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krátkoperiodické pulzujúce premenné hviezdy, ktoré pulzujú neradiálne, ale aj 
radiálne. Radiálna pulzácia týchto hviezd sa väčšinou skladá z dvoch pulzácii, 
základnej a prvej harmonickej. U niektorých hviezd perióda pulzácii rastie 
a u niektorých naopak klesá. Ďalej som spracoval merania z hvezdárne AsÚ AVČR 
v Ondřejove hviezdy AE UMa, čo je práve hviezda u ktorej prvá harmonická 
perióda klesá. Z meraní vyplynulo, že v posledných rokoch perióda naopak začala 
rásť. Na potvrdenie týchto výsledkov by bolo potrebné túto hviezdu pozorovať ešte 
nejakú dobu. 
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Abstract: In this work are briefly described several types of pulsating variable stars. 
The main objective of this work is to present δ Scuti stars, meaning short-period 
pulsating variable stars, which are pulsating nonradial or radial. Radial pulsation of 
these stars often consists of two pulsations - fundamental and first-overtone. The 
period of some stars is increasing whereas in some cases it is decreasing. As next I 
processed the measurement of the star AE UMa made at the observatory of 
Astronomical institute of the Academy of Science of the Czech Republic in 
Ondřejov. AE UMa is one of the stars, in which the period is decreasing. From the 
measurement results that in the last years the period started increasing. To confirm 
this result it would be necessary to observe this star for a longer time. 
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 Úvod 
 
 Premennou hviezdou nazývame takú hviezdu, ktorá z nejakých príčin mení 
svoju jasnosť. Premenné hviezdy delíme na dve základné skupiny. Prvá skupina sú 
geometrické premenné hviezdy. Tu patria dvojhviezdy, ktorých rovina trajektórie je 
sklonená voči Zemi tak, že sa navzájom prekrývajú. Teda dochádza k pravidelným 
zákrytom jednotlivých zložiek dvojhviezdy. Do druhej skupiny vlastných 
premenných hviezd patria hviezdy, ktoré menia jasnosť vďaka fyzickým zmenám, 
čiže zmeny niektorých vlastností ako napríklad povrchová teplota, radiálna rýchlosť 
alebo spektrum. Táto skupina sa ďalej delí na tri podskupiny: Eruptívne premenné 
hviezdy, Explozívne premenné hviezdy a Pulzujúce premenné hviezdy. Poslednou 
menovanou podskupinou sa zaoberám v Kapitole 1. Do tejto podskupiny patria aj 
premenné hviezdy typu delta Scuti, o ktorých je Kapitola 2. 
 Prvá objavená premenná hviezda bola pomerne jasná hviezda v súhvezdí 
Veľryba - ο Ceti amatérskym astronómom Davidom Fabriciom v 16. storočí. Počas 
ďalších dvoch storočí sa podarilo objaviť ešte niekoľko hviezd, ktoré menili svoju 
jasnosť ako napríklad hviezda δ Cephei. V 18. storočí sa systematickému 
pozorovaniu premenných hviezd venovali viacerí astronómovia, z ktorých 
najznámejší sú Edward Pigott a John Goodricke. V roku 1880 Edward C. Pickering 
zaviedol prvú klasifikáciu premenných hviezd a vykonal množstvo fotometrických 
pozorovaní. Ďalšou dôležitou osobnosťou v histórii premenných hviezd je Henrieta 
Leavittová, ktorá sa preslávila v roku 1912 svojim vzťahom medzi periódou 
a hviezdnou veľkosťou cefeíd, ktoré pozorovala vo Veľkom Magellanovom mračne. 
Postupným zdokonaľovaním pozorovateľskej techniky, od vizuálnych pozorovaní, 
cez fotografické pozorovanie k fotoelektrickej fotometrii a dnešnej CCD fotometrii, 
vieme o premenných hviezdach viac a viac informácii. Dnes existuje viacero 
katalógov premenných hviezd, v ktorých môžeme nájsť rôzne informácie. 
Najznámejším katalógom je GCVS (General Catalogue of Variable Stars) [27]. 
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Kapitola 1 

   Pulzujúce premenné hviezdy 
 

1.1. Príčina pulzácií 
 

Hviezda môže pulzovať vtedy, ak je porušená jej hydrostatická rovnováha a 
keď gravitačná sila, pôsobiaca na vonkajšie vrstvy, nie je úplne vyrovnaná 
vnútorným tlakom. Hviezda sa zmršťuje do tej doby, pokiaľ vnútorný tlak opäť 
nevzrastie. Potom sa situácia obráti a hviezda expanduje až pokým nie je prekročená 
hydrostatická rovnováha v prospech gravitačnej sily. Príčinu tohto javu môžeme 
hľadať predovšetkým v periodických zmenách opacity hviezdneho materiálu. Ak je 
opacita vonkajších vrstiev malá, tak nimi žiarenie prechádza ľahko a hviezda je 
jasná. Ak je však opacita vysoká, žiarenie zostáva uzavreté v hviezdnej atmosfére a 
vyvoláva zvýšený tlak na vonkajšie vrstvy u ktorých dôjde k rozpätiu a 
spriehľadneniu, čo znamená, že hviezda sa dostane to maxima svojej jasnosti. 
Následne sa vrstvy ochladia a gravitačná sila ich stiahne naspäť. Za zmenu opacity, 
pravdepodobne môže ionizované hélium, z ktorého sa pod vplyvom žiarenia 
z vnútra hviezdy stáva dvakrát ionizované hélium HE III. 
 Skúsme teraz odhadnúť základnú periódu radiálnych pulzácii hviezdy alebo 
dobu potrebnú k priechodu vlny hviezdou. Vzťah pre rýchlosť zvuku: 
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= ,                                                            (1.1) 
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kde G je gravitačná konštanta. Predpokladajme, že na povrchu je tlak nulový, 
dostaneme po integrovaní vzťah pre tlak vo vrstve vo vzdialenosti r od stredu: 
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Spojením rovníc (1.1) a (1.2) môžeme pre periódu P písať: 
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Po zjednodušení tejto rovnice dostaneme: 
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 Opacitu hviezdnej látky pre voľne - viazané a voľne – voľné prechody 
môžeme približne popísať Kramerovým zákonom 

