doporu čené pozorovací projekty pro st řední školy (1. – 4. ro čník) 
Tato brožurka obsahuje metodické rady k žákovským výzkumným 

projektům, které jsou ideální pro interaktivní demonstraci žákům 
a. SID monitoring 
b. DSLR pozorování proměnných hvězd 

 
Všechny vybrané pozorovací metody využívají především astronomickou techniku, která se použivá 

v rámci projektu, tedy detektory SID monitoru, DSLR a CCD kamery (allsky kamery, CANON EOS 1200D) a 
data získaná za jasných nocí uložených na počítačových serverech.  

Navíc vychází z toho, že nejsou nutná systematická pravidelná pozorování přímo v noci pod oblohou. 
Žáci mohou pracovat s napozorovanými daty z jasných nocí jiných pozorovatelů. Žáky by měl získat představu, 
jak se v daném oboru data zpracovávají. Prakticky si pozorování může vyzkoušet za použití techniky na 
nejbližší hvězdárně, formou odborné stáže. V současné době je poměrně značný problém při práci se žáky 
v terénu pořádat časté pozorovací akce, jednak z důvodu počasí a také na podobné aktivity nemají většinou žáci 
moc času.   
 
 
 

 

 

 
 
 
 



Metodický list 1: Práce se SID monitorem 
Vzdělávací oblasti:     Zeměpis, Přírodopis, Fyzika 
Klí čová slova:     Země, Slunce, atmosféra, ionosféra, ionizace, sluneční vítr, CMI, 
vysílač na dlouhých vlnách 
Očekávané výstupy žáků:    Využije získané informace pro další vzdělávání a k pochopení vlivu 
sluneční aktivity na zemskou ionosféru. 
 
Klí čové kompetence: 

• Kompetence k učení:  

Vyhodnocuje informace z databáze, chápe význam jednotlivých zápisů a grafů 

• Kompetence k řešení problémů:  

V případě nalezení odchylky od běžného normálu v datech dokáže vyhodnotit jejich příčinu i důsledek 

• Kompetence komunikativní:  

Chápe vztah Slunce – sluneční aktivita – ionosféra – změny ionosféry a jejich vliv na šíření dlouhých 

radiových vln 

• Kompetence sociální a personální:  

Přispívá ke spolupráci a diskuzi v malé skupině i k debatě celého kolektivu, umí svůj názor obhájit. 

• Kompetence občanská:  

Chápe základní princip fungování detekce ionosférických poruch. 

 

Pomůcky: 
Sestava SID monitoru, počítač, software k záznamu a detekci. 
 
Organizace vyučování a metody práce: 
 
Presentace k pochopení principu, na kterém SID monitor funguje 
Seznámení s jednotlivými částmi SID monitoru (anténa, zesilovač, počítač, software) 
Samostatné zkompletování celé sestavy SID monitoru 
Oživení sestavy 
Záznam dat a jejich správná interpretace 
Možnost kontroly vlastních závěrů se zahraničními weby. 
 
 
 
 

Popis činnosti v hodině 
 
Činnost učitele Činnost žáka 
Výklad a prezentace na téma: 
Princip detekce ionosférických poruch 

• Vysvětlení co je to sluneční aktivita a jak se projevuje 
• Vliv sluneční aktivity na zemskou ionosféru 
• Princip fungování SID monitoru 
• Práce se softwarem a vyhodnocení získaných dat 
• Další možnosti využití SID monitoru k detekci dalších 

přírodních jevů (zemětřesení a podobně) 
 
Zadání úkolu č. 1 
Najděte na grafu SID monitoru čas východu, západu Slunce a 
čas pravého poledne. 

Aktivní poslech 
 
 
 
 
 
 
 

Individuální práce 

Zadání úkolu č. 2 
Pokud najdete na grafu odchylky od normálu, porovnejte je 
s výstupy jiných SID monitorů, např. na webových stránkách 
jiných provozovatelů astronomických pozorování 

Individuální práce 

 
 



PRACOVNÍ LIST: SID MONITORING 

PRAKTICKÝ ÚKOL 
1. Nakresli šíření dlouhých vln (DV) v atmosféře a princip jejich využití pro SID monitoring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zařaď dlouhé vlny (DV) do spektra elektromagnetického záření (nakresli).  
 
 
 
 
 
 
3. Interpretuj jednotlivé části grafu zaznamenaného stanicí SID monitoru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEMATICKÉ OTÁZKY                                                      

Své odpovědi, které považuješ za správné, zakroužkuj 

 
4) Co je to peak? 

a) náhlé zvýšení intenzity signálu 
b) náhlý úbytek signálu 
 

5)  Kolik vrstev má zemská ionosféra 
a) 2 
b) 4 



Co je to SID monitor a jak funguje 
 
SID monitor –z anglického Sudden Ionospheric Disturbance – náhlé ionosférické rušení (nebo porucha), 
pracuje na poměrně jednoduchém principu. Monitorování náhlých ionosférické poruch je nenákladná a 
poměrně jednoduchá metoda nepřímého pozorování velmi zajímavých dějů. Výsledky měření jsou překvapivé a 
natolik přesné, že jsou srovnatelné s daty z profesionálních observatoří určených na pozorování sluneční 
aktivity, kosmického počasí a detekci vysoce energetického kosmického záření. 
 
Co je ionosféra: 
Ionosféra je vrchní část naší atmosféry, kde se vlivem ionizujícího záření přicházejícího zejména ze Slunce 
tvoří z neutrálních molekul a atomů plynů ionty. Skládá se ze čtyř vrstev: 

Vrstva D je nejníže položená a to ve výškách zhruba 80-100 km. Vzhledem k vyššímu tlaku plynu oproti 
vyšším vrstvám a tedy i vyššímu počtu kolidujících částic je třeba neustálého toku ionizujícího záření aby 
ionizace převládla nad rekombinací. Z tohoto důvodu je tato vrstva poměrně málo ionizovaná a po západu 
Slunce rychle mizí. Šíření radiových signálů není touto vrstvou ovlivněno tolik jako vrstvami E a F. 

Vrstva E se náchází ve výšce cca 100-130 km. Vzhledem k nižšímu tlaku plynu dochází zde k rekombinaci o 
něco pomaleji, takže tato vrstva po západu slunce nezmizí zcela. Má největší význam pro šíření radiových 
signálů na středních a krátkých vlnách. V období maxima sluneční činnosti je kritická frekvence této vrstvy 
okolo 10 MHz. 

Vrstva F je nejsvrchnější vrstvou ionosféry ve výškách od 130 do 400 km. Během dne se štěpí na dvě části, 
vrstvu F1 a F2, které během noci opět splývají v jedinou vrstvu F. Stupeň ionizace je vzhledem k intenzitě 
dopadajícího záření a nízkému tlaku nejvyšší. Vrstva F má význam pro dálkový přenos signálu zejména na 
vyšších frekvencích. 

Dlouhé vlny (zkratka DV, případně LW či LF z anglického Long wave a Low frequency) je pásmo 
elektromagnetických vln o frekvenci mezi 30 kHz až 300 kHz, čemuž odpovídá délka vlny 10 km až 1 km. 
Vyznačuje se spolehlivým šířením pozemní (přímé) vlny na velké vzdálenosti, proto se používá pro navigaci, 
komunikaci a rozhlasové vysílání, které mají pokrýt velká území. Dlouhovlnný vysílač ovšem vyžaduje velký 
výkon a vysoké vysílací antény (stožáry). 

 
A dlouhé vlny mají ještě jednu 

zvláštnost, odráží se v ionosféře. Jejich 
schopnost odrazu je ale závislá na stavu 
ionosféry. Čím více je ionosféra narušena, tím 
hůře odráží vysílání na dlouhých vlnách. 
Logicky se naskýtá otázka, co tuto ionosféru 
narušuje.  

Tím „narušitelem“ je sluneční aktivita, 
která má přímý vliv na D vrstvu ionosféry. O co 
jde, pokud použijeme přesnou definici: 

Vrstva D je nejnižší ionosférická vrstva, 
zhruba ve výškách mezi 50–90 km. Ionizovány 
jsou molekuly NO zářením na čáře Lyman-α 
Lymanovy série (121,5 nm), dále molekuly N2 a O2 pomocí rentgenového záření. Dochází i k záchytu 
elektronů a ke vzniku záporných iontů. V noci v této vrstvě rychle klesá koncentrace iontů v důsledku vysoké 
koncentrace plynu a tím i vysoké srážkové frekvence, ale vrstva v malé míře přetrvává kvůli ionizaci 
kosmickým zářením. Právě tato vrstva je zodpovědná za útlum v pásmu HF ve dne. V noci se příjem na 
těchto frekvencích (vysílání AM) zlepšuje. Takže, jednoduše řečeno, čím silnější je během dne sluneční 
aktivita (např. erupce), tím větší narušení ionosféry tu máme. Když z vysílače pošleme signál na dlouhých 
vlnách, on se nám od ionosféry odrazí a budeme vyhodnocovat úroveň signálu z odražené vlny. Viz 
schematický obrázek napravo. 

A co k tomu potřebujeme? Tak už zmiňovaný vysílač o velkém výkonu s vysokou anténou, anténu 
nejlépe kruhového tvaru o průměru alespoň jeden metr, malý zesilovač a PC se správným softwarem. 



