
                    
 

 
 
 
 

Tato akce je realizována 
                   s finanční výpomocí Zlínského kraje. 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v rámci 

projektu BRÁNA DO VESMÍRU, který je spolufinancován OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 

2007-2013, pořádá ve dnech 4. – 6. dubna 2014 

EXPERIMENTEM 

K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I 

PROGRAM  
 

Pátek 4. dubna 2014 

17:00 až 17:15 Úvodní slovo organizátorů, informace o projektu Brána do vesmíru, 

organizační informace 

17:15 až 18:15 Základy CCD techniky v praxi – Ing. Pavel Cagaš, Ph.D., ze společnosti 

Moravské přístroje, a. s. Zlín-Malenovice 

(1) základní princip zobrazování – princip CCD 

(2) jak vzniká signál, jak je měřen, zpracováván a ukládán 

(3) problém práce se CCD – nutnost kalibrace a zpracování, na co si dá pozor, 

co řeší elektronika. 

18:15 až 19:15 Večeře 

19:15 až 20:45 Práce se CCD technikou prakticky – co s pořízeným snímkem – Ing. Pavel 

Cagaš, Ph.D., ze společnosti Moravské přístroje, a. s. Zlín-Malenovice, aj. 

 

21:00 až 22:00 CCD technika v astronomické praxi – Ing. Pavel Cagaš, Ph.D., ze 

společnosti Moravské přístroje, a. s. Zlín-Malenovice 

(1) astrometrie (61 Cyg), (2) planety; (3) fotometrie a proměnné hvězdy 

a exoplanety 

 

Sobota 5. dubna 2014 

08:00 až 09:00 Snídaně 

09:00 až 10:00 Energetická vize budoucnosti: pokus o spoutání energie hvězd 

v pozemských podmínkách - Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., FJFI ČVUT 

10:20 až 11:10 Tokamaky - technologické řešení termojaderné fúze - Ing. Vojtěch 

Svoboda, CSc., FJFI ČVUT 

11:30 až 12:30 Tokamak GOLEM - vzdělávací zařízení na Jaderné fakultě ČVUT - Ing. 

Vojtěch Svoboda, CSc., FJFI ČVUT 

12:30 až 14:00 Oběd 

12:30 až 17:30 Vzdálené reálné řízení tokamaku GOLEM – Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., 

FJFI ČVUT 
Cílem úlohy je základní seznámení s fyzikálně-technologickou problematikou 
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generace vysokoteplotního plazmatu v nádobách s magnetickým udržením - 

tokamacích - a změření základních fyzikálních parametrů popisujících plazma: 

proud plazmatem Ip, elektronovou teplotu Te, dobu udržení τE a parametry, při 

nichž dochází k průrazu neutrálního plynu do plazmatu. Úloha také slouží k 

nácviku dálkové operace komplexního experimentálního zařízením, správnému 

časovému rozvržení experimentu a vytěžení užitečné informace z velkých objemů 

experimentálních dat uložených na vzdálených serverech. 

Další informace a materiály ke studiu najdete na: 

http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/TrainingCourses/VARIOUS/0414HvezdValMez  

18:00 až 19:30 Večeře 

20:00 až 22:00 Práce se CCD technikou prakticky – co s pořízeným snímkem – Jiří Srba 

aj., Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

 Spektroskopie, stavba malého spektroskopu – odborní pracovníci, 

Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. – příprava na nedělní program 

 
Neděle 6. dubna 2014 

08:00 až 09:00 Snídaně 

09:00 až 10:15 Základy spektroskopie a její využití v astronomii – Ing. Libor Lenža, 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

10:45 až 12:30 Spektroskopie v praxi – Tomáš, Pečiva, Jiří Srba, Hvězdárna Valašské 

Meziříčí, p. o. 
Praktické provádění a snímkování emisních spekter, testování různých druhů 

spektroskopů a zdrojů záření, aj. 

12:30 až 14:00 Oběd 

14:00 až 15:30 Spektroskopie v praxi – Tomáš, Pečiva, Jiří Srba, Hvězdárna Valašské 

Meziříčí, p. o. 
Praktické provádění a snímkování emisních spekter, testování různých druhů 

spektroskopů a zdrojů záření, aj. 

15:30  Ukončení akce 

 

 
Změna programu vyhrazena! 

 

 

http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/TrainingCourses/VARIOUS/0414HvezdValMez