5,3−= Tcρκ .                                                       (1.6) 

Pre adiabatický dej je 3

5

ρ≈p  a teda 3

2

ρ≈T , čo vedie na  

3

4
−

= ρκ c .                                                          (1.7) 

Z toho vyplýva, že keď sa hviezda zmršťuje, teda hustota rastie, tak opacita klesá 
a teda aj pohlcovanie tepla. Čiže plne ionizované časti hviezdy sú stabilné 
a k stabilným pulzáciám nemôže dochádzať. Iná je situácia v oblastiach meniacej sa 
ionizácie, kde je energia stlačovania spotrebovaná na rast ionizácie a teplota rastie 
omnoho pomalšie. Pokiaľ budeme predpokladať závislosť teploty na hustote v tvare 

λρ≈T ,                                                         (1.8) 

potom pre Kramersovu rovnosť platí 
λρκ 5,31−= c                                                      (1.9) 

a podmienkou pre vznik pulzácie teda nerovnosť 

7

2
<λ ,                                                        (1.10) 

čo býva obvykle splnené v oblastiach meniacej sa ionizácie. 
 Hovoríme, že hviezda pulzuje radiálne, pokiaľ mení svoj polomer rovnako 
vo všetkých smeroch. Radiálna pulzácia je však špeciálnym prípadom neradiálnej 
pulzácie. Neradiálna pulzácia znamená, že niektoré časti hviezdy sa vnárajú do 
hviezdy a niektoré vynorujú z hviezdy, hviezda sa „šišatí“. Oscilácia môže byť 
popísaná tromi parametrami n, l, m. n označuje počet pulzačných vĺn v radiálnom 
smere, l určuje koľko je na povrchu hviezdy línií, ktoré nerobia žiaden pohyb a m 
(môže byť rozmedzí –l až l) je počet vĺn v azimutálnom smere. 

 
Obr 1.1: Neradiálna pulzácia pre oscilačné číslo l=3 a m=0, 1, 2 a 3 [26] 

 



 8

1.2. Pulzujúce hviezdy v H-R diagrame 
 

Každá hviezda má v tomto diagrame svoje miesto, rozloženie hviezd má svoj 
fyzikálny zmysel a súvisí nielen s aktuálnym stavom hviezd, ale aj s ich vývojom. 
Takisto aj jednotlivé skupiny premenných hviezd majú svoje miesto v H-R 
diagrame. Dôležitou oblasťou v H-R diagrame je tzv. pás nestability. Najvyššie 
v páse nestability sa nachádzajú premenné hviezdy typu δ Cephei, iba o trochu 
nižšie sa nachádza ďalší typ pulzujúcich premenných hviezd W Virginis. Nižšie sú 
hviezdy typu RR Lyrae a δ Scuti. Pod hlavnou postupnosťou sa nachádzajú hviezdy 
typu ZZ Ceti. Druhú skupinu tvoria hviezdy mimo pás nestability. Do tejto skupiny 
patria miridy, hviezdy typu β Cephei, RV Tauri, polopravidelné premenné hviezdy 
a iné. 

 
Obr 1.2: Pulzujúce premenné hviezdy v H-R diagrame [25] 

 

1.3. Typy pulzujúcich premenných hviezd 
 

Pulzujúce premenné hviezdy delíme na niekoľko typov. Medzi pulzujúce 
premenné hviezdy patria aj hviezdy typu δ Scuti, ktorým je venovaná Kapitola 2. 

 
1.3.1 Hviezdy typu δδδδ Cephei 
 
 Niekedy ich nazývame aj klasické cefeidy. Hviezdy tohto typu sú radiálne 
pulzujúce premenné hviezdy s triedou svietivosti Ib-II. Perióda týchto hviezd sa 
obvykle pohybuje v rozmedzí 1-135 dní a amplitúda od niekoľko stotín do 2 mag. 
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So vzrastajúcou amplitúdou sa perióda zväčšuje.  Spektrálny typ v maxime je F 
a v minime je G–K. Najväčšiu absolútnu hviezdnu veľkosť hviezdy dosahujú okolo 
–6 mag a najmenšiu okolo –2 mag. Hviezdy sa riadia známym vzťahom perióda - 
svietivosť, vďaka ktorému môžeme určovať vzdialenosti vo vesmíre. Tento vzťah 
objavila Henrietta Leawittová v roku 1912 a vzťah znie: 

PMV log54.267.1 −−= .                                             (1.11) 

Polomery hviezd tohto typu sú v rozmedzí 10-150 slnečných polomerov, maximálny 
polomer je asi o 10 % väčší ako minimálny. Hmotnosti cefeíd dosahujú približne 3 
až 15 násobok hmotnosti Slnka. Patria k hviezdnej populácii I, teda sa vyskytujú 
v diskovej časti galaxie, čiže na oblohe ich môžeme vidieť v okolí Mliečnej dráhy. 

Cefeidy majú pravidelnú svetelnú krivku s jasne zreteľným maximom a 
minimom. U hviezd s najkratšou periódou je svetelná krivka hladká, bez hrbov. Pri 
hviezdach s periódou 6.5 až 9 dní sa často vyskytujú vlny na zostupnej vetve, ich 
fáza sa zmenšuje so zväčšujúcou sa periódou. U hviezd s periódou okolo 10 dní 
splýva hrb s primárnym maximom. Pri hviezdach s periódou 14 až 15 dní sa hrb 
presúva do minima a pri hviezdach s periódou 15 dní a viac je svetelná krivka opäť 
hladká. Cefeidy vo Veľkom Magelanovom mračne sú menej hmotné a obsahujú 
menej kovov ako cefeidy v našej Galaxii. Takisto hviezdy vo Veľkom 
Magelanovom mračne majú výraznejšie maximá, sú stabilnejšie a bez deformácii. 
 