Kde vzít vysílač s velkou anténou a velkým výkonem? Kupodivu nikde, oni nám tuto službu zdarma 
poskytují armády celého světa, nebo alespoň ty státy, které vlastní ponorkové loďstvo. Oni si klidně komunikují 
se svými ponorkami, nás nezajímá, o čem vedou debatu, nás jen a jen zajímá síla signálu z takového vysílače, 
která se odražená dostává k nám, do našeho přijímače. Zde je seznam několika použitelných vysílačů v Evropě: 

 
Země Stanice  Kmito čet [k Hz] Výkon [kw]  Kód  

Británie Anthorn 19.6 500 GBZ 
Island Keflavik 37.5 100 NRK 
Itálie Tavolara 20.27 43 ICV 

Francie Rosnay 15.1 400 HWU 
Francie St. Assise 16.8 23 FTA 
Francie LeBlanc 18.3 - HWU 

Německo Rhauderfehn 23.4 500 DHO38 
Norsko Noviken 16.4 45 JXN 
Turecko Bafa 26.7 - TBB 

 
Tak vysílač máme. Jako anténu můžeme použít profesionální výrobek, 

anebo si ji zhotovit sami. Přibližně 100 až 150 metrů smaltovaného drátu navineme 
na rám o stranách 1 m. Viz obrázek nalevo. 

Fantazii a šikovnosti se meze nekladou. Oba konce drátu přiletujeme na 
klasický jack, např. od sluchátek k MP3. Musíme ale zvolit takovou velikost jacku, 
která nám „pasuje“ do zdířky na mikrofon na vašem PC. 

Do počítače pro začátek doporučuji nainstalovat program Spectum Lab, 
který je zdarma ke stažení na http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1 a v jeho nastavení 
zvolit jako zdroj položku SID monitor. Pozorně si pročtěte manuál a často kladené 
otázky.  

A také doporučuji projít si na internetu nějakou literatury anebo, a to je 
úplně nejlepší, navštívit naší hvězdárnu v Karlových Varech. Pokud je všechno správně zapojeno, podařilo se 
vám „nepřetrhnout“ drát, tak pak by se na monitoru počítače měl objevit běžící graf.  
 

Co na výstupním grafu můžeme vidět a jak ho správně vyhodnotit.  Na grafu vlastně vidíme sílu signálu 
odraženého od ionosféry. Musíme si 
uvědomit, že D vrstva vzniká při 
východu Slunce a s jeho západem 
zaniká. Takže nejnižší bod na grafu 
je začátek svítání, během dne až 
k poledni graf mírně stoupá a potom 
začne klesat, kdy při západu Slunce 
dosáhne druhé minimum. 
Pokud během dne dojde ke zvýšené 
sluneční činnosti, ta se nám projeví 
prudkým „vyskočením“ na grafu. 
Podle stupně intenzity a orientace 
antény může být ten skok směrem 

nahoru a nebo dolu. 
To je jen malý nástin toho, jak se s SID monitorem pracuje. Využití téhle jednoduché techniky má totiž 

mnohem víc možností, od zachycení bolidů, až k monitoringu dalších atmosférických jevů. Ale to všechno se 
už můžete  dozvědět na naší hvězdárně, kde vám rádi ukážeme, jak celý systém funguje. 
 
Princip detekce: 

Princip detekce SID je velmi prostý. Za normálního stavu je vrstva D poměrně málo ionizovaná a signál 
na VDV jí částečně prochází se současným zeslabením a částečně se odráží. Jak roste výška slunce nad 
obzorem, dochází ke zvýšení ionizace vrstvy D a nad daným poledníkem dosahuje maxima v poledne 
slunečního času. To se na křivce projeví jako nárůst v dopoledních hodinách. Jak výška Slunce odpoledne 
klesá, snižuje se i ionizace, projevující se poklesem signálu na záznamu. Po západu slunce postupně vrstva D 
mizí a v nočních hodinách se signál odráží výhradně od vrstvy E, což se projeví opět nárustem intenzity 
signálu. Jiná situace nastane, dojde-li k dopadu velkého množství ionizujícího záření (např. při slunečních 



erupcích) do ionosféry a zvýší se ionizace v nejníže 
položené vrstvě D. Nyní už je tato vrstva dostatečně 
ionizovaná, aby odrazila signál na VDV, což se při 
příjmu vzdálené stanice projeví nárůstem jeho 
intenzity. 

Jak už bylo uvedeno, stav a rozložení 
jednotlivých vrstev ionosféry se v průběhu dne a noci 
mění, čemuž odpovídá i charakteristický tvar křivky 
záznamu intenzity signálu nosné vlny. Typický 
průběh při klidné ionosféře je ukázán na obrázku 
dole. V případě, že dojde k náhlé ionosférické poruše, 
projeví se SID na záznamu jako nárůst intenzity 
signálu (peak), superponovaný na uvedené křivce. 

SID monitor je v podstatě jednoduchý rádiový přijímač pracující v oblasti velmi dlouhých vln (VDV), 
někde v rozmezí 15 -30 kHz, který je naladěn na vzdálený vysílač a sleduje intenzitu prostorové vlny odražené 
od ionosféry. Vzhledem k tomu, že v tomto pásmu s dostatečným výkonem vysílají víceméně jen vojenské 
námořní vysílače, jsou využívány právě ty. 
 

 

Zdroj informací: 
http://www.astronom.cz/procyon/astronomy/radioastronomy/sidmonitor.html 
http://sidstation.loudet.org 
http://solar-center.stanford.edu/SID/sidmonitor/ 
http://www.hvezdaren.sk/odborna-cinnost/radioastronomia/sid-monitor.html?page_id=1427 
http://karlovsky.info/sid/temphtml.htm 

 



 Metodický list 2.: Pozorování proměnných hvězd 
Vzdělávací oblasti:    Zeměpis, Přírodopis, Fyzika 
Vyučovací předmět:    Volitelný s dotací 1 hod./týdně 
Klí čová slova:    Hvězdy, Proměnné hvězdy, Jasnosti hvězd, Změny jasnosti, Typy 
proměnných hvězd,  Fotografie, Astrofotografie, Film, CCD chip černobílý a barevný, Pixel, Rozlišení 
obrazu, Expozice, Noční obloha, Světlo a jeho povaha, Foton, Barevné filtry, Sluneční filtr, Montáž 
dalekohledu, Ruční a motorický pohon dalekohledu. 
Očekávané výstupy žáků:   Využije získané informace pro další vzdělávání. 
 
Klí čové kompetence: 

• Kompetence k učení:  

Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení. 

• Kompetence k řešení problémů:  

Vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky. 

• Kompetence komunikativní:  

Rozumí různým typům textů a záznamů, přemýšlí o nich a tvořivě je využívá ke svému rozvoji. 

• Kompetence sociální a personální:  

Přispívá ke spolupráci a diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy. 

• Kompetence občanská:  

Chápe základní principy, na nichž spočívají přírodní zákony a další souvislosti. 

 
Pomůcky: 

• Učební list – UL 2 pro 1. – 4. ročník 
• Pracovní list – PL 2 pro 1. – 4. ročník 
• Metodický list – ML 2 pro 1. – 4. ročník 
• Učebnice  
• Dataprojektor a notebook 

 
Organizace vyučování a metody práce: 

• Řízený rozhovor 
• Řízená diskuze 
• Individuální práce a pozorování 
• Aktivní poslech 
• Prezentace 



Popis činnosti v hodině 
 

Činnost učitele Činnost žáka 
Výklad a prezentace na téma: 
Proměnné hvězdy – základní přehled 

• Typy hvězd 

• Slunce v porovnání s ostatními hvězdami 

• Povrchové barvy a teploty hvězd – HR Diagram 

• Jasnosti hvězd - magnitudy 

• Proměnlivost hvězd na obloze 

• Chování proměnných hvězd – jejich typy 

• Křivky změn jasností u jednotlivých typů hvězd 

• Vizuální odhady proměnných hvězd 

• Fotografická měření proměnnosti 

 
Zadání úkolu č. 1 
Jakým typem hvězdy je Slunce, Sirius, Betelgeuze a Vega 

- vytvořte seznam (podle dostupných zdrojů na internetu) 

Aktivní poslech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuální práce 

Výklad a prezentace na téma: 
Pozorování proměnných hvězd 

• Orientace na obloze a v katalozích hvězd a atlasech 

• Zaostření a pointace na hvězdy v zorném poli 

• Zpracování se softwarem MuniWin a IRIS 

• Vytvoření výsledné křivky průběhu jasnosti hvězdy  

 

Zadání úkolu č. 2 
Za využití dat z nočního pozorování některé proměnné hvězdy, sestavte 
ukázkovou křivku její proměnnosti a vyhodnoťte všechny výstupy, které 
lze o chování této hvězdy zjistit 

Aktivní poslech 
 
 
 

Individuální práce 

Praktikum na téma: 
Praktické pozorování proměnných hvězd 

• Výběr pozorovacího cíle dle katalogu 

• Pozorovací podmínky, orientace na noční obloze 

• Pravidla pozorování proměnných hvězd – organizace pozorování 

• Ustavení dalekohledu a příprava pozorování 

 
Zadání úkolu č. 3 

Příprava pozorování 
Pomůcky pozorovatele - kontrola 
Vlastní pozorování – nastavení cílové hvězdy 
Záznam pozorování 

