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„Pravdepodobne sa blížime k hraniciam          „Pravdepodobne sa blížime k hraniciam          „Pravdepodobne sa blížime k hraniciam          „Pravdepodobne sa blížime k hraniciam          
našich vedomostí v astronómii. "našich vedomostí v astronómii. "

Simon Newcomb, 1888Simon Newcomb, 1888



Astronomické pozorovania cez internetAstronomické pozorovania cez internet

•• Míľniky a najnovšie trendy v astrofotografiiMíľniky a najnovšie trendy v astrofotografii

•• Automatizované ďalekohľadyAutomatizované ďalekohľady

•• Možnosti amatérskych astronómovMožnosti amatérskych astronómov



Míľniky v astrofotografiiMíľniky v astrofotografii

•• prvý pokus zvečniť nebeské teleso prvý pokus zvečniť nebeské teleso –– John Draper John Draper 

1840 1840 –– snímka Mesiacasnímka Mesiaca1840 1840 –– snímka Mesiacasnímka Mesiaca

1850 1850 –– hviezda Vegahviezda Vega



Míľniky  v astrofotografiiMíľniky  v astrofotografii

postupné zdokonaľovanie techniky fotografovaniapostupné zdokonaľovanie techniky fotografovania

Henry DraperHenry Draper –– prvá snímka  prvá snímka  hmloviny v Orionehmloviny v OrioneHenry DraperHenry Draper –– prvá snímka  prvá snímka  hmloviny v Orionehmloviny v Orione

1880                                        18831880                                        1883



Míľniky  v astrofotografiiMíľniky  v astrofotografii

•• 1887 1887 –– začali práce na prvom fotografickom atlase hviezdnej oblohyzačali práce na prvom fotografickom atlase hviezdnej oblohy

•• 20 observatórií fotografovalo oblohu 33 cm refraktorom 20 observatórií fotografovalo oblohu 33 cm refraktorom 
na sklené platnena sklené platnena sklené platnena sklené platne

•• 22 000 snímok oblohy 22 000 snímok oblohy -- hviezdy do 14 mag. hviezdy do 14 mag. 

•• projekt nebol dokončenýprojekt nebol dokončený



Míľniky v astrofotografiiMíľniky v astrofotografii

•• priekopník vo využívaní astrofotografie priekopník vo využívaní astrofotografie 
Maximilián F. Wolf Maximilián F. Wolf 

•• v r. 1891 nachádza fotograficky svoju prvú planétkuv r. 1891 nachádza fotograficky svoju prvú planétku

•• celkom 228 objavov v rokoch  1891celkom 228 objavov v rokoch  1891--19321932



Míľniky v astrofotografiiMíľniky v astrofotografii

•• 1948  1948  -- 1990 vrchol klasickej éry astrofotografie1990 vrchol klasickej éry astrofotografie

•• observatórium na Mt. Palomarobservatórium na Mt. Palomar•• observatórium na Mt. Palomarobservatórium na Mt. Palomar

•• 5 m teleskop5 m teleskop

•• 1,22 m Schmidtova kamera 1,22 m Schmidtova kamera 



Najnovšie trendy v astrofotografiiNajnovšie trendy v astrofotografii

Prichádza CCD technológia a prehliadky oblohyPrichádza CCD technológia a prehliadky oblohy

•• 1983 1983 –– začínajú sa využívať CCD kamery v astronómiizačínajú sa využívať CCD kamery v astronómii

•• veľké prehliadky oblohy: veľké prehliadky oblohy: 
cieľ zmapovať blízkozemské objekty cieľ zmapovať blízkozemské objekty 
–– hroziace možnosťou zrážkyhroziace možnosťou zrážky–– hroziace možnosťou zrážkyhroziace možnosťou zrážky

•• Spacewatch, NEAT, LINEAR, LONEOS, Catalina Sky Survey Spacewatch, NEAT, LINEAR, LONEOS, Catalina Sky Survey 



