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Aplikácia metód strojového učenia na zákrytové dvojhviezdy. 
školiteľ: doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Zákrytové dvojhviezdy patria medzi premenné hviezdy, ktorých analýzou 
svetelnej krivky sme schopný získať základne parametre zložiek, ako je ich efektívna 
teplota, polomery, svietivosti a v kombinácii s radialnými rýchlosťami aj hmotnosti a 
vzájomné vzialenosti zložiek. Tieto premenné hviezdy sú jedným z najčastejšie 
objavovaným typom premenných hviezd. Archívne dáta z družicových (KEPLER, TESS, 
GAIA) ako aj pozemských prehliadok (SuperWASP, ASASS…) obsahujú niekoľko 
desiatok tisíc týchto objektov. Predpokladá sa, že plánované veľkoškálové prehliadky 
ako napr. PLATO a Vera C. Rubin Observatory (LSST) objavia niekoľko miliónov nových 
zákrytových dvojhviezd. Ich analýza súčasnými metódami je prakticky nemožná. 
Jednou z možných ciest ich výskumu je aplikácia metód strojového učenia (machine-
learning) na veľké súbory dát a určenie hraníc parametrov z ich svetelných kriviek. 
 
 
Slovenské virtuálne observatórium – SKVO 
školiteľ: doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Virtuálne observatórium (VO) je sieť rôznych archívov dát a služieb, ktoré 
spolu s rôznymi softvérovými balíkmi umožňujú voľný prístup k observačným dátam pre 
širokú astronomickú komunitu. Prevažná väčšina dostupných dát vo VO sú 
spektroskopické a obrazové dáta spolu s rôznymi katalógmi. Fotometrické dáta sú aj 
napriek ich veľkému významu na pokraji záujmu VO, a to hlavne z dôvodu neexistencie 
štandardu pre fotometrické dáta. Takisto neexistuje platforma pre dáta z malých 
ďalekohľadov, ktorých dáta často nie sú dostupné pre širokú komunitu. 
 
 
Multifrekvenčný výskum aktivity symbiotických dvojhviezd 
školiteľ: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Symbiotické systémy patria do skupiny interagujúcich dvojhviezd, v ktorých 
fyzikálne procesy súvisiace s prenosom a akréciou látky spôsobujú pozorovateľné 
prejavy aktivity týchto eruptívnych premenných hviezd. Z nášho predchádzajúceho 
výskumu vyplýva, že pre lepšie pochopenie prebiehajúcich fyzikálnych mechanizmov je 
potrebné dlhodobo sledovať tieto objekty v rôznych štádiách aktivity, v čo možno 
najširšej spektrálnej oblasti. Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce je analýzou 
vlastného fotometrického, ako aj spektroskopického materiálu a modelovaním 
svetelných kriviek a spektier študovať vlastnosti akréčnych diskov, výtryskov a ďalších 
javov spojených s prenosom hmoty v rôznych štádiách cyklov aktivity symbiotických 
systémov, ktoré sa v nedávnej dobe prejavili vzplanutiami typu Z And, ako napr. AX Per, 
AG Dra a Z And. 
 
 
Kratkoperiodická medza kontaktných dvojhviezd 
školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc., Astronomický ústav SAV 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Kontaktné dvojhviezdy majú zdola ohraničené obežné doby pri zhruba 0.20 
dňa. Sústavy s kratšími obežnými dobami sa nepozorujú. Doteraz nie je táto 



pozorovacia skutočnosť vysvetlená a počet známych objektov s obežnými dobami 
kratšími ako 0.22 dňa je asi len 25. To má súvis s ďalším pozorovacím faktom: kontaktné 
dvojhviezdy so spektrálnymi typmi neskoršími ako K sa nepozorujú. Nie je jasné, či je 
hranica periódy výberovým efektom (tieto sústavy sú málo jasné) alebo je reálna a 
spôsobená zmenou vnútornej stavby zložiek pri prechode od hviezd spektrálneho typu 
K ku typu M (úplne konvektívne jadro od M5). Možným vysvetlením je aj pomalý vývoj 
málo hmotných hviezd, takže v súčasnom Vesmíre sa ešte takéto sústavy nevytvorili.  
 
 