Individuální práce 

Vyhodnocení s žáky 
Výklad na téma:  

Zpracování napozorovaných údajů 

Vliv pozorovacích podmínek 

Chyby pozorovatele 

Interpretace výsledků 

 
Shrnutí – myšlenková mapa: 

• Prokázání předpokládaného modelu chování proměnné hvězdy 
• Chyby při záznamu pozorování – základy vědecké metody 

Vyhodnocení:  
Klasifikace nejlepších 

Aktivní poslech 
 
 
 
 

Řízená diskuze 



PRACOVNÍ LIST: POZOROVÁNÍ PROMĚNNÝCH HVĚZD 

PRAKTICKÝ ÚKOL 
1. Nakresli schéma soustavy a průběhu změn jasnosti typické zákrytové proměnné hvězdy 
Algol v souhvězdí Persea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nakresli schéma soustavy typické trpasličí novy se vzplanutími v periodě kolem 50 dnů a 
vytvoř schematickou křivku změn jasnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEMATICKÉ OTÁZKY                                                      

Své odpovědi, které považuješ za správné, zakroužkuj 

 
3) V jakých jednotkách měříme jasnosti hvězd? 

a) v milimetrech, podle nich se i zakreslují do atlasů hvězdné oblohy 
b) ve stupních Celsiových odpovídajících teplotě povrchu hvězdy 
c) v magnitudách, logaritmických jednotkách hvězdných velikostí  

 
4) Co je to Flat-field?  

a) Snímek provedený po expozici, kterým odstraníme šum na pozadí 
b) Snímek, kterým při zpracování odstraníme vliv nehomogenity optické soustavy 
c) Snímek, kterým získáme časový průběh změn jasnosti hvězdy 

 
5) Jak má vypadat správný fotometrický snímek pořízený DSLR fotoaparátem? 

a) je barevný, abychom rozlišili lépe jasnosti nasnímaných hvězd  
b) je perfektně zaostřený, abychom docílili co nejmenších průměrů hvězd  
c) je černobílý a rozostřený, aby se lépe proměřovaly profily hvězd 



Mechanismy hvězdné proměnnosti 
Bc. Luboš Brát, podle skripta Z. Mikulášek a M. Zejda, Proměnné hvězdy, AÚ PřF MÚ Brno 

 
Proměnné hvězdy a mechanizmy jak k jejich změnám jasnosti dochází si popíšeme postupně podle oblasti, kde 

k proměnnosti dochází. Ještě dříve ale musíme rozlišit mezi tzv. geometrickými proměnnými a fyzickými proměnnými 
hvězdami.  
 
A. GEOMETRICKÉ prom ěnné  

Nemění se světelný tok z hvězdy či hvězdné soustavy, ale mění se pozorovaná svítivost. 
B. FYZICKÉ prom ěnné  

Skutečně proměnné hvězdy, u nichž se mění jejich zářivý výkon v daném spektrálním oboru. 
 
A. GEOMETRICKÉ prom ěnné hvězdy 

Ke změnám jasnosti dochází kvůli rotaci hvězdy nebo kvůli oběhu těles kolem sebe. 
 
A 1. Rotující proměnné 

Záření objektu není izotropní a osa rotace neprochází směrem k pozorovateli. Téměř vždy souvislost s 
přítomností magnetického pole, přičemž osa magnetického pole je odlišná od osy rotační. Jedná se o Pulzary, Ap hvězdy, 
typ RS CVn (fotosférické skvrny). 
 
A 2. Dvojhvězdy 

Složky dvojhvězdy se při svém oběhu vzájemně zastiňují (vůči pozorovateli).  Složky těsné dvojhvězdy jsou 
slapově deformovány a mají rotaci vázanou na dobu oběhu. Pozorujeme různě velký průřez kolmý na  směr k pozorovateli 
a zároveň platí, že menší povrchový jas je v místech s menším gravitačním zrychlením a naopak.  

V těsných dvojhvězdách se uplatňuje i efekt odrazu – složky se vzájemně osvětlují. Světlo složky se ve fotosféře 
druhé složky rozptýlí a vyzáří do prostoru a zároveň absorbuje a nahřeje fotosféru. Oba projevy vedou ke zvýšení jasu 
přivrácených stran dvojhvězdy. 

Efekt odrazu je nejvýraznější při konfiguraci normální hvězda + zhroucená složka s akrecí hmoty. Zhroucená 
složka vyzařuje rentgenové záření, které nahřívá druhou složku soustavy až o 1000 K. 

Dodatečně lze pozorovat i zákryty akrečním diskem či plynnými proudy při přetoku hmoty. 
 
B. FYZICKÉ prom ěnné hvězdy 
Dochází k reálným změnám charakteristik (L, R, M) v čase. Týká se to různých oblastí hvězdy  

- těsného okolí hvězdy 
- v povrchových vrstvách, většinou projevy hvězdné aktivity 
- v podpovrchových vrstvách, nejčastěji pulsace 
- v jádru – rychlé fáze hvězdného vývoje, supernovy 

 
B 1. Nestacionární děje v okolí hvězdy 

Okolohvězdný materiál / zárodečná mlhovina u T Tauri, FU Ori (dopady na hvězdu) či odvržená obálka po 
výbuchu novy či supernovy (interakce s mezihvězdnou látkou, rázové vlny) 

Materiál v interagujících dvojhvězdách – akreční disk (materiál ze složky – dárkyně – si s sebou nese moment 
hybnosti => nedopadá přímo na BT, ale vytváří akreční disk. Při turbulentním pohybu dochází k přeměně Ep na vnitř. 
Energii částic => pokles látky v disku směrem k BT = zjasnění (trpasličí novy) ). Kolísání jasnosti horké skvrny v akr. 
Disku = flickering  
 
B 2. Nestacionární děje na povrchu hvězdy 

Dopad hmoty z okolí na povrch – klasické novy (ukládaná látka na povrchu BT svou hmotností kontrahuje BT, 
stlačuje degenerovanou hvězdu. Uvolněná gravitační energie se transformuje na vnitřní energii a dochází k zahřívání BT. 
Dochází k ohřevu i vrstvy uložené hmoty na povrchu => zápalná teplota CNO cyklu => Překotná termonukleární reakce 
=> exploze povrchových vrstev BT, rozlet v rychlostí n x 1000 km/s. Zjasnění o 7 – 19 mag. Opakuje se po řádově 105 let. 
 
B 3. Povrchová aktivita hvězd 

Fotosferická aktivita – chladné skvrny na povrchu – obdoba slunečních skvrn. U hvězd se silným magnetickým 
polem => s konvektivní vrstvou pod povrchem => chladné hvězdy G, K, M. Bývá doprovázena erupcemi ~ o řád silnější 
než erupce na Slunci – eruptivní trpaslíci UV Ceti 
T Tauri – erupce, proměnné emise v čarách H a K (chromosférické projevy) mohutný hvězdný vítr 
- Obři a veleobři – rovněž chromosférická aktivita, hvězdný vítr => ztráta hmoty 
- RS CVn (skvrnití psi) – těsné dvojhvězdy. Zde fotosférické skvrny (až na 50% povrchu!), chromosférická aktivita, 
mohutné erupce 
 



B 3.I Příčiny hvězdné aktivity 
Hlavní roli zde hrají lokální magnetická pole, dynamový mechanismus. Zesilování slabého (náhodného) 

magnetického pole současným působením podpovrchové konvektivní vrstvy a rotace hvězdy. Mag. pole vzniklé pod 
povrchem, je vynášeno na povrch, zde se rozbíjí (disipuje) => magnetohydrodynamické vlny se šíří vodivým prostředím 
(plasmou) fotosféry => transport energie do horké chromosféry a koróny 
- čím rychleji rotuje hvězda, tím větší má chromosférické projevy (emise H a K) a koronální projevy (rentgenové záření) 
=> silné magnetické projevy u těsných hvězd s vázanou rotací (RS CVn) či mladé rychle rotující hvězdy 
- horké O a B hvězdy – korona vzniká tlakem silného UV záření 
 
- A hvězdy nemají ani silné UV záření, ani konvektivní vrstvy => klidná fotosféra => chemicky pekuliární hvězdy (vlivem 
zářivé separace chemických prvků je povrch. chem. složení odlišné od složení samotné hvězdy) 
 
B 4. Pulzující proměnné hvězdy 
- radiální pulzace (změny poloměru), neradiální pulzace (změny tvaru hvězdy) vs. změny povrchové teploty 
- největší amplitudy jasnosti při radiální pulzaci, změny R menší než 10% 
- pás nestability, zde typy DCEP, WVIR, RR LYR, DSCT, ZZ CET 
- mimo pás nestability jsou typy proměnnosti BCEP, RV TAU, SR, M 