 
Obr.1.3: Svetelná krivka hviezdy δ Cephei [22] 

 
1.3.2. Hviezdy typu W Virginis 
 

Periódy tohto typu hviezd sú okolo 0.8-35 dní a amplitúdy od 0.3 do 1.2 mag 
v obore V. Sú to radiálne pulzujúce hviezdy s vysokou svietivosťou, trieda 
svietivosti Ib-II. Hviezdy sa takisto správajú podľa vzťahu perióda – svietivosť, ale 
v trocha odlišnej podobe ako pri cefeidách. Vzťah perióda – svietivosť pre hviezdy 
typu W Virginis znie: 

PMV log54.207,3 −−= .                                             (1.12) 

Tieto hviezdy patria do populácie II, teda vyskytujú sa v guľovej zložke galaxie. 
Hmotnosť všetkých hviezd tohto typu je približne rovnaká a to asi 70% hmotnosti 
Slnka. 
 Hviezdy typu W Virginis vykazujú opäť pomerne pravidelnú svetelnú 
krivku, ale s častejšími nepravidelnosťami ako u klasických cefeidách. Na svetelnej 
krivke môžeme vidieť  hrby (obr 1.2), ktoré môžu občas spôsobovať ploché 
maximum. V niektorých intervaloch periód sa líši svetelná krivka od klasických 
cefeíd buď amplitúdou alebo hrbom na zostupnej vetve. 
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Obr.1.4: Svetelná krivka hviezdy W Virginis [22] 

 
1.3.3. Hviezdy typu RR Lyrae 
 
 Niekde sú označované ako krátkoperiodické cefeidy. Táto skupina 
premenných hviezd pulzuje ako predchádzajúce dva typy tiež radiálne. Perióda je 
v rozmedzí 0,2-1 deň a amplitúda od 0,2-2 mag v obore V. Hviezdy typu RR Lyr sú 
obri spektrálnych typov A až F. Väčšina z týchto hviezd patri do populácie II. 
Vyskytujú sa často v guľových hviezdokopách s nižším zastúpením kovov. Sú to 
objekty s hmotnosťou Slnka, ale rozmery sú však 8x väčšie. Táto skupina sa ešte 
delí na tri podtypy a, b, c, dnes sa ale obvykle prvé dva typy súhrnne označujú ab. 
Do podtypu ab patrí asi 70% krátkoperiodických cefeíd a je zaujímavá tým, že na 
20-30% z nich sa prejavuje tzv. Blažkov efekt, teda cez sveteľnú krivku sa prekladá 
ešte nízkoamplitúdová vlna s periódou 10-700 dni. Podstata Blažkovho efektu je 
doposiaľ neznáma. U podtypu c sa Blažkov efekt nevyskytuje, tieto hviezdy majú 
svetelnú krivku symetrickú s malou amplitúdou. 

 
Obr.1.5: Svetelná krivky hviezdy RR Lyrae [21] 

 
1.3.4. Hviezdy typu SX Phoenicis 
 
 Sú to pulzujúci podtrpaslíci z guľovej zložky Galaxie, teda patria do 
populácie II a nachádzajú sa hlavne v guľových hviezdokopách. Tieto hviezdy 
súčasne vykazujú niekoľko periód v rozmedzí 0,04-0,08 dňa a amplitúda siaha až 
k 0,7 mag. Tieto hviezdy sú spektrálnych typov A-F. 
 
1.3.5 Hviezdy typu αααα Cygni 
 
 Hviezdy tohto typu sú vysoko žiarivé neradiálne pulzujúce premenné 
hviezdy spektrálneho typu A a B. Táto skupina takisto zahrnuje masívne hviezdy 
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spektrálneho typu O.  Patria do triedy svietivosti Ia - Ib. Ich svetelná krivka má malé 
zmeny v amplitúde (okolo 0.05 mag) a periódu niekoľko dní.  

 
Obr.1.6: Svetelná krivka hviezdy typu α Cygni [21] 

 
1.3.6. Hviezdy typu ββββ Cephei 
 
 Hviezdy tohto typu pulzujú radiálne, ale niektoré pravdepodobne pulzujú 
neradiálne. Tieto hviezdy sú spektrálneho typu O a B a triedy svietivosti I až V. 
Periódy sú v rozmedzí 2 až 7 hodín. 

 
Obr.1.7: Svetelná krivka hviezdy typu β Cephei [22] 

 
1.3.6. Hviezdy typu Mira (miridy) 
 

Do tohto typu patria prevažne starí chladní obri, spektrálneho typu M 
(prípadne S a C). Dosahujú 10- 100 násobky polomerov Slnka. Vyskytujú sa 
rovnomerne v celej Galaxii. Pulzujú radiálne s periódami radovo niekoľkých stoviek 
dni. V guľovej zložke (populácia II) sa nachádzajú hviezdy s periódou kratšou než 
250 dní, Miridy s periódou dlhšou ako 300 dní zase patria prevažne do populácie I a 
sú teda koncentrované v plochej zložke galaxie. Pretože povrchy miríd sú chladné, 
žiaria prevažne v červenom a infračervenom obore spektra. Ich amplitúdy sa 
pohybujú od 2.5 do 11 mag v obore V, ale v infračervenom obore nepresahujú 2.5 
mag. Svetelné krivky u miríd sú dosť pravidelné, občas sa vyskytnú deformácie ako 
napríklad hrby alebo môže tiež dochádzať k oneskoreniu maxima. V priebehu 
vývoja miridy dochádza zrejme k pozvoľnej zmene periódy, výnimočne nastane 
nejaká prudká zmena. 
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1.3.7. Polopravidelné a nepravidelné premenné hviezdy 
 
