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Terminológia
1. Priama kontrola vzdialeného teleskopu. 

Užívateľ ma prostredníctvom internetu možnosť priamo ovládať počítač, ktorý riadi ďalekohľad, 
kameru a ostatné zariadenia (kupola, zaostrovanie, filtrové koleso). Pozoruje v reálnom čase tak, 
ako by bol na danom observatóriu. 

2. Automatický teleskop. 
Hardvérové a softvérové vybavenie umožňuje zadať sériu pozorovaní, ktoré teleskop počas noci 
samostatne vykoná. GoTo montáž + MaxIm DL + CCD kamera s mechanickou uzávierkou. Vhodné 
riešenie pre tých, čo majú možnosť často fyzicky navštevovať observatórium, nemajú však čas tráviť 
celú noc pozorovaním. Pozorovanie naplánujú večer a na druhý deň si pozrú výsledky.

3. Robotizovaný teleskop. 
Dokáže pracovať dlhodobo bez zásahu človeka. Pri robotizovaných teleskopoch je automatické aj 
zostavenie pozorovacieho programu. Softvér sám vyberá objekty podľa ich momentálnej 
pozorovateľnosti a podľa priorít, ktoré má zadané. Dokáže napríklad operatívne reagovať na 
informáciu o optickom dosvite gama záblesku (GRB), rýchlo sa navedie na dané súradnice a spustí 
meranie. 

4. Internetové observatórium. 
Správca (majiteľ) takéhoto observatória zabezpečuje prevádzku jedného alebo viacerých 
automatických teleskopov a sprístupňuje ich verejnosti prostredníctvom internetu. Cez webové 
rozhranie zadáva užívateľ parametre pozorovania, ktoré chce vykonať.  Užívateľ si potom môže 
stiahnuť výsledné obrázky z ftp servera správcu. 



Vlastné automatické observatórium
• Na chate

• Na záhrade vidieckeho domu

Potrebujeme normálne observatórium + meteostanicu (pre zatvorenie kupoly - strechy v prípade zlého 
počasia)



Softvérové vybavenie automatického 
observatória

OS Windows: ACP Observatory Control Software. + MaxIm DL + ASCOM platform + Focus Max

Zaradenie počítačového planetária je voliteľné. Slúži len na lepšiu orientáciu užívateľa.



Monitor ACP. Užívateľ pristupuje k svojmu observatóriu prostredníctvom internetového prehliadača. 



OS Linux: 

RTS-2. 

Pomocou INDI serveru je možné prepojenie na elektronické planetárium KStars alebo XEPHEM alebo 
Cartes du Ciel. 

RTS2 monitor. Na ľavom paneli vidno ovládané zariadenia.  C0 je kamera, T0 teleskop (montáž), W0 filtrové  
koleso, F0 fokusér (zaostrovanie), CUP kupola, SD meteo senzor. Ostatné položky menu sú nástroje  
programu. Napr. SEL je automatický výber objektov. Ten treba vypnúť, keď chceme ďalekohľad riadiť  
manuálne.



Pozorovanie na vzdialených teleskopoch cez 
internet

Bezplatné služby:
MicroObservatory Robotic Telescope Network

Sieť  malých  automatických  ďalekohľadov  pre  edukačné účely  zriadil  Harvard-Smithsonian  Center  for 
Astrophysics. Štyri rovnaké ďalekohľady sú rozmiestnené na území USA, Sú typu maksutov s hlavným 
zrkadlom  priemeru  15  cm.  CCD  kamery  sú  s  čipom  KAF1400.  Prístup  je  na  základe  žiadosti,  ktorú 
vyhodnocujú 3 krát ročne. Uprednostňované sú projekty učiteľov pre žiakov základných a stredných škôl.



Bradford Robotic Telescope (BRT)

 

Univerzita v Bradforde má na Kanárskych ostrovoch (Isla del Teide) inštalovaný ďalekohľad Celestron C14 
s priemerom 35 cm.  CCD kamera je FLI MicroLine s čipom E2V CCD47-10. Okrem toho je na montáži ešte 
aj pointer a dva širokouhlé objektívy. Sú k dispozícii aj štandardné fotometrické filtre BVR. Prístup ihneď 
po registrácii, ktorá je skutočne zadarmo. Vyzerá úplne ideálne! Od hromadného zadávania pozorovaní 
vás však spoľahlivo odradí nesmierne nepohodlné webové rozhranie (najskôr je v tom úmysel). Zadaní je 
napriek tomu veľa, takže na vykonanie toho svojho musí užívateľ aj niekoľko nocí počkať. A to výsledok 
nie  je  zaručený.  Stáva  sa,  že  obrázky  sú  nepoužiteľné  pre  zlé  navádzanie  montáže.  Napriek  týmto 
chybičkám,  ktoré  sa  zriaďovateľ  iste  usiluje  odstrániť,  je  teleskop  bohato  využívaný  aj  v  komunite 
pozorovateľov premenných hviezd.