B 4.I Radiální pulzace 
- hydrostatická rovnováha – v rovnováze je gravitační síla a gradient tlaku. Perioda pulzací odpovídá periodě vlastních 
kmitů hvězdy => perioda pulzací je nepřímo úměrná odmocnině ze střední hodnoty hustoty hvězdy => Mira Ceti P ~ 100 
d, DCEP P ~ 10d, ZZ CET P ~ 0.01d 
- v jádru hvězdy je uzel stojatého vlnění, na povrchu je kmitna stojatého vlnění – u základního mód pulzací. U vyšších 
pulzačních módů je uzel  uzly ještě v obalu hvězdy – uzlové koule.  
- většina DCEP a WVIR v základním módu, RR LYR v základním i v 1. harmonické frek. 
- proti pulzacím působí tření, aby se pulzace neutlumily, je třeba nalézt mechanizmus, který pulzacím dodává energii – 
zářivý tok z nitra na povrch vs. oblasti HeII a HeIII. Při stlačení HeII dojde k ionizaci na HeIII (ztmavnutí), následuje 
expanze a rekombinace HeIII -> HeII (zprůhlednění) = přebytek HeII => ionizace na HeIII atd. dokola 
- tento proces je účinný jen pro určité rozmezí L – u chladnějších hvězd je oblast HeII/HeIII moc hluboko => malá 
amplituda kmitů, u teplejších hvězd je oblast HeII/HeIII ve vyšších – řídkých vrstvách obalu => malá hustota HeII/HeIII 
oblasti a málo zadrženého záření => úzký pás nestability 
- RR LYR – staré hvězdy první generace a obsahují He => potvrzení faktu, že raný vesmír obsahoval prvotní He  
- vztah perioda – zářivý výkon (Henrieta Swan Leavittová)  
  Mv = -2.8 * log(P) – 1.43, platí ale jen pro pulzující proměnné v základním módu! DCEP pulzující v 1. Harmonickém 
módu mají při tomtéž výkonu kratší periodu. Lze je odlišit – v základním módu asymetrická světelná křivka vs v 1. 
nadtónu symetrická křivka 
-BCEP – rozdíl oproti DCEP v tom, že fotoionizace prvků skupiny železa, ne HeII 
 
B 4. II Pulzace neradiální, módy pulzací 
- hvězdné pulzace mají povahu podélného vlnění (jako zvuk), které se šíří plasmou – pulzace prostupuje hvězdou a 
interferuje samo s sebou a vzniká stojaté vlnění.  



- hvězda je tzv. prostorový rezonátor (jako Země - zemětřesení), uzlový bod v jádru hvězdy, kmitna na povrchu – ve 
fotosféře, zde dochází k odrazu zpět, vlna se postupem dovnitř láme (roste hustota – obdoba lomu světla), odchyluje se od 
kolmice až dosáhne opět fotosféry, zde se odrazí a interferuje sama s sebou – vznik stojatého vlnění, na povrchu vznikají 
uzlové kružnice 
- uzlové kružnice na povrchu – obdoba poledníků a rovnoběžek, mimo uzlové kružnice oddělují oblasti které se od sebe 
zároveň vzdalují a přibližují – pulzují v opačné fázi 
- vzniká tak i postupná vlna, která se šíří rovnoběžně s rovinou rovníku  
 
B 4.III – Dlouhoperiodické proměnné  
-M, SR = hvězdy asymptotické větve obrů (ABG),  
- povaha pulzací jako u klasických cefeid – energii pulzací dodává zářivý tok postupující z nitra, k akumulaci zářivé 
energie dochází na vrstvě ionizovaného vodíku (HI / HII), pulsy mají v řídkém obalu povahu rázové vlny, při jejím 
postupu dochází k ohřevu obalu a disociaci molekul TiO => pokles opacity => zvýšení jasnosti  
- SR se od M liší tím, že TiO je ve spektru přítomno neustále – postup rázové vlny zde není tak „devastující“ jako u M => 
menší amplitudy  
 
B 5. Hvězdná proměnnost související s ději v jádru hv ězdy 
- v průběhu života hvězdy dochází k pozvolné změně chemického složení nitra v důsledků jaderných reakcí 
- Supernovy – několik odlišných příčin exoploze 
 
B 5.I Supernovy typu II 
- důsledek vývoje mimořádně hmotných hvězd, v průběhu vývoje dojde ke změně chemického složení jádra z H/He => 
Fe (a dalších prvků skupiny železa), prvky skupiny Fe mají jádra silně vázána => jsou jaderně „nehořlavá“, 
- dochází k poruše hydrostatické rovnováhy mezi působením gravitace a tlaku záření => kontrakce vnějších částí jádra 
hvězdy 
- v jádru roste hustota látky, po překročení kritické hustoty elektronově degenerovaného Fe jádra, až do té doby padá látka 
do centra volným pádem => až rychlostí tisíce km/s => uvolňuje se obrovské množství Ep, únik Ep z jádra formou 
neutrin 
- většina neutrin prolétá obalem hvězdy bez interakce, malá část jich je absorbována => ohřev látky na velmi vysokou 
teplotu => mohutná rázová vlna se nadzvukovou rychlostí šíří k povrchu hvězdy a rozmetá celou hvězdu do prostoru 
- na H bohatý obal je navrácen do prostoru, zjasnění až o 18 mag 
- vznik prvků těžších než Fe, radioaktivní izotopy Ni56 (T1/2 = 6,1 d), Co57 (T1/2 = 270 d) a Na22 (T1/2 = 2,6 r) => 
dodatečný zdroj energie v období poklesu jasnosti 
 
B 5.II  Supernovy typu Ia 
- nejsvítivější supernovy (-19,6 mag), identické světelné křivky => standardní svíčky pro určování vzdáleností blízkých 
galaxií 
- jiný scénář – jaderná detonace uhlíko-kyslíkóvého BT 
- příčinou je pozvolný nárůst hmotnosti BT v důsledku přenosu hmoty z druhé složky dvojhvězdy na povrch BT, roste M 
=> zmenšuje s R => roste p a uvolňuje se Ep => zvyšuje se T 
- při překročení kritické hmotnosti 1,3 Msl, dojde ke zvýšení T v jádru natolik, že se zažehnout termonukleární reakce => 
další zvyšování T až je vyšší než teplota degenerace 
- vazby elektr. degenerovaného plynu povolí a dojde k explozi BT, expanze až rychlostí 104 km/s, exploze uhasí 
termonukleární reakce, ale předtím dojde k přeměně více než poloviny hmoty C,O na Fe 
- tempo poklesu jasnosti udává i zde radiaktivní rozpad v expandující obálce 
 
B 5.III Supernovy typu Ib a Ic 
- podobné jako typ II, pravděpodobně jde o závěr života velmi hmotných hvězd ve dvojhvězdném sytému – kombinace 
mezi typy Ia a II 



Pozorování prom ěnných hv ězd s pomocí digitální zrcadlovky  

podrobný návod 

Autoři: Martin Mašek a Luboš Brát (Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet ČAS)  
 

Úvodem 
Dříve byli astronomové odkázáni pouze na svůj zrak. Takový způsob pozorování může být do jisté míry ovlivněn 

subjektivitou pozorovatele. Situace se změnila v druhé polovině 19. století s vynálezem fotografie. Tento vynález přinesl 
nové možnosti v astronomii. Na konci 20. století přišly na svět elektronická záznamová zařízení – CCD. Ta v astronomii 
způsobila doslova revoluci. V posledních letech se tato technologie rozmohla a speciální astronomické CCD kamery 
vlastní i spousta amatérských astronomů. Nevýhodou CCD kamer je jejich vyšší pořizovací cena. K digitálnímu 
zaznamenávání objektů nočního nebe lze velmi dobře použít i běžné digitální zrcadlovky, které jsou levnější, než CCD. 
Takový fotoaparát možná vlastníte i Vy! 

Digitální jednooká zrcadlovka, zkráceně DSLR (z anglického Digital Single Lens Reflex) je univerzální 
záznamové zařízení. Přes den lze s ní pořizovat pěkné fotografie přírody, rodiny apod. V noci se dá takový fotoaparát 
využít na pořizování pěkných, barevných fotografií objektů hlubokého vesmíru. Digitální zrcadlovka je vhodná i na 
měření jasnosti objektů, tzv. fotometrii. V návodu si povíme, jakým způsobem lze pomocí DSLR provádět diferenciální 
fotometrii. Pokud takový přístroj vlastníte, můžete se směle zapojit do pozorování proměnných hvězd a přinést tak velmi 
cenná data, která mohou napomoci objasnit některá tajemství hvězd. 

 
Výběr fotoaparátu – DSLR 

Jaký digitální fotoaparát lze použít k fotometrii? Lze to jednoduše shrnout do dvou následujících bodů:  
A) Fotoaparát musí „umět“ pořizovat snímky ve formátu RAW (crw, cr2, nef).  
B) Fotoaparát musí mít lineární odezvu na signál, tj. za dvojnásobný expozičního času získáme dvojnásobek signálu ze 
snímaného objektu. Expozice je doba, kdy je závěrka fotoaparátu otevřená. Během této doby dopadá na čip fotoaparátu 
světlo. Čím delší je tento čas, tím více světla fotoaparát nastřádá (větší signál od snímaného objektu). 

První bod zjistí uživatel fotoaparátu velmi snadno z technické specifikace přístroje. Druhý bod je třeba proměřit. 
Z uskutečněných měření (viz příloha na konci návodu) se dá říci, že na fotometrii lze použít téměř jakoukoli digitální 
zrcadlovku od firem CANON a NIKON. Velmi dobré výsledky se podařilo získat i s nejlevnějšími zrcadlovkami, např. 
Canon EOS 1000D či se starším modelem 350D. 
 