 Polopravidelné premenné hviezdy označujeme ich skratkou SR 
(semiregular). Sú to obri a nadobri stredných a neskorších spektrálnych typov, 
vyznačujúce sa periodicitou občas prerušenou nejakou nepravidelnosťou. Periódy sa 
pohybujú v rozmedzí 20 až 2000 dní, amplitúda môže nadobúdať hodnoty od 
niekoľkých stotín do niekoľkých magnitúd v obore V. Sú známe 4 podtypy (SRa-d) 
s plynulým prechodom (okrem SRd).  Miridám je podobný podtyp SRa, svetelná 
krivka je skoro presne periodická a periódy nepresahujú 400 dní. Naopak pri 
podtype SRb sú zmeny málo periodické a často sa môže zdať, že sú úplné 
nepravidelné. Periódy sú okolo 80 až 120 dní a cez tuto periódu sa niekedy prekladá 
druhá perióda, ktorá môže byť až 10x väčšia. Podtyp SRc má bežne viac periód. 
Posledný podtyp SRd je od ostatných odlišný, ide o teplejších obrov spektrálnych 
typov G, K, M narozdiel od ostatných podtypov ktoré patria do spektrálnych typov 
M, C a S. Tento podtyp ma svetelné krivky pravidelné, ale môže u nich nastať 
obdobie pravidelného striedania periód. Aj amplitúdy má tento podtyp väčšie ako 
ostatné podtypy, niekedy až 4 mag. 

 

 
Obr.1.8: Svetelné krivky polopravidelných hviezd podtypov SRc a SRd [23] 

 
 Nepravidelne pulzujúce hviezdy sú hviezdy spektrálnych tried K, M a C. 
Hranica medzi polopravidelnými a nepravidelným pulzujúcimi hviezdami nie je 
ostrá. Často sa hviezda priradí do tohto typu kvôli malej preštudovanosti, preto 
mnoho z týchto hviezd patri v skutočnosti k polopravidelným premenným hviezdam 
alebo iným typov hviezd.  
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1.3.8. Hviezdy typu RV Tauri 
 
 Radiálne pulzujúci nadobri spektrálnych typov v F-G v maximu a K-M v 
minimu. Na svetelnej krivke sa vyskytujú dve minima. Jedno hlbšie - primárne a 
druhé plytšie - sekundárne. Hĺbky miním sa môžu rôzne meniť tak, že sa z 
primárneho minima môže stať sekundárne a naopak. Periódy mávajú hodnotu od 30 
do 150 dní. Celková amplitúda svetelných zmien môže dosiahnuť 3 až 4 mag v 
obore V. Je zaujímavé, že tvarom svetelných kriviek sa podobajú zákrytovým 
dvojhviezdam. Samozrejme príčina premenlivosti je iná ako u zákrytových 
premenných hviezd. 

 
Obr.1.9: Svetelná krivka hviezdy typu RV Tauri [21] 

 
1.3.9. Hviezdy typu ZZ Ceti 
 
 Neradiálne pulzujúci biely trpaslíci so spektrom O až A, patriaci do 
populácie I. Sú to veľmi málo jasné hviezdy s absolútnou hviezdnou veľkosťou 
maximálne 10 mag. Amplitúdy sa pohybujú v rozmedzí 0.001 až 0.2 mag v obore V. 
Tieto hviezdy sú multiperiodické, u niektorých exemplárov môžeme pozorovať až 
20 periód. Periódy sa pohybujú v rozmedzí 30 sekúnd až 25 minút. Občas sa 
pozorujú výbuchy s veľkosťou až 1 mag. 

 
Obr.1.10: Svetelná krivka hviezdy typu ZZ Ceti [24] 
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 Kapitola 2 

    Hviezdy typu δδδδ Scuti 
 
 

Hviezdy typu δ Scuti sú krátkoperiodické pulzujúce premenné hviezdy 
spektrálnych typov A a F nachádzajúce sa v páse nestability v blízkosti hlavnej 
postupnosti MS (main sequence) s pulzačnou periódou nižšou ako 0,3 dňa a triedou 
svietivosti III-V. δ Scuti sú hviezdy populácie I, čiže sa nachádzajú v diskovej 
zložke galaxie, hoci svojím nízkym obsahom kovov sa podobajú hviezdami 
populácie II. Sú to hviezdy vo fáze spaľovania vodíka. Hmotnosti sa pohybujú 
v rozmedzí od 1,5 do 2,5 hmotností Slnka.  

Väčšina z hviezd typu δ Scuti pulzujú neradiálne, majú veľmi nízku 
amplitúdu na hranici detekcie 0,5 milimag. Malá podskupina vysoko-amplitúdových 
δ Scuti (HADS – high-amplitude δ Scuti) má výnimočne nízke radiálne rýchlosti  
v ≤ 30 km/h s pulzačnými vlastnosťami podobnými klasickým cefeidám alebo 
hviezdam typu RR Lyrae. Radiálna pulzácia tejto podskupiny sa skladá obvykle 
z dvoch pulzácii, základnej a prvým harmonickej, s amplitúdov v rozmedzí od 0,3 
do 1 mag. Základná perióda a prvá harmonická perióda sa vyskytuje v konštantnom 
pomere P1/P0 = 0,74 – 0,78 a prípadná druhá harmonická perióda sa vyskytuje 
v pomere s prvou harmonickou periódou P2/P1 = 0,81. V minulosti sa často stávalo, 
že hviezdy tejto podskupiny sa priradili k trpasličím cefeidám alebo hviezdam 
podobným hviezde AI Velorum. V niektorých prípadoch sa podarilo pozorovať aj 
zmeny radiálnej rýchlosti. Medzi maximom svetelnej krivky a minimom krivky 
radiálnej rýchlosti je fázový posun 0,1 periódy. Hviezdy typu δ Scuti na hlavnej 
postupnosti majú periódy okolo 1 hodiny a amplitúdy ich svetelných kriviek sú malé 
do 0,02 mag. δ Scuti hviezdy s väčšou svietivosťou, podobri a obri, majú dlhšie 
periódy a často aj väčšie amplitúdy svetelných zmien. Že sú δ Scuti aj neradiálne 
pulzujúce hviezdy sa prvýkrát ukázalo zo štúdia hviezdy 14 Aurigae. Fitch 
a Wisniewski [8] usúdili z výsledkov fotometrie a radiálnych rýchlostí, že hviezda 
pulzuje s l=5 a m=1. 
 Zmeny periódy sú podmienené vývojovom hviezd z nižšej časti pásu 
nestability. Vzťah perióda – stredná hustota pre pulzujúce hviezdy (1.5) predpovedá 
vzťah pre periódu – svietivosť – farbu – hmotnosť [5]:  