Tzec Maun Foundation

Táto nadácia má za cieľ poskytovať voľný prístup k ďalekohľadom pre študentov. Či už pre skupiny pod 
vedením  učiteľa,  alebo aj  pre  individuálnych  záujemcov.  Má  niekoľko  malých  ďalekohľadov  v  Novom 
Mexiku a v Austrálii. Najkvalitnejší z nich je 40 cm Ritchey-Chretien s kamerou SBIG STL-6303  a filtrami L 
R G B B V R I . V Austrálii sa pripravuje 1 metrový ďalekohľad. Prístup je na základe žiadosti, v ktorej treba 
vysvetliť zámer pozorovania. Webové rozhranie umožňuje pracovať s ďalekohľadmi prakticky v reálnom 
čase.  S ďalekohľadmi Tzec Maun Foundation objavila niekoľko nových premenných hviezd na Slovensku 
známa študentka z Odessy Natalia Virnina. Na nešťastie o všetkom možno hovoriť v minulom čase. Od 
30.  marca  2012  sú  všetky  ďalekohľady  zatvorené  pre  nedostatok  financií.  Je  pravdaže  nádej,  že 
financovanie sa znovu obnoví.



Platené služby:
Las Cumbers Observatory Global Telescope Network (LCOGT)

                                                

Sieť  pozostáva  z  dvoch  ďalekohľadov  s  priemerom  2  metre  a  slúži  na  seriózny  výskum  aj  serióznu 
edukáciu. Pripravuje sa aj viacero menších ďalekohľadov rozmiestnených po rôznych observatóriách na 
Zemi. Dva hlavné ďalekohľady sú prakticky identické. Jeden v Austrálii a druhý na Havajských ostrovoch.  
Historicky  prvý  bol  Faulkes  Telescope  North (FTN)   umiestnený  na  havajskom  ostrove  Maui, 
v nadmorskej  výške  3 055  m.  Kamera,  ktorá  je  tam  v súčasnosti  nainštalovaná  je  chladená  tekutým 
dusíkom a má rozmery 1024x1024 pixelov.  Jej  zorné pole je 4.6 x 4.6 oblúkových minút.  Teleskop je 
vybavený farebnými filtrami R(červený), Green (zelený), Blue (modrý), u (ultrafialový) i (infračervený),  
OIII (určený na hmloviny) a H-alfa (červená emisná čiara vodíka). Je však možné urobiť snímky v plnom 
svetle,  bez akéhokoľvek filtra.  Do budúcnosti  sa  plánuje vybaviť  ďalekohľad infračervenou kamerou, 
spektrografom s novou matricou 2048 x 2048 pixelov so zorným poľom 6,5 x  6,5 oblúkových minút. 
Ďalekohľad  je  ovládaný  plne  automaticky.  Pozorovacie  termíny  sú  polhodinové.  Čas  na  edukáciu  je 
kompletne vyhradený pre školy vo Veľkej Británii. 



AAVSOnet

      

Sieť  automatických  teleskopov  Americkej  asociácie  pozorovateľov  premenných  hviezd  (AAVSO). 
Ďalekohľady sú umiestnené prevažne na juhozápade USA. Zostava je prispôsobená špeciálne pre potreby 
fotometrie premenných hviezd. Zhotovovanie pekných fotografií je zakázané. Sú tu širokouhlé objektívy 
vhodné  na  pozorovanie  jasných  objektov,  ktoré  scanujú  celú  oblohu,  30  cm  Meade  LX200,  28  cm 
Celestron  C11  a  najväčší  50  cm  reflektor.  Používajú  sa  prevažne  SBIG  kamery  a  sady  Johnson-
Cousinsových,  ale  aj  Sloanových  filtrov.  Teleskopy  sú  kontrolované  softvérmi  MaxIm  DL  a  ACP. 
Uprednostňujú sa pozorovania typu jeden bod za noc, ale prípustné sú v odôvodnených prípadoch  aj  
dlhé série  na jednom objekte.  Sieť  je  určená pre platiacich  členov AAVSO.  Ale žiadosť  o  pozorovací 
projekt si môže podať aj nečlen a môže byť úspešný ak presvedčí „Výbor pre alokovanie pozorovacieho 
času“. Sieť sa rýchlym tempom rozširuje. Pripravujú sa nové prístroje v Austrálii a v Argentíne.