Výběr vhodného objektivu, dalekohledu a montáže 

Na snímání proměnných hvězd se hodí téměř jakýkoli objektiv, popř. dalekohled, který umožňuje zapojení 
fotoaparátu do primárního ohniska dalekohledu. Není nutné vlastnit drahý, špičkový objektiv či dalekohled za desítky 
tisíc korun. Jediné, co by měla optika splňovat je, aby barevná vada a jiné vady (např. astigmatismus a koma) nebyly 
příliš velké. Velmi dobrou službu mohou vykonat i starší bazarové objektivy, např. Zeiss Sonnar či Pentacon. Výběr 
konkrétní proměnné hvězdy, kterou budeme pozorovat, se bude odvíjet od objektivu či dalekohledu, který máme 
k dispozici. 
 
Pozorování s fotografickými objektivy. 

Proměnné hvězdy lze úspěšně snímat i s běžným základním objektivem (ohniska okolo 15 – 30mm). S takto 
krátkými ohnisky lze snímat velmi jasné hvězdy, přibližně do 4 mag (např. Algol, Lambda Tauri či Betelgeuse). Na 
hvězdy přibližně do 7 – 8 mag může posloužit objektiv o ohnisku okolo 50 - 100mm. U hvězd do 11 mag lze použít 
objektiv s ohniskem do 200 – 300mm. 



Uvedené jasnosti jsou orientační a udávají přibližný limit jasností hvězd, které lze s danou technikou ještě 
uspokojivě měřit. Pro přesnější fotometrii je potřeba vybírat hvězdy jasnější.  
 

Na snímání objektů noční oblohy se doporučuje používat teleobjektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností. Takové 
objektivy mají obvykle lepší optické vlastnosti a lépe potlačené optické vady. Ale i zoomovací objektivy se dají dobře 
využít. U nich je potřeba dát pozor na to, aby během noci zůstalo konstantní nastavení ohniskové vzdálenosti.   
 
Pozorování s dalekohledy 

U hvězd slabších, než +7.mag lze místo teleobjektivu použít dalekohled. Digitální zrcadlovka se nasadí do 
primárního ohniska dalekohledu, místo okuláru. Na hvězdy do přibližně 12 – 13 mag lze použít malý refraktor či reflektor 
o průměru 80 - 150mm a ohniskové vzdálenosti mezi 500 až 1200mm. Na ještě slabší hvězdy, do cca 15 mag lze využít 
větší dalekohled, reflektor i refraktor o průměru okolo 200mm či větší, s ohniskovou vzdáleností od přibližně 800 až cca 
2000 - 3000mm. 
 
Snímek vpravo:  
A) DSLR na teleobjektivu,  
B) DSLR v primárním ohnisku 
dalekohledu,  
C) DSLR s krátkoohniskovým 
teleobjektivem na stativu.  
 
Foto: Martin Mašek, René Sláčal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je velmi důležité, aby spolu s proměnnou hvězdou se do zorného pole vešla další, srovnávací (neproměnná!) 

hvězda. Ta by měla mít podobnou jasnost, jako proměnná hvězda, kterou budeme pozorovat. V ideálním případě by měla 
mít i podobný spektrální typ. Srovnávací hvězda je velmi důležitá, bez ní nebudete moci měřit objekt Vašeho zájmu. U 
jasných hvězd se může stát, že při použití příliš dlouhého ohniska nenalezneme v zorném poli vhodně jasnou srovnávací 
hvězdu.  

U slabších hvězd se s takovým případem prakticky nesetkáte. U slabších hvězd budete používat delších 
expozičních časů. Čím delší expozici použijete, tím více slabších objektů se podaří zachytit. V oblasti Mléčné dráhy 
můžete na snímku zachytit i více, jak 1000 hvězd. V jiných částech oblohy, především daleko od roviny Galaxie, to 
můžou být jen desítky až stovky hvězd. Velké množství hvězd na snímku může být náročné (hardwarově i časově) při 
zpracovávání dat. Zato máte vyšší šanci objevit novou, doposud neznámou proměnnou hvězdu. 

Na pozorování velmi jasných proměnných hvězd s krátkými ohnisky a relativně krátkými expozicemi (max. 
desítky sekund) není nutné vlastnit paralaktickou montáž, která otáčí fotoaparát za hvězdami. Zde postačí i fotografický 
stativ. Pokud budete na stativu během noci snímat delší série, budete muset čas od času pohnout stativem tak, aby vám 
proměnná a srovnávací hvězda neutekly ze zorného pole. 



U objektivů s ohniskem delším, jak cca 30mm bude paralaktická montáž nutností, jinak se hvězdy během 
expozice, vlivem zemské rotace protáhnou do čárek. Je důležité správně ustavit polární osu montáže tak, aby mířila na 
nebeský pól, jinak by sledovaná hvězda pomalu vyjížděla ze zorného pole fotoaparátu. Na objektivy o ohnisku do 200 - 
300mm postačí montáže typu EQ2-3, CG4, EQ5 apod.  

 
 

Refraktor na paralaktické montáži HEQ5 s GoTo 
(vlevo) a montáž CG4, která je vhodná pro DSLR 
s teleobjektivem (vpravo).  
 
Obrázky převzaty ze http://supra-dalekohledy.cz 
 

 
 
 
 
 
 

 
Při použití dalekohledu vzrostou nároky na montáž. U malých dalekohledů, do průměru objektivu 150mm jsou 

vhodné montáže CG5 či HEQ5. U větších dalekohledů je doporučována montáž EQ6 a vyšší. Žádná montáž není 
mechanicky stoprocentně dokonalá. Při fotografování v primárním ohnisku dalekohledu se i malý nepravidelný chod 
montáže projeví tak, že jsou hvězdy na snímcích s delší expozicí hnuté a mohou během noci „cestovat“ zorným polem. 
To se může projevit i na přesnosti fotometrických měření. 

Proto další výbavou, při focení s dalekohledem, je menší pointační dalekohled, 
pomocí kterého lze korigovat chyby chodu montáže. Pointace spočívá v tom, že 
pointační dalekohled je namířen na nějakou hvězdu a pointační kamera na 
pointačním dalekohledu snímá pohyb této hvězdy. Guider či počítač vyhodnocuje 
pohyb hvězdy. Pokud se hvězda začne odchylovat, je vydán do montáže signál a tím 
se dorovnává nepřesnost chodu montáže. Většina montáží dokáže udržet nehnuté 
hvězdy po dobu několika desítek sekund až několik málo minut (záleží na 
ohniskové vzdálenosti objektivu či dalekohledu), takže pointace není nezbytně 
nutná. 
 
 
 
Refraktor ED80 s DSLR a pointační dalekohled 70/500mm s pointační 
kamerkou. Foto: René Sláčal 
 

 
Další příslušenství 

Při pořizování fotometrických dat budeme snímat po dobu několika hodin. Druhá záložní (nabitá) baterie do 
fotoaparátu je výhodou, zvláště za delších chladných nocí. V případě vybití první baterie je možné během pozorování 
vyměnit za záložní.  

Aby bylo možné snímat delší série (mnoho desítek až stovky) snímků z DSLR, bude potřeba vlastnit časovač, 
který umožní snímat mnoho snímků kontinuálně za sebou. Dlouhé série snímků se dají pořizovat i bez časovače, při 
připojení fotoaparátu s počítačem. Spojení fotoaparátu s počítačem (notebookem) je velmi vhodné. Především proto, aby 
bylo možno při přípravě před samotným snímáním fotometrických snímků zjistit správné rozostření obrazu, jas hvězdy a 
dále uzpůsobit citlivost fotoaparátu a délku expozice pro konkrétní hvězdu. Více o tom, jak má vypadat správný 
fotometrický snímek je popsáno na dalších stránkách tohoto návodu.  

Spojení fotoaparátu s počítačem lze pomocí USB kabelu, který je obvykle dodáván s fotoaparátem. Snímky 
z fotoaparátu do PC lze stahovat buď přes software od výrobce fotoaparátu (např. EOS Utility u Canonu), kde je možné 
nastavit délku expozice a ukládání snímku do zvoleného adresáře v počítači. Další možností vyčítání snímku do počítače 
je použití některého softwaru určený pro astrofotografii, např. volně stažitelný IRIS 
(http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm, v menu Digital photo -> Acquisition), nebo MaximDL (placený software, 
http://www.cyanogen.com/). V těchto programech můžete snímky rovnou kontrolovat, ihned po nasnímání (vyčtený 
snímek se rovnou objeví v programu). 

Není nutné mít spojený PC s fotoaparátem po celou dobu snímání. Vlastníte-li časovač, lze po nalezení hvězdy, 
správném rozostření a nastavení expozice dále snímat již přes časovač a fotografie ukládat na paměťovou kartu.  
 



Zkušení pozorovatelé se mohou obejít i bez potřeby kontroly a měření snímků v počítači. Při dostatku zkušeností 
lze rozostření hvězdy odhadnou dle displeje fotoaparátu a délku expozice a citlivost fotoaparátu odhadnout podle jasnosti 
hvězdy uvedené v katalogu.   
 