708,12loglog5,0log33,0log ++−−−= QMTMP effbol ,            (3.1) 

kde P je radiálna perióda a M hviezdna hmota v slnečných jednotkách, Teff je 

efektívna teplota, Mbol je bolometrická hviezdná veľkosť a 
4

1








≈
M

R
Q . Vývojová 

zmena teploty Teff a Mbol vedie k zmene periódy o veľkosti [5]: 

dt

dQ

Qdt

dT

Tdt

dM

dt

dP

P

eff

eff

bol 13
69,0

1
+−−= .                            (3.2) 
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 Hviezdny vývoj u väčšiny hviezd typu δ Scuti, nachádzajúcich sa v nižšej 
časti pásu nestability, vedie k zvyšovaniu periódy. M. Breger [4] poukázal na štyri 
hviezdy typu δ Scuti populácie I, u ktorých napozorovaná perióda klesá, čo vlastne 
nesúhlasí s rastom polomeru predpovedaným z hviezdneho vývoju. To značí, že 
tieto hviezdy musia mať nejaký ďalší mechanizmus zmien periódy. Napríklad 
hviezda AI Velorum poukazuje, že hviezdny vývoj nie je jediným mechanizmom 
pre zmenu periódy. Rodriguez a kol. [16] potvrdili klesajúcu tendenciu niektorých 
hviezd typu δ Scuti. 
 
Tabuľka 2.1: Zmeny periódy niektorých hviezd typu δ Scuti [5] 
Hviezda Perióda (1/P)dP/dt Referencie 
  (dni) (rok -1 x 10-8)   
Radiálna pulzácia  

IP Vir 0.067 -0,5 Hintz (priv.comm.) 
GP And 0.079 13 Rodriguez et al.(1993) 
AE Uma 0.086 -48 Hintz, Hintz & Joner (1997) 
EH Lib 0.088 < 0,1 Mahdy & Szeidl (1980) 
   Yang et al. (1992) 
BE Lyn =HD 79889 0.096 ... Kiss & Szatmary (1995), 
   Rodriguez et al. (1995) 
YZ Boo 0.104 3 Hamdy et al. (1986) 
   Jiang (1985) 
AI Vel 0.112 0 Walraven et al. (1992) 
 0.086 15  
SZ Lyn 
 

0.121 
 

7 
 

Moffett et al. (1988),  
Paparò et al. (1988) 

AD Cmi 
 

0.123 
 

4 
 

Fu & Jiang (1996), 
Rodriguez et al. (1995) 

RS Gru 0.147 -11 Rodriguez et al. (1995) 
DY Her 
 

0.149 
 

-4 
 

Szeidl & Mahdy (1981),  
Yang et al. (1993) 

VZ Cnc 
 

0.178 
 

... 
 

Arellano Ferro,  
Nuñez & Avrila (1994) 

BS Aqr 0.198 -5 Yang et al. (1993) 
Neradiálne pulzácie  
XX Pyx 0.026 340 Handler et al. (1997) 
 0.028 -910  
 0.030 < 0,1  
ΤPeg 0.054 premenné Breger (1991) 
4CVn 0.116 -110 Breger (1990) 
 0.171 -300  
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Obr.2.1: Svetelná krivka dvoch hviezd typu δ Scuti [22] 
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 Kapitola 3 

    Hviezda AE Ursae Majoris 
  
 

Táto kapitola sa bude zaoberať jednej konkrétnej hviezde typu δ Scuti, a to 
hviezde AE UMa. 
 

3.1. Základné údaje, história výskumu 
 
 Premennosť hviezdy AE UMa (= HIP 47181, 2000α  = 09h36m53s, 2000δ  = 

44°04’01’’, V = 11,27 mag) bola objavená v roku 1955 E. Geyerom a kolektív [9]. 
Ďalej túto hviezdu skúmali Tsesevich a Filatov, ale nepodarilo sa im presne určiť 
typ premenosti. Tsesevich navrhoval, že hviezda patrí k typu RR Lyrae [18] a 
Filatov navrhoval premennosť typu δ Cephei [19]. Tsesevich skúmal hviezdu opäť 
v roku 1973 určovaním jej jasnosti zo starých fotografických platní z Moskvy 
a Odesy, určil jej periódu a typ premennosti ako trpasličia cefeida [19]. Rodrigues 
v roku 1992 urobil uvby fotometriu tejto hviezdy z ôsmych noci [15]. 
 Svetelná krivka hviezdy AE UMa vzniká interferenciou dvoch pulzácii 
základnej frekvencie 6252,110 =f  a prvej harmonickej frekvencie 0308,151 =f . 

Pomer prvej harmonickej a základnej periódy P1/P0 je dlhodobo konštantný s 
hodnotu 0,773. Na základe pomeru periód a iných atmosferických parametrov 
a fotometrických vlastnosti bola AE UMa preklasifikovaná z hviezdy typu SX 
Phoenicis populácie II (takto je klasifikovaná v GCVS) na vysoko-amplitudovú 
δ Scuti – HADS (high-amplitude δ Scuti). Je to hviezda spektrálneho typu A9, jej 
hmotnosť je (1,85±0,1 M0) a vek (1,1±0,1 Gyr). 
 Hintz poukázal, že základná perióda plynulo klesá 101014,1 −×  d-1 [10]. Ak 
by bola táto hodnota reálna, tak by to bola hviezda s najrýchlejšie sa meniacou 
periódou medzi hviezdami typu δ Scuti populácie I. Výskum Pócsa a Szeidla ukázal, 
že základná perióda je stabilná [14], a teda sa napozorovaná perióda zhodla s 
teoretickými predpokladmi [5], ale prvá harmonická perióda klesá s hodnotou 

101

1
100,21 −×−=












dt
dP

P
d-1. Zhou [20] určil vzťah pre jednotlivé maximá  

−±+±= EHDJ )00000003,008601585,0()0004,05827,2442062(max  
21210)34421,071034,5( E−×±− . 

