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Pred vyPred vyšše e šštvrtvrťťstorostoroččíím vznikla na Slovensku mom vznikla na Slovensku možžnosnosťť

vydvydáávavaťť AstronomickAstronomickúú roroččenku enku –– HricHric -- mapky pre mapky pre 

pozorovatepozorovateľľov premenných hviezdov premenných hviezd

nedostatok pozorovatenedostatok pozorovateľľov premenných hviezdov premenných hviezd

1989 1989 HricHric a Skopal a Skopal –– výzva na medzinvýzva na medzináárodnrodnúú kampakampaňň

do kampane sa zapojili aj Ing. do kampane sa zapojili aj Ing. VeliVeličč, L. , L. ŠŠmelcermelcer ––

fotografickfotografickáá fotometriafotometria

dnes existuje dostatok CCD kamier dnes existuje dostatok CCD kamier ! ! ? ? ? ? ? ? ??



PrehPrehľľad výskumu YY ad výskumu YY HerHer

Objekt YY Objekt YY HerHer patrpatríí do skupiny klasických symbiotických hviezddo skupiny klasických symbiotických hviezd

4 ve4 veľľkkéé vzplanutia 1914vzplanutia 1914--1918, 19301918, 1930--1933, 19811933, 1981--1982, 19931982, 1993--
19961996

6 men6 menšíších erupcich erupciíí v rokoch 1890, 1903, 1942, 1954, 1965 a v rokoch 1890, 1903, 1942, 1954, 1965 a 
19741974

-- v spektre sa pozorujv spektre sa pozorujúú silnsilnéé emisnemisnéé ččiary (iary (HHββ, H, Hγγ, H, Hδδ, , He II He II aa [O [O 
III]III])), ktor, ktoréé ssúú nalonaložženenéé na absorbna absorbččnnéé spektrum neskorspektrum neskoréého typu ho typu 
(M2) so silnými absorb(M2) so silnými absorbččnými pnými páásmi smi TiOTiO



Dvojhviezdny modelDvojhviezdny model

trojzlotrojzložžkový model skový model súústavy, ktorstavy, ktoráá je zloje zložženenáá z obra z obra 
neskorneskoréého spektrho spektráálneho typu a horlneho typu a horúúcej zlocej zložžky, ktorky, ktoráá
fotoionizujefotoionizuje hmlovinu obklopujhmlovinu obklopujúúcu celcu celúú ssúústavustavu

chladný obor chladný obor TTcc = 3500 K, = 3500 K, LLcc ≈≈ 3600 L3600 L , , vypvypĺňĺňa svoj a svoj 
RocheovRocheov lalok, dochlalok, docháádza k prenosu ldza k prenosu láátky na bieleho tky na bieleho 
trpasltrpaslííkaka

celkovcelkováá hmotnoshmotnosťť ssúústavy  je stavy  je ΣΣM = 2 MM = 2 M a pomer a pomer 
hmotnosthmotnostíí je je q = Mq = Mcc//MMhh = 2= 2





AniAni popo 60 60 rokochrokoch výskumu YY výskumu YY HerHer neboli pre neboli pre ňňu k         u k         
dispozdispozíícii dostatocii dostatoččnnéé fotometrickfotometrickéé ddáátata