Najnovšie trendy v astrofotografiiNajnovšie trendy v astrofotografii

Prichádza CCD technológia a prehliadky oblohyPrichádza CCD technológia a prehliadky oblohy

•• Spacewatch, Kitt Peak, Arizona Spacewatch, Kitt Peak, Arizona 
•• 0,91 m a  1,80 m teleskopy + CCD 0,91 m a  1,80 m teleskopy + CCD 

v prevádzke od 1984v prevádzke od 1984

•• prvá použitá CCD kamera prvá použitá CCD kamera 
320 x 512 px320 x 512 px



Najnovšie trendy v astrofotografiiNajnovšie trendy v astrofotografii

Súčasnosť ...Súčasnosť ...

•• stále v prevádzke: Spacewatch, LINEAR, CSSstále v prevádzke: Spacewatch, LINEAR, CSS

•• nové: Pannové: Pan--STARRS, Manua Kea,  Havajské o.  STARRS, Manua Kea,  Havajské o.  

teleskop so zrkadlom 1,8 mteleskop so zrkadlom 1,8 m

•• použitá najväčšia CCD kamera použitá najväčšia CCD kamera 
•• 40 x 40 cm: 1,4 Gpx40 x 40 cm: 1,4 Gpx

•• plná prevádzka v roku 2013plná prevádzka v roku 2013
30 s expozícia zachytí objekty do 24 mag. 30 s expozícia zachytí objekty do 24 mag. 



Najnovšie trendy v astrofotografiiNajnovšie trendy v astrofotografii

... a budúcnosť... a budúcnosť

•• Large Synoptic Survey Telescope (LSST), Large Synoptic Survey Telescope (LSST), 
Cerro Pachón, Chile   Cerro Pachón, Chile   
teleskop o priemere 8,4 m teleskop o priemere 8,4 m 

•• CCD kamera   3,2 GpxCCD kamera   3,2 Gpx
•• 15 s expozícia zachytí objekty do 24 mag. 15 s expozícia zachytí objekty do 24 mag. 

•• Plná prevádzka v roku 2017Plná prevádzka v roku 2017



Automatizované ďalekohľadyAutomatizované ďalekohľady

... už na dosah amatérskych astronómov... už na dosah amatérskych astronómov

•• CCD technológia a rozmach internetuCCD technológia a rozmach internetu
priniesli nové možnosti:priniesli nové možnosti:

pozorovanie na diaľku a prenájom ďalekohľadu pozorovanie na diaľku a prenájom ďalekohľadu pozorovanie na diaľku a prenájom ďalekohľadu pozorovanie na diaľku a prenájom ďalekohľadu 



Automatizované ďalekohľadyAutomatizované ďalekohľady

... už na dosah amatérskych astronómov... už na dosah amatérskych astronómov

• CCD kamery zmenili spôsob pozorovaní: 

pozorovanie 100x slabších objektov ako vizuálne

vysoko kvalitné dáta – astrometrické pozície, jasnosti



Automatizované ďalekohľadyAutomatizované ďalekohľady

... už na dosah amatérskych astronómov... už na dosah amatérskych astronómov

•• Vybudovanie observatórií s ideálnymi pozorovacími podmienkamiVybudovanie observatórií s ideálnymi pozorovacími podmienkami

•• diaľkové ovládaniediaľkové ovládanie
lokalita s veľmi tmavou oblohou, dobrý seeing,lokalita s veľmi tmavou oblohou, dobrý seeing,lokalita s veľmi tmavou oblohou, dobrý seeing,lokalita s veľmi tmavou oblohou, dobrý seeing,
stabilné počasie s množstvom jasných nocístabilné počasie s množstvom jasných nocí

•• prvotriedne prístroje prvotriedne prístroje –– teleskopy 25 teleskopy 25 -- 30 30 -- 60 60 –– 80 cm80 cm
•• veľkoplošná CCD kameraveľkoplošná CCD kamera

•• ovládané cez internet z akejkoľvek lokalityovládané cez internet z akejkoľvek lokality
•• prenájom pozorovacieho časuprenájom pozorovacieho času