 

3.2. Spracovanie meraní 
 
 Hviezda bola pozorovaná počas februára až apríla 2006 a v noci 2.4.2009 na 
hvezdárni AsÚ AVČR v Ondřejove. V tabuľke 3.1 sú uvedené informácie o 
meraniach uskutočnených počas jednotlivých nocí. V poslednom stĺpci sú pod 
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skratkami uvedení pozorovatelia: doc. RNDr. Marek Wolf, Csc. (MW), RNDr. Petr 
Zasche, Ph.D. a študenti MFF UK Markéta Tukinská (MT), Ondřej Kopáček (OK), 
Lukáš Pilarčík (LP). 
 
Tabuľka 3.1: Prehľad meraní hviezdy AE UMa v Ondřejove 

Dátum 
Počet 

meraní 
Exp. doba 

Podmienky 
pozorovania 

Filter Pozorovateľ 

23.2.2006 97 20s,30s,45s oblačno R  
23.3.2006 88 30s jasno R MW 
5.4.2006 65 45s –– R  
6.4.2006 206 30s jasno R MW, MT, OK 

20.4.2006 303 30s oblačno R PZ 
2.4.2009 226 20s(R),30s(V),50s(B) jasno B,V,R MW, LP 

 
 Na pozorovania sa používal zrkadlový ďalekohľad typu Cassegrain 
s priemerom 650mm a ohniskovou vzdialenosťou 2350mm. V jeho primárnom 
ohnisku bola umiestnená v roku 2006 CCD kamera Apogee AP7p a v roku 2009 
G2-3200 Moravské prístroje. Negatív skutočného snímku je na obr.3.1, na ktorom je 
označená premenná hviezda a dve porovnávacie hviezdy GCS 2998.1166 a GSC 
2998.1249 (na obr. 3.1. označené ako 1 a 2) s jasnosťami vo filtri V 11,7mag 
a 11,1mag. K výpočtom som používal aj merania z Konkoly Observatory 
v Maďarsku z rokov 1974 až 1998 [17]. Jednotlivé merania som rozdelil do 4 skupín 
podľa období v ktorom boli namerané, rozsahy jednotlivých období sú vypísané 
v tabuľke 3.2.  
 

 Obr. 3.1: Negatív snímku hviezdneho okolia hviezdy AE UMa v R filtri v noci 
2.4.2009 
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Tabuľka 3.2: Rozdelené obdobia 
 roky Filter Počet meraní 

1. 1974-1977 B,V 604 
2. 1981-1986 B,V 548 
3. 1996-1998 B,V,R 795 
4. 2006-2009 B,V,R 986 
 
 Na nasledujúcich obrázkoch 3.2 a 3.3 je vykreslená diferenciálna svetelná 
krivka z dvoch noci počas ktorých bola hviezda AE UMa pozorovaná na hvezdárni 
v Ondřejove. Je na nich pekne vidieť správanie svetelných zmien tejto hviezdy. 
Minima sú približne rovnako hlboké narozdiel od maxím, ktoré sú rôzne vysoké, čo 
je spôsobené skladaním základnej a prvej harmonickej frekvencie. 
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Obr. 3.2: Svetelná krivka z noci 20.4.2006 
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Obr. 3.3: Svetelná krivka z noci 2.4.2009 
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3.2.1. Fourierova analýza 
 

Pre každé obdobie som sa pokúsil zistiť základnú a prvú harmonickú 
frekvenciu. Používal som program Period 04 [13], ktorý dokáže spracovať dlhé rady 
pozorovaní a pomocou fourierovej analýzy určiť viacperiodické frekvencie. 
Nakoniec program nafituje merania metódou najmenších štvorcov podľa fitovacieho 
vzťahu  

∑ Φ+Ω+=∆ ))(2sin( iii tAZm π ,                                    (3.1) 

kde Z je tzv. nulový bod. 
Vo výsledku sa k základnej perióde f0 a prvej harmonickej perióde f1 

pridružili aj kombinácie týchto periód 10 fjfi + , kde i a j sú celé čísla. Vypočítané 

frekvencie pre jednotlivé obdobia sú uvedené v tabuľke 3.3. 
 
Tabuľka 3.3: Výsledky Fourierovej analýzy pre hviezdu AE UMa pre jednotlivé 
časové intervaly. Frekvencie sú v cykloch za deň. Chyby sú uvedené iba pre 
základnú a prvú harmonickú frekvenciu. 

 1974-1977 1981-1986 1996-1998 2006-2009 
f0 11.625602 11.6255992 11.625601 11.625597 
 0.000004 0.0000009 0.000003 0.000002 

2f0 23.25122 23.251196 23.25121 23.324456 
f1 15.03116 15.031193 15.03121 14.887492 
 0.00002 0.000005 0.00002 0.000005 

3f0 35.87947 34.876792 34.87678 34.87956 
f0+f1 26.65669 26.656802 26.6568 26.58351 
f1-f0 2.30833 3.40560 3.40558 3.31938 
2f0+f1 38.67662 38.27965 38.28241 39.27867 
4f0 46.50251 46.5024 46.50253 45.50523 

3f0+f1 49.90796 49.90799 49.90799 49.83017 
2f0-f1 7.64378 8.29621 7.924245 6.73377 
 
Z tabuľky 3.3 je vidieť, že základná frekvencia sa počas posledných 35 rokov 
nemenila 000004,0625600,110 ±=f cd-1. V rokoch 1974-1998 prvá harmonická 

frekvencia pomaly rástla, teda perióda klesala s hodnotou klesania približne 

rovnakou ako je uvedené v [14], čiže 101

1
100,21 −×−=












dt
dP

P
d-1. Ale v rokoch 

2006-2009 prvá harmonická frekvencia naopak výraznejšie klesla na hodnotu 
000002.0887492,141 ±=f cd-1. 

 Ďalej som pre jednotlivé obdobia určil amplitúdu základnej a prvej 
harmonickej frekvencie. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3.4. 
 