Sierra Stars Observatory Network (SSON)

                               

                                                           

V  sieti  sú  momentálne  tri  teleskopy  na  troch  rôznych  miestach.  61  cm  Cassegrain  na  Sierra  Stars 
Observatory v Kalifornii, 37 cm Rigel Telescope na Sonoita v Arizone a 81 cm Schulman Telescope na 
Mount Lemmon v Arizone. Prvý z nich je vhodný a aj využívaný na fotometriu, ostatné sú na estetické 
obrázky. Na Rigel teleskope najnovšie nainštalovali aj nízkodisperzný spektrograf. 
Prístup  užívateľ  dostane  po  zakúpení  kreditov.  Môže  podrobne  zadať  parametre  požadovaného 
pozorovania  vrátane  času,  kedy  ho  chce  uskutočniť.  Ak  čas  pozorovania  nezadá,  systém  sám  nájde 
najvhodnejšie pozorovacie okno. Komunikácia s majiteľom je veľmi dobrá, ochotne vychádza klientom v 
ústrety. V prípade, že sa pozorovanie neuskutoční, napríklad pre zlé počasie, klient je hneď informovaný 
aj  s  predpoveďou  kedy  najbližšie  môže  výsledky  očakávať.  Po  uskutočnení  pozorovania  sú  už 
skalibrované obrázky prístupné na ftp servere. Netreba sa teda starať o darkframy a flatfieldy.



iTelescope.Net, predtým Global Rent a Scope (GRAS)

Jednoznačne najbohatšia  ponuka ďalekohľadov na troch miestach.  V USA, v  Španielsku a  v Austrálii. 
Možno si  vybrať  a  skombinovať prakticky hocičo.  Aj  na fotometriu  aj  na astrometriu  aj  na estetickú 
fotografiu.  Od  90  mm  do  510  mm  priemeru.  Široká  je  aj  ponuka  filtrov.  Kalibrácia  snímkov  je  tiež 
voliteľná.  Systém  platenia  je  dosť  komplikovaný.  Užívateľ  si  objednáva  niektorý  z  pozorovateľských 
plánov, v ktorom má isté množstvo kreditov. Čím viac kreditov, tým je prevádzka teleskopov lacnejšia. 
Okrem  toho  sú  zľavy  v  čase  rušenia  svitom  Mesiaca.  V  Tabuľke  sú  uvedené  ceny  pri  najlacnejšej 
prevádzke  a  bez  svitu  Mesiaca.  Hneď  po  zaregistrovaní  dostáva  užívateľ  40  kreditov  zadarmo  na 
teleskope T3. Tam sa môže oboznámiť s funkcionalitami webového rozhrania.
 



LightBuckets

Systém  online  teleskopov 
LightBuckets vznikol v USA, ale v 
roku  2011  ho  kúpil  francúzsky 
majiteľ.  Obohatil  ho  o  nové, 
menšie  ďalekohľady  v  južnom 
Francúzsku. Tie pôvodné však už 
v  ponuke  nie  sú,  aj  keď  majiteľ 
sľubuje, že ich prevádzku obnoví. 
Technológia webového rozhrania 
zostala  zachovaná a  je  výborná. 
Systém  vie  prečítať  aj  výstup  z 
ACP  Observatory  Control. 
Užívateľ tiež môže sledovať ako 
jeho  pozorovanie  prebieha.  Na 
záver  si  stiahne  zhotovené 
obrázky  spolu  s  kalibračnými 
snímkami.  Platenie  je  veľmi 
jednoduché. Hodina pozorovania 
na  každom  teleskope  stojí  istý 
počet  bodov.  Jeden bod stojí  1 
Dolár. 



Virtual telescope project

   

Projekt  vynikajúceho  talianskeho  amatérskeho  astronóma  Gianlucu  Massiho  na  tzv.  Bellatrix 
Observatory. Nemá žiadne webové rozhranie na rezerváciu pozorovacieho času. Komunikácia prebieha 
elektronickou poštou. Samotné pozorovanie môže prebiehať v  troch módoch. „Assisted mode“ je trochu 
drahší,  ale  zákazník  -  začiatočník  je  pri  ňom  v  reálnom  čase  vedený  tak,  aby  sa  naučil  vykonávať 
pozorovania. „Service mode“ je zvyčajný spôsob, kde zákazník uvedie, čo chce pozorovať a technik na 
observatóriu to zariadi. „Live mode“ je priamy prístup k počítaču ovládajúcemu teleskop. Teleskopy sú k 
dispozícii dva. 43 cm Dall-Kirkham je ideálny na astrofotografiu. 35 cm Celestron používa hlavne samotný 
majiteľ na pozorovanie premenných hviezd. Nevýhodou je, že observatórium sa nachádza v strednom 
Taliansku v mieste značne svetelne znečistenom.



Porovnanie služieb niektorých poskytovateľov pozorovania na vzdialených teleskopoch.
 