Jak má vypadat „fotometrický“ snímek z DSLR 
Na rozdíl od pořizování esteticky pěkných, barevných snímků objektů vzdáleného vesmíru, kdy je cílem většiny 

astrofotografů mít co nejostřejší hvězdy i v nejzazším kraji snímku. Správný fotometrický snímek musí vypadat zcela 
jinak. Je naprosto klíčové rozostřit objektiv či dalekohled tak, aby hvězdy na snímku zabíraly oblast o průměru alespoň 8 
pixelů či více. Ideální průměr rozostřené hvězdy je mezi 10 – 25 pixely. Na pohled bude snímek vypadat nezvykle 
rozostřeně (a nepěkně), ale při zpracování dostaneme podstatně přesnější fotometrická data než ze zaostřeného snímku.   

Abychom měli konkrétní představu, tak pokud nerozostříme snímek, budeme schopni po zpracování měřit jasnost 
hvězd s přesností na desetiny magnitudy. Pokud správně rozostříme a použijeme vhodně dlouhou expoziční dobu, 
dostáváme se na přesnost okolo 0,02 mag. Zkušený pozorovatel pak může statistickými metodami dosáhnout i vyšší 
přesnosti a jsou známy případy, kdy s pomocí DSLR byl zaznamenán i tranzit exoplanety přes disk mateřské hvězdy 
s hloubkou poklesu 0,009 mag.  

Ukázka z programu MuniWin, náhled snímku s funkcí "quick photometry". Poloměr clonky (Aperture radius) 
je 5px (na obrázku zelená kružnice). Přibližný průměr měřené hvězdy je tedy cca 10px.  

Výřez ze snímku okolí hvězdy HD189733, kolem které obíhá tranzitující exoplaneta. Nedaleko leží známá 
planetární mlhovina M27 (též na snímku). Takto má vypadat fotometrický snímek z DSLR (v tomto případě Canon 
EOS 1000D). Z těchto snímků byla získána fotometrie tranzitu HD189733 b s přesností +/- 0,01 mag. 



Ještě jedna poznámka k rozostřování. Obzvlášť u zrcadlových dalekohledů platí (ale částečně i u refraktorů a 
teleobjektivů), že při větším rozostření budou mít hvězdy tvar prstence (u zrcadlových dalekohledů to je stín 
sekundárního zrcátka). V takovém případě může selhávat následné zpracování v programu MuniWin. Z tohoto důvodu 
mají refraktory u DSLR fotometrie výhodu. Ale při správném rozostření dalekohledu a nastavení MuniWinu lze pořizovat 
velmi dobrou fotometrii i se zrcadlovými dalekohledy. 

Přístroje DSLR mají zpravidla dynamický rozsah snímků 12 – 14 bitů. To znamená, že každý pixel na snímku 
může nabývat hodnot 0 – 212 (4096) respektive 214 (16384) ADU. Je to méně než u vědeckých CCD kamer – ty mají 
rozsah 16 bitů (65536 ADU), ale i tak jsou DSLR dobře použitelné pro fotometrii. Čím to je, že DSLR dosahují prakticky 
stejné přesnosti fotometrie jako CCD kamery, i když mají nižší počet „odstínů šedi“? Je to především dáno velikostí 
pixelu. DSLR jsou vyvíjeny pro fotografování, ve kterém je zapotřebí mít velké rozlišení. Fotoaparáty DSLR tak mají 
mnohem menší pixely než CCD kamery. DSLR mají běžně 8 – 15 Mpix rozlišení, kdežto CCD kamery se pohybují do 3 
Mpix. Obraz hvězdy tedy na snímku u DSLR zabírá řádově více pixelů (za použití srovnatelné optiky) a i když na jednom 
pixelu máme u DSLR nižší rozlišení jasu, statistika z více pixelů nám tento handicap vynahradí. Přesnost DSLR je po 
řádném zpracování srovnatelná s CCD.  

Délku expozice se snažíme volit tak, abychom měli poměr signál / šum u měřené a srovnávací hvězdy co nejvyšší. 
Tento faktor nám bude výrazně ovlivňovat přesnost měření. Zde musíme si dát pozor, abychom u těchto hvězd 
nepřekročili oblast linearity, nebo nesmí docházet k saturaci (přeexponování). Nejpřesnější fotometrické výsledky dávají 
takové snímky, na kterých je jas měřené a srovnávací hvězdy na úrovni přibližně 2/3 dynamického rozsahu snímače. 
V ideálním případě by měl být signál měřené hvězdy u 12 bitových zrcadlovek na úrovni cca 2500-3000 ADU, u 14 
bitových přístrojů je to okolo 10000-13000 ADU. Co se týče nastavení citlivosti, je doporučeno ISO 400 a vyšší. U 
nižšího stupně ISO může nastat problém s linearitou čipu. Výběr ISO by se měl odvíjet podle jasnosti měřené hvězdy. U 
slabších hvězd použijeme vyšší citlivost (1600-3200), u jasných hvězd můžeme ISO snížit (400-800). 

Pokud snímáme slabší objekt, můžeme zvolit expozici dlouhou až několik minut. U objektů s krátkou periodou 
proměnnosti by to nemělo být více, jak 3 minuty. Delší expozice nejsou pro fotometrii příliš efektivní, neboť se ztrácí 
časové rozlišení měřené události a při dalším natahování expozic přesnost měření roste pomalu. U slabších hvězd se může 
stát, že se nepovede za rozumný expoziční čas konkrétní hvězdu proexponovat do 2/3 dynamického rozsahu čipu. 
Můžeme se spokojit i s nižším proexponováním, za cenu méně přesného pozorování. Není doporučeno mít proměnnou a 
srovnávací hvězdu exponovanou méně, než v 1/3 dynamického rozsahu snímače. Přesnost měření takto málo 
proexponované hvězdy nebude příliš dobrá.  
 

Ukázka přesnosti měření dvou proměnných hvězd, které byly ve stejném zorném poli zrcadlovky Canon EOS 
1000D nasazeném na teleobjektivu Zeiss Sonnar 180mm. Expozice 120sec. Na první pohled je patrné, že u jasnější 
hvězdy je měření mnohem přesnější. 



Na druhou stranu expozic kratších než 10 sec bychom se rovněž měli vyvarovat. Při takto krátkých expozicích 
začíná narůstat vliv scintilace atmosféry a prudce stoupá rozptyl měření. Pokud měříme objekt tak jasný, že i délka 
expozice 10 sec je moc, je třeba více rozostřit objektiv či dalekohled (při rozostření se jas objektu rozloží do větší plochy), 
nikoliv zkracovat expozice. Přeexponovanost hvězdy při krátkých expozicích se dá dále řešit snížením ISO, nebo 
přicloněním objektivu. Naopak při měření slabých hvězd je dobré nemít dalekohled příliš rozostřený, jinak bude horší 
poměr signál/šum měřeného objektu.  

Souhrnem lze říci, že ideální délky expozic jsou od 30s do 180s. Správně exponovaná hvězda by měla mít tvar 
kuželu se špičkou. Přeexponovaná hvězda bude mít uříznutou vrchní část – taková se nedá pro účel fotometrie použít. 
Profil hvězdy na snímku lze zjistit v programu IRIS (funkce Slice), popř. dalších programech (MaximDL, MuniWin). 

Ukázka profilů dvou hvězd v programu MuniWin. Vlevo správně exponovaná hvězda ve tvaru kuželu. Vpravo 
přeexponovaná hvězda s uříznutou vrchní částí – takto přeexponované hvězdy se na fotometrické měření použít nedají.   
 
Kalibra ční snímky dark-frame a flat-field 

Abychom mohli řádně zpracovat syrový snímek oblohy, potřebujeme k tomu dva redukční snímky. 
Takzvaný dark-frame a flat-field. 

 
Dark-frame snímek slouží k odstranění tepelného šumu ze snímku. Každý digitální detektor založený na 

fotoefektu (CCD, CMOS) vykazuje šum, který se zvětšuje se zvyšující se teplotou detektoru. Je to způsobeno tím, že 
fotoefekt je citlivý i na fotony infračerveného záření. Vlastní tepelné vyzařování tělesa kamery tak způsobuje falešný 
„obraz“ na snímku v podobě horkých pixelů – šumu. 

 
Dark-frame pořídíme tak, že krytkou 

zakryjeme objektiv či dalekohled (popřípadě jen 
fotoaparát samotný) a vyfotíme sérii snímků 
(řekněme 10 snímků) za stejných podmínek jako 
při samotném pozorování. Těmi podmínkami 
jsou – stejně dlouhá expozice, nastavení ISO a 
stejná teplota fotoaparátu. V praxi stačí pořídit 
cca 5 snímků před začátkem pozorování a 5 
temných snímků po skončení pozorování. 
Výsledný dark-frame pak vznikne jako průměr 
ze všech těchto individuálních snímků. Dark-
frame tedy závisí POUZE na délce expozice, 
citlivosti ISO a teplotě fotoaparátu.  
 