Ani Ani šširokirokáá medzinmedzináárodnrodnáá kampakampaňň na symbiotickna symbiotickéé
hviezdy z roku 1989 nepriniesla dobrhviezdy z roku 1989 nepriniesla dobréé pokrytie svetelnej pokrytie svetelnej 
krivkykrivky
SystematickSystematickéé pozorovania vykonpozorovania vykonáával od r. 1995 iba Ing. val od r. 1995 iba Ing. 
VeliVeličč na svojom sna svojom súúkromnom observatkromnom observatóóriuriu
SvetelnSvetelnáá krivka sa vyznakrivka sa vyznaččovala monotovala monotóónnym poklesom, nnym poklesom, 
dali sa rozoznadali sa rozoznaťť 3 minim3 minimáá s orbits orbitáálnou perilnou perióódou a dou a 
zaznamenali sa 3 body, ktorzaznamenali sa 3 body, ktoréé naznanaznaččovali pokles ovali pokles 
jasnosti v roku 1998 jasnosti v roku 1998 –– presne v strede medzi hlavnými presne v strede medzi hlavnými 
minimamiminimami
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Iba 3 body na svetelnej krivke nIba 3 body na svetelnej krivke náám vnukli mym vnukli myššlienku, lienku, žže e 
ide o sekundide o sekundáárne minimum v zrne minimum v záákrytovej skrytovej súústavestave
Bolo to vBolo to vššak podporenak podporenéé iba troma bodmi a navyiba troma bodmi a navyšše len z e len z 
jednjednéého observatho observatóóriaria
VyhlVyhláásili sme cielensili sme cielenúú medzinmedzináárodnrodnúú kampakampaňň od roku od roku 
2001, do ktorej sa zapojili: Univerzita v At2001, do ktorej sa zapojili: Univerzita v Atéénach, nach, 
NNáárodnrodnéé observatobservatóórium v Atrium v Atéénach a jeho stanica nach a jeho stanica 
KryonerionKryonerion, Hvezd, Hvezdáárereňň vo Valavo Valaššskom skom MeziMeziřřííččíí, , 
HvezdHvezdáárereňň VyVyšškovkov, , HaPHaP v Brne, Astronomický v Brne, Astronomický úústav AV stav AV 
ČČR v R v OndOndřřejoveejove, S, Súúkromnkromnéé observatobservatóórium v Belurium v Belušši a i a 
samozrejme Astronomický samozrejme Astronomický úústav SAV.stav SAV.
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NNášáš prpríínosnos

Iniciovali sme medzinIniciovali sme medzináárodnrodnéé fotometrickfotometrickéé kampanekampane
Objav sekundObjav sekundáárneho minima a pokrytie primrneho minima a pokrytie primáárneho minimarneho minima
HricHric a a kolkol. . ((2001)2001) ururččenieenie novej novej efemeridyefemeridy

JD(I)JD(I)minmin = 2450701,= 2450701,dd6 6 ±± 1,1,dd0 + 587,0 + 587,dd54 54 ±± 0,0,dd50 x E50 x E
Vypracovanie zVypracovanie záákrytovkrytovéého modeluho modelu
MunariMunari a a kolkol. . ((19871987)) vylvylúúččil zil záákryty ako prkryty ako prííččinu inu premennostipremennosti
MikolajewskaMikolajewska a a kolkol. (2002) navrhli vysvetlenie svetelných zmien YY . (2002) navrhli vysvetlenie svetelných zmien YY 
HerHer kombinkombinááciou ciou elipsoidelipsoidáálneholneho efektu, efektu, sinusoidsinusoidáálnychlnych zmien zmien 
jasnosti hmloviny a zmien intenzity emisných jasnosti hmloviny a zmien intenzity emisných ččiariar





ZZáákrytový modelkrytový model

StojStojííme si za nme si za níímm

PosPosúúďďme me !!
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ZZáákrytový modelkrytový model

Výsledkom optimalizaVýsledkom optimalizaččnnéého procesu je model, v ktorom ho procesu je model, v ktorom 
ččervený obor takmer vypervený obor takmer vypĺňĺňa svoj a svoj RocheovRocheov lalok a biely lalok a biely 
trpasltrpaslíík je ponorený do obk je ponorený do obáálky s teplotou  lky s teplotou  TTenen = = 4004000 K0 K. . 
ObObáálka je vo vnlka je vo vnúútri prisltri prislúúchajchajúúceho ceho RocheovhoRocheovho laloku, a laloku, a 
aby dochaby docháádzalo k pozorovaným zdzalo k pozorovaným záákrytom muskrytom musíí bybyťť sklon sklon 
orbitorbitáálnej roviny lnej roviny i i ≈≈ 8585°°..
Model zModel záákrytov je podporený aj analýzou zmien krytov je podporený aj analýzou zmien 
farebných indexov systfarebných indexov systéému YY mu YY HerHer





Rudina, 22. Rudina, 22. –– 23. 9. 200623. 9. 2006
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