Automatizované ďalekohľadyAutomatizované ďalekohľady

... už na dosah amatérskych astronómov... už na dosah amatérskych astronómov

•• Výhody: Výhody: 
-- vysoko kvalitné prístroje vysoko kvalitné prístroje –– až 80 cm teleskopy + CCDaž 80 cm teleskopy + CCD
-- ideálne pozorovacie podmienky vo viacerých lokalitách sveta ideálne pozorovacie podmienky vo viacerých lokalitách sveta 
-- reálne pozorovanie z nočnej oblohyreálne pozorovanie z nočnej oblohy-- reálne pozorovanie z nočnej oblohyreálne pozorovanie z nočnej oblohy

•• Nevýhody:  Nevýhody:  
-- platená službaplatená služba
-- závislé od počasia, časový posunzávislé od počasia, časový posun



Automatizované ďalekohľadyAutomatizované ďalekohľady

... už na dosah amatérskych astronómov... už na dosah amatérskych astronómov

•• Global Rent a Scope (GRAS), Nové MexikoGlobal Rent a Scope (GRAS), Nové Mexiko

•• Sierra Stars Observatory, KaliforniaSierra Stars Observatory, Kalifornia•• Sierra Stars Observatory, KaliforniaSierra Stars Observatory, Kalifornia

•• LightBucket Telescope Network, Rodeo, Nové MexikoLightBucket Telescope Network, Rodeo, Nové Mexiko



Automatizované ďalekohľadyAutomatizované ďalekohľady

... už na dosah amatérskych astronómov... už na dosah amatérskych astronómov

•• Global RentGlobal Rent--aa--Scope (GRAS)Scope (GRAS)
New MexikoNew Mexiko



Global Rent a ScopeGlobal Rent a Scope

Pristrojové vybavenie: Pristrojové vybavenie: 

CCD kamery CCD kamery –– hlavne hlavne SBIG SBIG 



Global Rent a ScopeGlobal Rent a Scope



Global Rent a ScopeGlobal Rent a Scope



GRAS: GRAS: výhody a nevýhodyvýhody a nevýhody

VýhodyVýhody
•• výber z viacero prístrojov na 3 lokalitáchvýber z viacero prístrojov na 3 lokalitách
•• 77 NM, NM, 2 Austrália2 Austrália, , 33 ŠpanielskoŠpanielsko

((niekde je určite jasná oblohaniekde je určite jasná obloha!)!)
•• Pozorovanie spod južnej oblohyPozorovanie spod južnej oblohy!!
•••• Možnosť spektroskopieMožnosť spektroskopie!!
•• Snímanie cez filtreSnímanie cez filtre:  SII, H:  SII, Hα, ΟΙΙΙα, ΟΙΙΙ

NevýhodyNevýhody

•• Platí sa za celkový čas, nielen expozíciePlatí sa za celkový čas, nielen expozície
•• Občas sú všetky prístroje obsadenéObčas sú všetky prístroje obsadené



GRAS snímkyGRAS snímky



GRAS snímkyGRAS snímky



GRAS snímkyGRAS snímky



GRAS snímkyGRAS snímky



GRAS snímkyGRAS snímky

One shot image NGC3576, S. Kürti



Sierra Stars ObservatorySierra Stars Observatory

•• Sierra Stars Observatory Sierra Stars Observatory sa nachádza v sa nachádza v Carson ValleyCarson Valley, , CaliforniaCalifornia



Sierra Stars ObservatorySierra Stars Observatory



Sierra Stars ObservatorySierra Stars Observatory

•• 3 lokality 3 lokality 
•• Kalifornia, ArizonaKalifornia, Arizona

teleskopyteleskopy: : 61 cm, 37 cm,  81 cm61 cm, 37 cm,  81 cm!!