Tabuľka 3.4: Amplitúda základnej a prvej harmonickej frekvencie 
v milimagnitúdach. Chyby sú tiež uvedené v milimagnitúdach. 
Frekvencia  Amplitúda[mmag]   

 1974-1977 1981-1986 1996-1998 2006-2009 
f0 0.280 0.2838 0.272 0.1666 
 0.002 0.0009 0.001 0.0006 
f1 0.051 0.0503 0.049 0.0342 
 0.002 0.0009 0.001 0.0005 
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3.2.2. O-C diagram 
 

Skracovanie alebo predlžovanie periódy sa dá určiť aj pomocou O-C 
diagramu. Najprv som určil časy maxím z Ondřejovských meraní z rokov 2006-
2009. Okolie maxima som preložil polynómom 3. alebo 4. stupňa a následne určil 
čas maxima z vrcholu takto preloženej krivky. Takto určené maximá sú vypísané 
v tabuľke 3.5. Predpoveď maxím je počítaná podľa vzťahu 

EC ⋅+= 08601707,05824,2442062 .                                 (3.2) 

Následne určené hodnoty O-C sú v tabuľke 3.5. 
 
Tabuľka 3.5: Vypočítané okamihy maxím s príslušnou hodnotou O-C 

Čas maxima 
2400000+ 

Epocha O-C[deň] 

53831,526800 136821 0,002866 
53818,279500 136667 0,002194 
53790,410900 136343 0,003125 
53832,297900 136830 -0,00019 
53846,315900 136993 -0,00297 
53846,406300 136994 0,001412 
54924,282500 149525 -0,00229 
54924,374650 149526 0,003841 
54924,457200 149527 0,000374 
54924,539600 149528 -0,00324 

 
Staršie publikované maximá sú uvedené v prílohe, v poslednom stĺpci je uvedený 
zdroj. 

Dohromady bolo nameraných 129 maxím a hodnôt O-C od roku 1937 do 
roku 2009. Všetky sú vykreslené na obr.3.4. 
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Obr. 3.4: O-C diagram pre všetky merania 
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Na obr. 3.4 je vidieť, že niektoré staršie merania nie sú dostatočne presné, v ďalšom 
O-C diagrame (obr. 3.5) sú vykreslené iba niektoré body a sú aproximované 
parabolou. 
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Obr 3.5: Upravený O-C diagram pre periódu P0=0,08601707 a základne maximum 
M0=HJD 2442062,5824 preložený parabolou 

 
Parabola na obr. 3.5 má parametre O-C=(1,1±1)10-13 E2- (1,6±1,3)10-8 E – 
- (5,3±29)10-5. (Na porovnanie uvádzam aj parametre priamky na obr. 3.5 
O-C=(-3,6±3,8) 10-9 E + (1,9±2,7) 10-4). Relatívne chyby sú vysoké. Z tohto je 
vidieť, že základná perióda sa počas posledných desaťročí výrazne nezmenila. Tento 
výsledok súhlasí s výsledkom v kapitole 3.2.1.  
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 Záver 
 
 
 
 V prvých dvoch teoreticky zameraných kapitolách som najprv rozpracoval 
niektoré typy pulzujúcich premenných hviezd. Následne som podrobnejšie rozpísal 
jednu skupinu pulzujúcich premenných hviezd typu δ Scuti, čo je skupina hviezd, 
ktoré sú stále predmetom skúmania. Perióda väčšiny z týchto hviezd rastie, ale našli 
sa hviezdy u ktorých naopak perióda klesá. 
 Ďalšia kapitola spracováva merania hviezdy AE UMa uskutočnené na 
hvezdárni AsÚ AVČR v Ondřejove. Merania počas noci 2.4.2009 som uskutočnil 
spolu s doc. RNDr. Marekom Wolfom, Csc. Okrem týchto meraní som 
vyhodnocoval aj merania z Konkoly Observatory v Maďarsku z rokov 1974 až 
1998, čím sa pozorovacia rada rozšírila na 35 rokov.  
- Hlavným cieľom bolo určiť periódu počas období, keď bola hviezda AE UMa 

pozorovaná. Periódu počas jednotlivých období som určil a zistil, že perióda 
približne do roku 1998 klesala a po tomto roku začala rásť. Na spresnenie 
meraní a potvrdenie rastu periódy by bolo dobre túto hviezdu ďalej pozorovať 
niekoľko rokov.  

- Ďalej som sa pokúšal určiť zmeny periódy pomocou O-C diagramu. Týmto 
spôsobom som potvrdil, že základná perióda bola počas posledných 35 rokov 
stabilná. Vypočítané frekvencie do roku 1998 súhlasia so staršími vedeckými 
prácami [14], [20]. 
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   Príloha 
 
Staršie okamihy maxím hviezdy AE UMa a vypočítané hodnoty O-C 

 
Rok Čas maxima Epocha O-C Zdroj 

 2400000+    
1937 28632.3980 -156134 +0.0048 (1) 
1946 31875.1220 -118435 -0.0287 (2) 
1950 33379.2560 -100949 +0.0108 (2) 
1956 35601.1880 -75118 +0.0359 (2) 

 35604.3370 -75081 +0.0022 (1) 
 35607.1730 -75048 -0.0003 (2) 

1957 35981.2020 -70700 +0.0264 (2) 
1963 38106.4020 -45993 +0.0027 (1) 
1971 41059.3680 -11663 +0.0027 (1) 
1973 41773.2230 -3364 +0.0020 (1) 
1974 42062.5832 0 +0.0008 (3) 