Poskytovateľ Typ ďalekohľadu Priemer Kamera Nadmorsk

á výška
Cena za 1 hod. 
v EURO

BRT Celestron C14, F/11 350 mm FLI ML E2V 47-10 2400 m 0

AAVSOnet Sonoita
Newton, F/4

500 mm SBIG STL 1603 1515 m členské v 
AAVSO

SSON
Sierra Stars

Cassegrain, F/10 610 mm FLI PL09000 1545 m 75

SSON
Sonoita

Rigel telescope, Cassegrain 
F/14

370 mm FLI PL16803 37

SSON
Mt. Lemmon

Ritchey Chretien F/7 810 mm SBIG STX16803 2791 m 120

iTelescope Nové 
Mexiko, Mayhill
Austrália, Siding 
Spring

T11 - Dall-Kirkham, F/4.5 510 mm FLI PL11002M 2225 m 56

T8 – Ritchey Chretien, F/6.1 317 mm SBIG STL11000M 1100 m 39.2

LightBuckets 
južné Alpy

LB002 - Dall-Kirkham, F/4.5 430 mm SBIG STL 11000 820 m 35

LB003 – APO refraktor F/6 110 mm SBIG ST8XME 820 m 20

LB004 – APO refraktor F/8 175 mm SBIG STL 11000 820 m 42

Virtual telescope 
project

Dall-Kirkham, F/6.8 432 mm SBIG STL 6303E 300 m 55

Celestron C14, F/8.7 356 mm SBIG ST8XME 300 m 20



Aké druhy pozorovaní vykonávať na vzdialených teleskopoch

– Monitoring vzplanutí trpasličích nov.

– Viacfarebné svetelné krivky dlhoperiodických premenných

– Objavovanie a astrometria planétok

– British Astronomical Association (BAA) Remote Telescope Project:

– Monitoring hmlovín s cieľom zistiť a charakterizovať ich prípadnú premennosť.

– Výskum premennosti Gyulbudaghianovej hmloviny a  zistenie korelácie s premennosťou blízkej  
premennej hviezdy PV Cephei.

– Potvrdzovanie objavov nových supernov.

– Fotometria nov a supernov špeciálne v neskorých častiach ich svetelných kriviek, kedy sa im už zväčša  
nevenuje pozornosť.

– Hľadanie stratených asteroidov.

– Fotometria a astrometria komét.

– Potvrdzovanie prípadných objavov členov BAA.

– Vzdelávanie

Všetky uvedené aktivity je možné vykonávať ako výskumné projekty, ale aj ako edukáciu.

– Astrofotografia



Referencie:
Softvér pre automatické observatórium:
ASCOM Platform  http://ascom-standards.org/

INDI Astronomical Control Protocol  http://indilib.org/

RTS2  http://rts2.org/

MaxIm DL a iný softvér firmy Diffraction Limited  http://www.cyanogen.com/

ACP Observatory Control Software  http://acp.dc3.com/

Focus Max  http://focusmax.org/

Internetové observatóriá:
AAVSOnet  http://www.aavso.org/aavsonet

Bradford Robotic Telescope (BRT)  http://www.telescope.org/

iTelescope.Net  http://www.itelescope.net/

Las Cumbers Observatory Global Telescope 
(LCOGT)

 http://lcogt.net/

LightBuckets  http://www.lightbuckets.com/

MicroObservatory Robotic Telescope Network http://mo-
www.cfa.harvard.edu/MicroObservatory/

Sierra Stars Observatory Network (SSON)  http://www.sierrastars.com/

Virtual telescope project  http://virtualtelescope.bellatrixobservatory.org/

Tzec Maun Observatory  http://blog.tzecmaun.org/
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Celooblohové automatické prehliadky:
All Sky Automated Survey (ASAS)  http://www.astrouw.edu.pl/asas/

Catalina Sky Survey (CSS)  http://www.lpl.arizona.edu/css/

Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR)  http://www.ll.mit.edu/mission/space/linear/

Lowell Observatory Near-Earth Object Search 
(LONEOS)

 http://asteroid.lowell.edu/asteroid/loneos/loneos.
html

Mobile Astronomical System of the Telescope-
Robots (MASTER)

 http://master.sai.msu.ru/

Near Earth Asteroids Tracking (NEAT)  http://neat.jpl.nasa.gov/

Panoramic Survey Telescope & Rapid Response 
System (Pan-STARRS)

 http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/

Robotic Optical Transient Search Experiment 
(ROTSE)

 http://www.rotse.net/

Sloan Digital Sky Survey  http://www.sdss.org/

Spacewatch  http://spacewatch.lpl.arizona.edu/

Wide Angle Search for Planets  http://www.superwasp.org/

WISE  infračervený satelit  http://wise.ssl.berkeley.edu/

π of the Sky  http://grb.fuw.edu.pl/
Iné:
Projekt robotického ďalekohľadu britskej 
astronomickej spoločnosti RTP BAA

 http://www.britastro.org/robotscope/

Astro web Štefana Kürtiho  http://www.skaw.sk/
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