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Шановні Члени журі, 

тема мого проєкту: «Фотометричні дослідження пульсуючої змінної зорі 

DH Peg» 

 

Ще в ранньому дитинстві мене почав цікавити космос. Тоді батьки купили 

мені першу енциклопедію, так як підтримували таке захоплення. Так я і 

познайомився з цими, на той час ще зовсім невідомими для мене об’єктами: 

планетами, зірками, астероїдами…  

І ось я вже учень 11 класу. В цьому навчальному році у нас з’явився такий 

шкільний предмет як астрономія. Це і нагадало мені про мої дитячі захоплення, 

і я вирішив обрати тему для своєї наукової роботи, яка буде тісно пов’язана з 

цією неймовірно цікавою наукою. Як виявилося потім, такий проєкт робить хоч 

і незначний, але внесок у науку дослідження космосу. 

Звісно, не все було так просто як здавалось на перший погляд, але це 

дослідження допомогло мені дізнатися величезну кількість нової та цікавої 

інформації. Спершу, велика кількість часу та уваги були приділені накопиченню 

загальної інформації про змінні зірки типу RR Ліри. Робота почалася із вивчення 

праці В.П. Цесевича «Переменные звезды и их наблюдение», яка є головним 

путівником у світ змінних зірок. Також було визначено особливості, які б могли 

допомогти нам протягом всього дослідження. 

Після накопичення теоретичної інформації було визначено поле зору, яке 

є доступним для спостережень із приватної обсерваторії мого наукового 

керівника Лефтора В.В., яка знаходиться в спальному районі на околиці міста 

Кропивницького. Трохи згодом було визначено сузір’я, яке є найзручнішим для 

спостережень – сузір’я Пегасу. Далі, за допомогою карт зоряного неба та сайту 

AAVSO, для дослідження було обрано зірку DH Peg. 

Саме ж спостереження повинно було відбуватись у повністю, або майже 

безхмарні ночі, щоб випадкові мимолітні хмари не зіпсували результати роботи. 

Так, для спостережень було обрано три осінні дні з 8 вересня до 10 вересня, 

погода в які повністю нас задовольняла.  

В ході виконання роботи було отримано 172 фотографії, які і допомогли 

нам отримати фінальні результати, які значно доповнюють вже відомі 

характеристики пульсуючої змінної зорі DH Peg. 
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