
AST017 - Speciální praktikum IZadání úloh - ¹kolní rok 2009/2010Fotometrie a astrometrieCCD kamera G2-3200 a 0.65-m dalekohledSpoleèná èást pro v¹echny úlohy1. Seznamte se s optickým systémem a konstrukcí 0.65-m dalekohledu v osmimetrové kopuliondøejovské observatoøe.2. Seznamte se s øízením a automatickým navádìním dalekohledu na zvolený objekt, s jehoostøením a výmìnou fotometrických �ltrù.3. Seznamte se s øídícím programem SIMS k ovládání CCD kamery G2-3200 od �rmy Mo-ravské pøístroje (http://ccd.mii.cz).4. Naèrtnìte schéma ovládání dalekohledu, CCD kamery a pøipojení poèítaèe k prùbì¾néredukci dat.5. Seznamte se s výpoèetním programem APHOT k automatické redukci série CCD snímkù.Úlohy stelárního blokuMinimum zákrytové promìnné1. Podle pøedpovìdí minim zákrytových dvojhvìzd zjistìte, pro které hvìzdy nastává danounoc minimum (napø. na http://nyx.asu.cas.cz/~lenka/dbvar/). Vyhledávací mapkyjsou k dispozici nebo pou¾ijte program Megastar.2. Nastavte pole s promìnnou hvìzdou, zvolte vhodnou expozièní dobu a �ltr (zpravidla Vnebo R) a spus»te sérii snímkù. Mìøení ukonèete a¾ po zákrytu, aby sestupná i vzestupnávìtev svìtelné køivky byla pøibli¾nì stejnì pokryta mìøením.3. Snímky prùbì¾nì zpracovávejte redukèním programem APHOT. Sestavte svìtelnou køiv-ku (napø. programem FTW) a sledujte zmìnu jasnosti soustavy. V pøípadì potøeby mìøenípøeru¹te.4. Zkontrolujte, zda srovnávací hvìzdy byly konstantní, vyøaïte nevhodné body a urèetestøední chybu pozorování.5. Vypoètìte, kdy nastal støed zákrytu (minimum) promìnné hvìzdy. Okam¾ik minimaopravte o heliocentrickou korekci a udejte HJD.6. Jsou-li k dispozici dal¹í mìøení napozorované hvìzdy, sestavte O � C diagram, popø.opravte svìtelné elementy. 1



Maximum pulsující promìnné hvìzdy1. Podle pøedpovìdí maxim pulsujících promìnných hvìzd se rozhodnìte, které hvìzdy jsoudanou noc vhodné k CCD fotometrii. Vyhledávací mapky jsou k dispozici nebo vyu¾ijteprogramu Megastar.2. Vyhledejte pole s promìnnou hvìzdou a srovnávacími hvìzdami, zvolte vhodnou expoziènídobu a spus»te sérii snímkù ve �ltru V a R.3. Pozorování ukonèete a¾ po maximu, pøíp. se sna¾te získat svìtelnou køivku s nìkolikamaximy, aby bylo mo¾né odhadnout, co se v pozorovaném systému dìje.4. Zpracujte v¹echny snímky redukèním programem APHOT. Sestavte svìtelnou køivku ve�ltru V a R. Vykreslete závislost indexu V �R na èase.5. Zkontrolujte, zda srovnávací hvìzda byla konstantní, vyøaïte nevhodné body a urèetestøední chybu pozorování.6. Vypoètìte, kdy nastalo maximum promìnné hvìzdy. Popi¹te svìtelnou køivku.7. Jsou-li k dispozici dal¹í mìøení napozorované hvìzdy, mù¾ete sestavit O � C diagram, apopø. opravit periodu prom. hvìzdy .8. Urèete vzdálenost této promìnné hvìzdy.BL Camelopardalis1. Seznamte se s promìnnou hvìzdou BL Cam (krátkoperiodická trpaslièí cefeida typuSX Phe) a její svìtelnou køivkou. Vyu¾ijte napø. databáze SIMBAD nahttp://simbad.u-strasbg.fr/ .2. Vyhledejte pole s promìnnou hvìzdou a srovnávacími hvìzdami, zvolte vhodnou expoziènídobu a spus»te sérii snímkù ve �ltru V.3. Bìhem