•• mimo monzúnovej oblastimimo monzúnovej oblasti

•• dotávate skalibrované snímkydotávate skalibrované snímky

•• platíte len za samotné expozícieplatíte len za samotné expozície

•• vhodný doplnok ku GRASvhodný doplnok ku GRAS



Sierra Stars ObservatorySierra Stars Observatory



Sierra Stars ObservatorySierra Stars Observatory



LightBucket Stars ObservatoryLightBucket Stars Observatory

New Mexiko, pri meste RodeoNew Mexiko, pri meste Rodeo

TeleskopTeleskop: : 61 cm61 cm

FrancúzskoFrancúzskoFrancúzskoFrancúzsko

TeleskopTeleskop: : 43 cm43 cm

Presné určenie času snímaniaPresné určenie času snímania

Dostávate skalibrované snímkyDostávate skalibrované snímky

Platíte len za samotné expozíciePlatíte len za samotné expozície



LightBucket Stars ObservatoryLightBucket Stars Observatory

Ponuka ďalekohľadov cez LightBucket ObservatoryPonuka ďalekohľadov cez LightBucket Observatory



LightBucket Stars ObservatoryLightBucket Stars Observatory



LightBucket Stars ObservatoryLightBucket Stars Observatory



Internetové ďalekohľadyInternetové ďalekohľady
•• Cenové relácie               1 bod = 1 US        Pl án 90, 160, 290Cenové relácie               1 bod = 1 US        Pl án 90, 160, 290

•• GRAS: 2 polí čka A, B GRAS: 2 polí čka A, B 
(A1, B1, A2,B2,A3,B3) každé po 3 x 150 sec  = 45 mi n čistá exp. (A1, B1, A2,B2,A3,B3) každé po 3 x 150 sec  = 45 mi n čistá exp. 
ale celkovo cca  60 minút prenajatého času = 45 USDale celkovo cca  60 minút prenajatého času = 45 USD

•• Sierra Stars: 2 polí čka A, B Sierra Stars: 2 polí čka A, B 
•• (A1, A2, A3,B1,B2,B3) každé po 120 sec  = 12 min čistá exp. = 20 USD(A1, A2, A3,B1,B2,B3) každé po 120 sec  = 12 min čistá exp. = 20 USD

•• Rodeo Obs:  2 polí čka A, B Rodeo Obs:  2 polí čka A, B 
•• (A1, A2, A3,B1,B2,B3) každé po 120 sec  = 12 min čistá exp. = 15 USD(A1, A2, A3,B1,B2,B3) každé po 120 sec  = 12 min čistá exp. = 15 USD



Internetové ďalekohľadyInternetové ďalekohľady

•• Účely použitia internetových teleskopov: Účely použitia internetových teleskopov: 
na zábavu na zábavu 
vedecký výskumvedecký výskum

•• fotografie  DSO objektovfotografie  DSO objektov•• fotografie  DSO objektovfotografie  DSO objektov

•• potvrdzovanie nových objavov  potvrdzovanie nových objavov  -- kométy, asteroidykométy, asteroidy
•• hľadanie nových objektov hľadanie nových objektov –– asteroidy, novy, supernovyasteroidy, novy, supernovy
•• exoplanétyexoplanéty
•• premenné hviezdypremenné hviezdy



Možnosti amatérovMožnosti amatérov

•• Čo je potrebné k objavu nového asteroidu?Čo je potrebné k objavu nového asteroidu?

•• ďaľekohľad s priemerom od 30 cm ďaľekohľad s priemerom od 30 cm 
•• kvalitná paralaktická montážkvalitná paralaktická montáž
•• výkonná CCD kameravýkonná CCD kamera
•• tmavá oblohatmavá obloha•• tmavá oblohatmavá obloha

•• Takýmto prístrojovým vybavením je možné dosiahnuť jasnosť okolo Takýmto prístrojovým vybavením je možné dosiahnuť jasnosť okolo 
19. magnitúdy19. magnitúdy

•• Reálna šanca na nový objav pri objektoch slabších ako 20 mag.Reálna šanca na nový objav pri objektoch slabších ako 20 mag.