 42065.5959 35 +0.0029 (4) 
 42065.6778 36 -0.0012 (4) 
 42068.3432 67 -0.0023 (4) 
 42068.4302 68 -0.0014 (4) 
 42068.5203 69 +0.0027 (4) 
 42068.6029 70 -0.0007 (4) 
 42068.6871 71 -0.0025 (4) 
 42069.3808 79 +0.0031 (4) 
 42069.4651 80 +0.0013 (4) 
 42069.5473 81 -0.0025 (4) 
 42069.6363 82 +0.0005 (4) 
 42086.4965 278 +0.0014 (4) 
 42086.5787 279 -0.0025 (4) 
 42087.4390 289 -0.0023 (4) 
 42087.5263 290 -0.0011 (4) 
 42087.6155 291 +0.0021 (4) 
 42095.5298 383 +0.0029 (3) 
 42095.6123 384 -0.0007 (3) 
 42103.3513 474 -0.0032 (4) 
 42106.4523 510 +0.0012 (3) 
 42119.5252 662 -0.0005 (3) 
 42121.5025 685 -0.0016 (3) 
 42122.3628 695 -0.0015 (4) 
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 42122.4484 696 -0.0019 (4) 
 42128.2968 764 -0.0026 (3) 
 42128.3872 765 +0.0017 (3) 
 42128.4727 766 +0.0012 (3) 
 42128.5557 767 -0.0018 (3) 
 42133.4627 824 +0.0022 (3) 
 42133.5442 825 -0.0023 (3) 
 42134.4055 835 -0.0012 (3) 
 42147.3933 986 -0.0019 (3) 
 42148.4295 998 +0.0021 (3) 
 42148.5117 999 -0.0018 (3) 
 42159.4365 1126 -0.0011 (3) 
 42161.4145 1149 -0.0015 (3) 

1975 42453.5306 4545 +0.0006 (3) 
 42453.6137 4546 -0.0023 (3) 
 42460.4989 4626 +0.0015 (3) 
 42532.4070 5462 -0.0006 (5) 

1976 42830.6280 8929 -0.0008 (3) 
 42837.5120 9009 +0.0018 (3) 
 42838.4591 9020 +0.0027 (3) 
 42866.4960 9346 -0.0019 (5) 
 42869.3377 9379 +0.0012 (3) 
 42869.4205 9380 -0.0020 (3) 

1977 43162.5708 12788 +0.0021 (3) 
1981 44633.4626 29888 +0.0020 (3) 

 44633.5440 29889 -0.0026 (3) 
 44633.6309 29890 -0.0017 (3) 
 44634.4046 29899 -0.0022 (3) 
 44634.4902 29900 -0.0026 (3) 
 44634.5810 29901 +0.0022 (3) 
 44692.4709 30574 +0.0026 (3) 
 44696.3430 30619 +0.0039 (6) 
 44696.4260 30620 +0.0009 (6) 
 44696.5200 30621 +0.0089 (6) 

1983 45355.4902 38282 +0.0023 (3) 
 45355.5727 38283 -0.0012 (3) 
 45382.3228 38594 -0.0024 (3) 
 45382.4104 38595 -0.0008 (3) 
 45382.4997 38596 +0.0025 (3) 
 45382.5807 38597 -0.0026 (3) 

1985 46114.3320 47104 +0.0015 (7) 
1986 46468.4601 51221 -0.0026 (3) 

 46468.5468 51222 -0.0020 (3) 
1987 46855.6279 55722 +0.0023 (8) 
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 46856.5729 55733 +0.0011 (8) 
 46856.6561 55734 -0.0017 (8) 
 46857.6017 55745 -0.0023 (8) 
 46857.6925 55746 +0.0025 (8) 
 46858.6382 55757 +0.0020 (8) 
 46859.6666 55769 -0.0018 (8) 
 46878.4181 55987 -0.0020 (8) 
 46878.5064 55988 +0.0003 (8) 
 46878.5946 55989 +0.0025 (8) 
 46884.5262 56058 -0.0011 (8) 
 46884.6117 56059 -0.0016 (8) 
 46886.5907 56082 -0.0010 (8) 

1992 48683.3170 76970 +0.0007 (9) 
1996 50151.4564 94038 +0.0008 (3) 

 50151.5384 94039 -0.0032 (3) 
 50152.3170 94048 +0.0012 (3) 
 50152.4862 94050 -0.0016 (3) 
 50152.5756 94051 +0.0017 (3) 

1997 50458.8815 97612 +0.0009 (10) 
 50458.9636 97613 -0.0031 (10) 
 50459.8240 97623 -0.0028 (10) 
 50459.9113 97624 -0.0015 (10) 
 50467.7388 97715 -0.0016 (10) 
 50467.8236 97716 -0.0028 (10) 
 50490.3607 97978 -0.0022 (3) 
 50505.6697 98156 -0.0042 (10) 
 50505.7595 98157 -0.0004 (10) 
 50505.8461 98158 +0.0001 (10) 
 50516.7676 98285 -0.0025 (10) 
 50554.4432 98723 -0.0024 (3) 

1998 50813.3550 101733 -0.0020 (3) 
 50813.4408 101734 -0.0022 (3) 
 50813.6151 101736 +0.0001 (3) 
 50813.6985 101737 -0.0026 (3) 
 50848.4540 102141 +0.0021 (3) 
 50848.5391 102142 +0.0011 (3) 
 50848.6212 102143 -0.0028 (3) 
 50849.4815 102153 -0.0026 (3) 
 50849.5688 102154 -0.0014 (3) 
 50862.3840 102303 -0.0027 (11) 
 50872.2809 102418 +0.0022 (3) 
 50872.3634 102419 -0.0013 (3) 
 50872.4481 102420 -0.0026 (3) 
 50872.5394 102421 +0.0027 (3) 
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 50899.3729 102733 -0.0012 (3) 
 50899.4570 102734 -0.0031 (3) 
 50902.2976 102767 -0.0010 (3) 
 50902.3819 102768 -0.0028 (3) 
 50903.3321 102779 +0.0013 (3) 
 50903.4192 102780 +0.0023 (3) 
 50903.5009 102781 -0.0020 (3) 

 
V poslednom stĺpci sú uvedený autori meraní pod  týmito skratkami: (1) Tsesevic 
[19], (2) Filatov [7], (3) Pocs, Szeidl [14], (4) Broglia a kol. [6], (5) Braune a kol. 
[2], (6) Braune a kol. [3], (7) Huebscher a kol. [12], (8) Rodríguez a kol. [15], (9) 
Huebscher a kol. [11], (10) Hintz a kol. [10], (11) Agerer a kol. [1] 
 