pozorování data redukujte pomocí programu APHOT a sledujte, jak hvìzda mìnísvoji jasnost.4. Sestrojte svìtelnou køivku a vypoètìte, kdy nastala jednotlivá maxima této krátkoperio-dické promìnné hvìzdy.Zákryt hvìzdy exoplanetouTuto úlohu mìøte jen bìhem velmi kvalitní fotometrické noci!1. V pøedpovìdích minimzákrytových dvojhvìzd na http://nyx.asu.cas.cz/~lenka/dbvar/.zjistìte, zda danou noc nenastává zákryt nìkteré známé exoplanety, napø. TrES-1 Lyr,TrES-2 Dra, TrES-3 Her.2. V dostateèném èasové pøedstihu zaènìte exponovat dané pole. Poøiïte hustou sérii snímkùve �ltru R.3. Snímky zpracujte programem APHOT. Vyberte vhodnou srovnávací hvìzdu. Dbejte nasprávný postup pøi redukci (darkframe, at�eld).4. Vykreslete svìtelnou køivku zákrytu, urèete okam¾ik jeho støedu. Odhadnìte chybumìøenía srovnejte ji s amplitudou zákrytu. 2



Úlohy bloku meziplanetární hmotyAstrometrie planetek a komet1. Seznamte se s metodami pozorování planetek a komet a zpracováním snímkù pro astro-metrické úèely.2. Podle efemerid vybraných planetek ondøejovského programu nebo podle NEO Con�rma-tion Page rozhodnìte, které z nich je mo¾né pozorovat. Zvolte vhodný expozièní èas aèasový odstup mezi jednotlivými snímky.3. Poøiïte v¾dy nejménì tøi snímky bez �ltru pro ka¾dý zvolený objekt.4. Identi�kujte pohybující se objekty pomoci funkce Blink a vyhodno»te jejich pozice pro-gramem APHOT. Zkontrolujte správnost a pøesnost pozic.5. V pøípadì aktuálnosti ode¹lete vypoètené pozice planetky do Minor Planet Center.Fotometrie planetky1. Seznamte se s vlastnostmi svìtelných køivek planetek (napø. na Ondøejov NEO Page:http://sunkl.asu.cas.cz/~ppravec/neo.html). V¹imìte si, jakou mají tyto køivkyperiodu, amplitudu a tvar. Seznamte se se základní strategií fotometrického pozorová-ní pohybujících se objektù.2. Pro vhodnou planetku nastavte polohu, pro �ltr R navrhnìte expozièní èas a maximálníodstup mezi jednotlivými snímky.3. Pozorujte planetku nìkolik hodin. Dbejte na to, aby byla zaji¹tìna návaznost mezi snímkyna vhodné srovnávací hvìzdy.4. Sérii snímkù redukujte programem APHOT a sestrojte svìtelnou køivku (programemREDLINK). Pokuste se odhadnout rotaèní periodu.5. Zkontrolujte kvalitu srovnávacích hvìzd a jejich návaznost, vyøaïte nevhodné body apokuste se vyhodnotit støední chybu svìtelné køivky.Závìreèné poznámky1. V úvodu protokolu nezapomeòte podrobnì zaznamenat datum, pozorovací podmínky apopsat pou¾itý pøístroj, CCD kameru a redukèní programy podle vámi zvolené úlohy.2. Protokol s výsledky musí obsahovat v¹echny dùle¾ité údaje o provedených fotometrickýchmìøení v pøehledné tabulce (objekt, název souboru/snímku, èas v UT, pou¾ité �ltry,expozièní doba, poèet expozic, pozorovací podmínky).3. Alespoò jeden získaný obrázek hvìzdného pole ve FITS formátu pøeveïte do vhodnéhoformátu a vytisknìte.4. Na cestu do Ondøejova doporuèuji teplé obleèení, trochu jídla a pití (kuchyòka je k dis-pozici), spací pytel a pøezutí. Zjistìte si také vhodné autobusové nebo vlakové spojení (spøestupem ve Stranèicích) pro oba smìry (linka 383, 490).3