Možnosti amatérovMožnosti amatérov

•• Nie každý si môže dovoliť zaobstarať si spomínané vybavenie     Nie každý si môže dovoliť zaobstarať si spomínané vybavenie     

•• Existuje možnosť hľadania planétok aj bez vlastného vybavenia!  Existuje možnosť hľadania planétok aj bez vlastného vybavenia!  

•• pozorovaním na diaľku pozorovaním na diaľku 
-- platený prenájom pozorovacieho časuplatený prenájom pozorovacieho času

•• z databázy SkyMorphz databázy SkyMorph



Možnosti amatérovMožnosti amatérov

Nutné podmienky umožňujúce objavy:Nutné podmienky umožňujúce objavy:

1.  Rýchle pripojenie na internet1.  Rýchle pripojenie na internet
2.  Program na spracovanie CCD záberov (Astrometrica)2.  Program na spracovanie CCD záberov (Astrometrica)
3.  Zvládnutie základov nebeskej mechaniky + program FindOrb3.  Zvládnutie základov nebeskej mechaniky + program FindOrb3.  Zvládnutie základov nebeskej mechaniky + program FindOrb3.  Zvládnutie základov nebeskej mechaniky + program FindOrb
4.  Veľa času a vytrvalosť4.  Veľa času a vytrvalosť



„ To,  co je pro jednoho badatele šum, „ To,  co je pro jednoho badatele šum, 
jsou pro jiného badatele data.“jsou pro jiného badatele data.“jsou pro jiného badatele data.“jsou pro jiného badatele data.“

Jiří GrygarJiří Grygar



Možnosti amatérovMožnosti amatérov

•• Archív SkyMorph Archív SkyMorph 

•• Výhody: Výhody: •• Výhody: Výhody: 
•• -- databáza cca 700 000 CCD snímok z programu NEATdatabáza cca 700 000 CCD snímok z programu NEAT
•• -- malá konkurencia, mnoho nekatalogizovaných asteroidovmalá konkurencia, mnoho nekatalogizovaných asteroidov
•• -- hľadať možno hocikedyhľadať možno hocikedy

•• Nevýhody:  Nevýhody:  
•• -- chýbajúce snímky na potvrdenie svojho objavu chýbajúce snímky na potvrdenie svojho objavu 
•• -- kredit za objav dostáva NEAT od r. 2004kredit za objav dostáva NEAT od r. 2004



Možnosti amatérovMožnosti amatérov
•• Podrobný popis práce s archívom: www.skaw.sk v sekcii PoradňaPodrobný popis práce s archívom: www.skaw.sk v sekcii Poradňa



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Postup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkachPostup hľadania pohyblivých objektov na archívnych snímkach



Objavy autora:Objavy autora:

OnOn--line:             line:             FMO (Spacewatch)        3FMO (Spacewatch)        3

Archívne snímky:     SkyMorph (NEAT)      138Archívne snímky:     SkyMorph (NEAT)      138

Z nočnej oblohy:      RAS obs. Mayhill            7Z nočnej oblohy:      RAS obs. Mayhill            7Z nočnej oblohy:      RAS obs. Mayhill            7Z nočnej oblohy:      RAS obs. Mayhill            7
Rodeo observatory        1 Rodeo observatory        1 
Sierra Stars obs.            1Sierra Stars obs.            1
RAS Moorook:               1RAS Moorook:               1

Piszkéstető             174Piszkéstető             174



Citácie pomenovaných planétokCitácie pomenovaných planétok



„Čím viac objavujeme, tým viac nových „Čím viac objavujeme, tým viac nových 
záhad sa nám vynára. Nepochybne však záhad sa nám vynára. Nepochybne však 
prevažná časť vesmíru  zostáva jedno prevažná časť vesmíru  zostáva jedno 
veľké, nerozlúštené tajomstvo. “veľké, nerozlúštené tajomstvo. “veľké, nerozlúštené tajomstvo. “veľké, nerozlúštené tajomstvo. “

Govert Schilling, 2010Govert Schilling, 2010



Ďakujem za pozornosť !Ďakujem za pozornosť !