 
Ukázka typického masterdark snímku 

 



Flat-field je redukční snímek, kterým při zpracovávání odstraňujeme vliv nerovnoměrného osvětlení čipu 
fotoaparátu, různé nehomogenity v optické soustavě jako jsou smítka prachu na optice nebo nerovnoměrnosti přímo na 
čipu. Jak pořídit flat-field snímek?  

Obecně lze říci, že flat-field je obraz nehomogenity (vinětce, prachová zrna na čipu snímače) optické soustavy a 
jako takový jej získáme vyfotografováním dokonale homogenní plochy. Najít dokonale homogenně osvětlenou plochu 
není úplně triviální. Pro objektivy s ohniskem delším jak 100mm můžeme za ni považovat tmavnoucí večerní oblohu 
krátce po západu Slunce nebo světlající ranní oblohu v místě, kde je nejmenší gradient jasu. Naše podmínky dobře splňuje 
místo přímo v nadhlavníku – obloha v zenitu. Vypněte hodinový pohon montáže, namiřte dalekohled (teleobjektiv) kolmo 
vzhůru a pořizujte snímky o takových expozicích, aby nebyly snímky přeexponované. U DSLR lze nastavit expozice i 
velice krátké, takže můžete flat-field snímky pořizovat de-facto i ve dne, dostatečně daleko od Slunce.  
 
POZOR! Při pořizování flat-field snímků musíte zachovat clonu, jakou používáte při samotném snímání hvězdného pole! 
Míra proexponovanosti flat-field snímků by měla být přibližně v polovině rozsahu snímače. U 12 bitových DSLR snímků 
tedy pozadí mělo mít signál cca 2000 ADU, u 14 bitových cca 8000 ADU a u 16 bitových CCD kamer 30 000 ADU.  
Pořiďte alespoň 10-15 snímků, z nichž při zpracování vytvoříme jeden, průměrný master flat-field snímek.  
 
Ukázka masteflat snímku. Na snímku jsou 
patrná prachová smítka na čipu 
fotoaparátu v podobě tmavých koleček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud budete snímat flat-fieldy za tmavnoucí nebo světlající obloze mohou být na snímcích viditelné hvězdy. Při 
vypnutém pohonu montáže budou po snímcích hvězdy „cestovat“. To nemá prakticky žádný vliv na výsledný masterflat - 
obrazy hvězd budou při mediánování dostatečného množství snímků odstraněny.  

Důležité upozornění! Flat-field je závislý POUZE na celé optické soustavě. Pokud nebudete nijak měnit její 
konfiguraci, můžete jeden masterflat používat opakovaně. Konfigurací optické soustavy se rozumí zaostření, clona 
fotoaparátu, natočení fotoaparátu vzhledem k dalekohledu, použitý filtr. V případě, že budete sestavu po každém 
pozorování rozebírat, je nutné vytvořit nový flat-field pro každé pozorování. 

Správně pořízené kalibrační snímky by měly zvýšit přesnost měření. Naopak špatně pořízený dark či flat snímek 
mohou přesnost měření zhoršit. 

Ukázka absence flat-field snímku. Zrníčko prachu na čipu fotoaparátu dokáže vytvořit falešnou proměnnou 
hvězdu. Stejný problém může způsobit i špatně pořízený flat-field snímek. 



Jak postupovat při pozorování 
Fotometrii, na rozdíl od focení slabých objektů vzdáleného vesmíru, lze relativně dobře pořizovat i ve městě, 

nebo za svitu Měsíce. Jas pozadí bude vyšší, než v lokalitách s menší mírou světelného znečištění, ale v zásadě to u 
fotometrie jasnějších hvězd příliš nevadí.  

Při snímání je velmi důležité, aby do objektivu fotoaparátu nevstupovalo parazitní světlo. Nevybírejte tedy 
objekty v malé úhlové vzdálenosti od Měsíce a umělých světel (veřejné osvětlení, okna domů apod.). Parazitní světlo by 
způsobilo na snímcích odlesky a měření by mohlo být znehodnoceno. 

Ideálními objekty, které lze fotometricky proměřovat pomocí DSLR jsou zákrytové dvojhvězdy, případně 
krátkoperiodické fyzické proměnné (např. hvězdy typu RR Lyrae). Zkušení pozorovatelé s DSLR se mohou zaměřit i na 
jasnější hvězdy s tranzitující exoplanetou. Jak postupovat při pozorování?  
 
Zde je popsána situace při pozorování zákrytových proměnných hvězd. 

1) Ve fotoaparátu si nastavíme přesný čas. Ideálně si nastavte čas UT (SEČ –1 hodina, respektive SELČ –2 hodiny) . 
Popř. lze ponechat SEČ či SELČ - program MuniWin, kde se budou snímky zpracovávat, dovoluje korekce času (je 
nutné na to v průběhu zpracování pamatovat!).  

2) Je jasná obloha, podle předpovědi má být jasno celou noc. Zvečera vyneseme objektiv či dalekohled s připojeným 
fotoaparátem ven a necháme je temperovat – pozvolna chladnout. Do fotoaparátu vložíme plně nabitou baterii 
(fotoaparát bude v provozu několik hodin). 

3) Před samotným pozorováním si vybereme vhodný objekt na pozorování podle předpovědí minim na nadcházející 
noc - http://var2.astro.cz/brno/predpovedi.php 
Zde si vybereme objekt dostatečně jasný, abychom jej byli schopni zachytit, s předpovězeným středem minima 

jasnosti tak, abychom mohli kontinuálně pozorovat alespoň 2 hodiny před a 2 hodiny po předpovězeném minimu. Je 
potřeba dbát na to, abychom vybranou hvězdu viděli po celou dobu (nezapadla nám za sousední dům, nedaleký kopec 
apod.). Hloubka minima by měla být (alespoň pro začátek) 0,3 a více mag. Zkušenější pozorovatelé mohou zkoušet i 
těžší objekty, např. tranzity exoplanet (předpovědi tranzitů zde - http://var2.astro.cz/tresca/transits-prediction.php). 

 
Ukázka předpovědí minim zákrytových dvojhvězd na var.astro.cz. Předpovědi jsou ve světovém čase (UT)! 

Pozorovatel může nastavovat filtry podle jasnosti hvězdy a podle stupně zanedbanosti (bodování). Velmi užitečným 
filtrem je možnost nastavení limitu výšky hvězdy nad obzorem a směry. Různě barevné obdélníčky vyznačují konkrétní 
astrofyzikální zajímavost u daného hvězdného systému.  

  
4) Nesmíme zapomenout přepnout snímání do RAW formátu. Ještě na světlé soumrakové obloze pořídíme flat-field 

snímky namířeným objektivem / dalekohledem do zenitu. Pokud nestihneme nasnímat flat-field zvečera, lze je 
pořídit ráno, popř. druhý den na čisté, bezoblačné obloze. 

5) Jsme-li připraveni na pozorování, můžeme začít vyhledávat vybranou proměnnou hvězdu na obloze. Je doporučeno 
nechat si časovou rezervu na hledání objektu – zvlášť pokud budete-li vyhledávat ručně, bez pomoci automaticky 
naváděné montáže. Souřadnice zákrytových dvojhvězd lze nalézt např. v O-C bráně (http://var.astro.cz/ocgate/) po 
zadání názvu příslušného objektu. Do O-C brány se dostanete i při klinutí na konkrétní název hvězdy 
v předpovědích minim. Dále lze do mnoha počítačových planetárií přidat katalogy s proměnnými hvězdami, např. 
Cartes du Ciel, Guide9, HN Sky, Stellarium apod.    



6) Po nalezení vybrané proměnné hvězdy pořídíme zkušební snímek (nástřel) o přiměřené délce expozice. Kontrolu 
proexponovanosti proměnné hvězdy lze provést v počítači, v různých programech. Ideálně v programu, ve kterém 
pořizujeme snímky, např. IRIS (funkce Slice), nebo MaximDL (nástroj Graph window). Z dalších programů lze 
použít MuniWin (nástroj Profile). Zde zjistíme, jak máme danou hvězdu rozostřenou a jestli nemáme proměnnou 
hvězdu příliš slabou, nebo přeexponovanou. Upravujeme délku expozice a zaostření tak, aby hvězda měla na 
snímku průměr alespoň 10 px a profil hvězdy byl vysoký alespoň do poloviny rozsahu přístroje, lépe více (cca 2000 
ADU u 12 bitových, respektive 8000 ADU u 14 bitových zrcadlovek). Po nalezení vhodné délky expozičního času 
můžeme přejít k dalšímu kroku. 

7) Pořídíme sérii dark-frame snímků (řekněme 5 snímků) s expoziční dobou, kterou jsme nalezli v předchozím kroku. 
Od tohoto kroku není počítač nezbytný a lze pořizovat pomocí časovače a snímky ukládat na paměťovou kartu ve 
fotoaparátu. 

8) Začněme snímat hvězdné pole s vybranou proměnnou hvězdou. Pořizování fotometrických snímků proměnných 
hvězd spočívá v kontinuálním focení zvolenými expozicemi po celou dobu pozorování (obvykle několik hodin). 
Budeme tedy mít ve výsledku několik desítek či stovek snímků o expozicích desítky sekund až jednotky minut. 
Pokud pořizujeme krátké expozice (pod 30 sec), můžeme si mezi jednotlivými snímky vložit prodlení třeba 30 – 60 
sec, aby snímků nebylo příliš mnoho (vysoký objem dat – snímky v RAW formátu). Během pozorování musí 
proměnná hvězda i vhodná srovnávací hvězda zůstat stále v zorném poli. Občas snímky zkontrolujte, zda objekt 
neutíká ze zorného pole. Ideální je použít pointaci (zvláště při použití dalekohledu s delším ohniskovou vzdáleností). 
Pointace ale není nezbytně nutná. Velmi vhodné je mít s sebou druhou (nabitou) baterii k DSLR a v případě potřeby 
(vybití první) ji včas vyměnit. 

9) Přibližně 2 hodiny po předpovězeném okamžiku minima můžeme pozorování ukončit. Pokud máme tu možnost 
(stahování snímků z DSLR do PC během pozorování), je možné si průběžně snímky zpracovávat a sledovat vývoj 
jasnosti hvězdy v průběhu pozorování. Občas se stane, že minimum jasnosti některé hvězdy nemusí nastat poblíž 
předpovědi, ale může se lišit o několik desítek minut až několik hodin! 

10) Po skončení pozorování pořídíme další sérii dark-frame snímků (5 – 10 snímků). 
11) Pokud jsme nestihli pořídit flat-field snímky zvečera, můžeme to udělat dodatečně ráno, na světlající obloze, popř. 

přes den na jasné obloze dostatečně daleko od Slunce. Nezapomeňte, že nesmíte hýbat s fotoaparátem připojeným 
k dalekohledu. Flat-field musí odpovídat konfiguraci optické soustavy během samotného pozorování! Pro úplnost je 
nutné poznamenat, že k flat-fieldům by měly být také nafoceny samostatné dark-framy.  
V případě pořízení flat-fieldů na světlé obloze s krátkými expozičními časy, řekneme pod 1 sec, není pořízení dark-
frame snímků pro flat-fieldy nezbytné.  

 
Postup zpracování nasnímaných dat 

Během pozorování jste pořídili řadu snímků – hvězdného pole s proměnnou hvězdou, dark-framy a flat-fieldy. 
Nyní je potřeba dané snímky zpracovat. To lze provést v některém z programů, které jsou určeny pro zpracovávání 
snímků tohoto typu. Pro naše účely je vhodný program MuniWin, který umí pracovat i s DSLR snímky. Je volně 
stažitelný - http://c-munipack.sourceforge.net/ 
 Podrobný návod na zpracování fotometrických snímků krok za krokem v programu MuniWin bude 
pozorovatelům k dispozici v roce 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukázka prostředí 
programu MuniWin. Po 
řádném zpracování 
snímků, které jste pořídili 
při pozorování lze získat 
pěknou světelnou křivku 
proměnné hvězdy. 
V ukázce je světelná 
křivka zákrytové 
dvojhvězdy FS Leonis, u 
které se podařilo zachytit i 
minimum jasnosti.   
 



Co se získanými fotometrickými daty 
S DSLR budete nejčastěji měřit minima zákrytových dvojhvězd a případně i tranzity exoplanet. Po zpracování 

snímků v MuniWinu získáte výstup fotometrických dat v textovém souboru (ASCII). Zde bude tolik řádků, kolik jste 
zpracovali snímků daného hvězdného pole s proměnou hvězdou a každý řádek bude obsahovat minimálně 3 sloupce, 
oddělené mezerou – juliánské datum pozorování (JD), diferenciální hvězdnou velikost proměnné vůči srovnávací hvězdě 
(V-C) a chybu měření. Sloupců může být i více, pokud použijete jednu či více kontrolních (check) hvězd. Kromě tohoto 
datového souboru je dobré si z programu MuniWin uložit i referenční snímek – mapku, kde je vyznačená proměnná a 
srovnávací, popř. kontrolní hvězda. 

Na webu http://var.astro.cz si lze založit svůj pozorovací deník. Stačí k tomu mít první měření a zaregistrovat / 
přihlásit se do uvedeného serveru. Pozorovací deníky mnoha desítek pozorovatelů (a posléze i ten váš) naleznete zde: 
http://var2.astro.cz/obslog.php. Postup jak si založit svůj deník je na spodu stránky. Ukládání pozorování do deníku 
pomůže především vám udržovat si pozorování v přehledné formě na jednom místě. Navíc jsou data zálohována.   

Hlavním smyslem pozorování minim (čas středu zákrytu) zákrytových dvojhvězd je přesné určení času minima 
jasnosti dané zákrytové dvojhvězdy. Dlouhodobý monitoring časů minim zákrytových dvojhvězd nám umožňuje zjišťovat 
různé astrofyzikální vlastnosti pozorovaných hvězd. Z řady pozorování lze zjistit změny orbitální periody soustavy, 
vnitřní stavbu složek, hledat další tělesa v soustavě, či zjišťovat zda nedochází ke ztrátě hmoty vlivem vývoje dvojhvězdy. 

Umělecká představa zákrytové dvojhvězdy se světelnou křivkou. Zdroj: ESO 
 

Pozorování, na kterém se podařilo zachytit minimum jasnosti zákrytové dvojhvězdy je možno publikovat 
v databázi projektu B.R.N.O. zde: http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php (vložit nové minimum). Ke vložení minima do 
databáze je potřeba výstup (textový soubor) z MuniWinu a identifikační mapku. Čas minima určíte online, v průběhu 
vkládání pozorování do databáze.  

Každoročně je připravována publikace okamžiků minim v odborném žurnálu OEJV (http://var.astro.cz/oejv/). 
Všichni, kteří přispějí svým pozorováním do databáze jsou pak spoluautory této odborné publikace.  

Pokud získáte měření tranzitu exoplanety, publikuje se pomocí on-line protokolu projektu TRESCA zde: 
http://var2.astro.cz/tresca/transits.php  
Několik úspěšných měření pomocí DSLR již v databázi je. Tranzity jsou následně zveřejňovány v Exoplanet 

Transit Database, kde si je vyhledávají výzkumníci a používají je pro svou práci. Především na hledání dalších planet 
v systémech s tranzitující exoplanetou. 

Pozorování fyzických proměnných hvězd se posílají do databáze projektu MEDÚZA zde: 
http://var2.astro.cz/meduza/. Formát dat je ovšem třeba poněkud upravit. Protože není předpokládán masivní nasazení 
DSLR v pozorování fyzických proměnných hvězd, není tato problematika v návodu podrobněji rozebrána. 
  šechny další informace související s problematikou proměnných hvězd a jejich pozorování naleznete na adrese 
http://var.astro.cz a v případě konkrétních dotazu se můžete obrátit na autory návodu Martina Maška – 
cassi@astronomie.cz, nebo Luboše Bráta - brat@pod.snezkou.cz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program MuniWin obsahuje užitečnou funkci Find variables. Tato funkce vám prozradí, která hvězda na sérii 
snímků mění svoji jasnost (pozor však na šum a chyby měření). Zvlášť ve větším zorném poli se může stát, že se nemění 
jen ta hvězda, kterou jste primárně pozorovali. V tomto případě jsou v pozorovaném poli hned tři proměnné hvězdy (v 
horním grafu jsou odchýleny od ostatních). Jedna z nich nebyla uvedena v žádném katalogu známých proměnných hvězd. 
Ta je nyní známa jako CzeV370 Leo. Kromě této je v katalogu proměnných hvězd (CzeV - http://var.astro.cz/newvar.php) 
několik dalších objevů proměnných hvězd učiněných za pomocí DSLR. I vy se můžete stát objeviteli nové proměnné 
hvězdy!  

 
V případě, že na snímcích naleznete další hvězdu, která se mění a není to ta, kterou jste primárně pozorovali, 

postupujte podle článku zde: http://var2.astro.cz/e-perseus-detail.php?id=1188912098 



Příloha 1: Ukázka výsledků z DSLR a porovnání přesnosti s daty získaných pomocí CCD kamery 
 

Světelná křivka s určeným minimem jasnosti zákrytové dvojhvězdy Algol, pozoroval M. Mašek. Snímky byly 
pořízeny Canonem EOS 1000D a 18mm objektivem umístěné na běžném fotografickém stativu,  
tj. bez pohonu polární osy! I velice jednoduchou technikou se dá pořídit cenné pozorování. 

Světelná křivka minima zákrytové dvojhvězdy GK Cephei. Červené body – pozorování učiněné pomocí CCD 
kamery ST-8 (L. Brát), šedé body – pozorování pomocí Canon EOS 300D (P. a J. Klimentovi). 

 

 
Dvě světelné křivky tranzitu exoplanety HD189733 b. Vlevo pořízená pomocí CCD kamery SBIG ST-8 (L. 

Brát) vpravo pomocí digitální zrcadlovky Canon EOS 40D (Ch. Buil).  



Příloha 2: Test linearity fotoaparátu Canon EOS 400D 

 
Autor měření Zdeněk Řehoř, Přístrojová a optická sekce ČAS. Nastavení citlivosti 800 ASA. Fotoaparát má 

lineární odezvu od cca 2000 do 60000 ADU po konverzi do 16 bit, tedy v plném rozsahu.  
 
Více o měření linearity fotoaparátů a CCD kamer naleznete zde - http://var2.astro.cz/linearitaCCD.php 
 
 


