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Míľniky v živote VNT na Kolonickom sedle

2002 Vloženie  hlavného  a  sekundárneho  zrkadla  a  uvedenie  ďalekohľadu  do 
prevádzky 
Odborníci z Odessy: p. Paulin L. - hlavný konštruktér, p. Rjabov A., - elektronik a p.  
Faščevský N. - optik, vykonali všetky práce potrebné k uvedeniu VNT ďalekohľadu do 
prevádzky: 24.5.2002 bolo vložené do tubusu hlavné zrkadlo, 26.5.2002 - sekundárne 
a  28.5.2002  po  celkovom  vyvážení  bola  vyskúšaná  elektromechanická  sústava 
ďalekohľadu. Ďalekohľad bol uvedený do skúšobnej prevádzky.

2003 Inštalácia korekčných šošoviek 
13.6 - 30.6.2003 Inštalácia korekčných šošoviek, vyváženie ďalekohľadu, zjustovanie 
optického systému.  Vykonali  odborníci  z  Odessy:  p.  A.  Riabov (  elektronika),  p.  L. 
Paulin (mechanika) a p. N.Faščevskij (optika).

2004 Demontáž korekčných šošoviek VNT. 
Na pracovnej  stáži  22.6.-  30.6.2004 boli  na AO odborní  pracovníci  z  Odessy p.  A. 
Riabov (elektronika), L. Paulin (mechanika) a p. N.Dorochov (astronómia). Za účelom 
skvalitnenia  zobrazenia  VNT  boli  demontované  korekčné  šošovky  na  prebrúsenie, 
sekundárne zrkadlo na aluminovanie, vykonaný Hartmanov diagram a hrubo nastavená 
polárna os ďalekohľadu.

2005 EM Cyg 
2453585.543   13.25 
DPV

3C454.3 
2453585.544   16.10 
DPV  

Inštalácia prebrúsených korekčných šošoviek VNT 
Odborní  pracovníci  z  Astronomického  observatória  v  Odesse:  p.  A.  Riabov 
(elektronika),  L.  Paulin  (mechanika),  p.  N.Dorochov  (astronómia),  p.Faščevskij  N. 
(optika)  a  p.  Koškin  N.  (astronómia)v  dňoch  19.6.-6.7.2005  zmontovali  a  osadili 
korektor  so  sekundárnym  zrkadlom  a  korekčnými  šošovkami,  a  zjustovali  optický 
systém VNT. Uskutočnili sa prvé vizuálne pozorovania premenných hviezd pomocou 
VNT. 



2006 Prvé svetlo dvojkanálového fotoelektrického fotometra 
Odborní pracovníci z Astronomického observatória v Odesse: p. A. Riabov (elektronika) 
a  p.  N.  Dorochov  (astronómia),  v  dňoch  17.9.  -  28.9.2006  uviedli  dvojkanálový 
fotoelektrický fotometer do testovacej prevádzky. 

Sprevádzkovaný autoguiding na Pointeri.

2007 Začiatok CCD fotometrie
Pomocou kamery sa SBIG ST9 požičanej z HaP Hlohovec sa začal hlavný pozorovací 
program observatória – dlhodobý monitoring intermediálnych polarov navrhnutý prof I.  
L. Andronovom z AO Odesskej národnej univerzity.

Definitívne nastavenie polárnej osi montáže ďalekohľadu.

2008 Vyvinuté nové pozorovacie zostavy – CCD alebo PEP, Cassegrain alebo Nasmyth, 
+ Pointer

SBIG ST9  zamenená za  staršiu  SBIG ST8,  ktorá  bola  započičaná  z  Hvezdárne  v 
Roztokoch. Otvorené Nasmythovo ohnisko. Simultánne pozorovania PEP cez VNT a 
CCD  cez  Pointer.  Rozšírený  pozorovací  program  o  zákryty  u  SW  Sex  hviezd  (A. 
Halevin - Odessa). Príležitostne účasť v kampaniach – DW UMa, TW Dra, RS Oph …

2009 Vlastná CCD kamera FLI 1001PL
Obstaraná kamera s parametrami na mieru optického systému VNT. Hneď sa zapojila 
do veľkej kampane na novoobjavený polar so zákrytmi OTJ0711... V lete kampaň na 
V603  Aql.  Pozorovací  program  rozšírený  o  Hot  B  subdwars  na  návrh  poľských 
astronómov.



2010 Prvé simultánne pozorovania s AsÚ SAV v Tatrách
Pozoroval  sa simultánne intermediálny  polar  V709 Cas s  veľmi  rýchlym spinom.  V 
Kolonici vo filtri R, v Tatrách vo filtri V. 

Rok hlbokého minima TT Ari.

Prvé pozorovania tranzitov extrasolárnych planét.

2011 Návrat fotoelektrického fotometra

Prvé zapojenie do kampane celozemského teleskopu WET dopadlo neúspešne pre 
extrémne zlé počasie. Pre účasť v kampani na jasnú zákrytovú dvojhviezdu AW UMa 
sa použila zostava Pointer + CCD Fli  s rozostrením. Dvojkanálovým fotoelektrickým 
fotometrom  sa  robila  rýchla  fotometria  V471  Tau  a  TT  Ari.  Pozorovali  sa  ním  aj  
geostacionárne satelity v období jesennej rovnodennosti – koordinované z Odessy.

2012 Program DWARF
Prvé merania v rámci novej dlhodobej kampane vyhlásenej slovenskými astronómami 
zameranej na vyhľadávanie exoplanét pri tesných dvojhviezdach.



Súčasná zostava VNT

VNT
Optický systém:
Parametre:
Výrobca:
Montáž:
Umiestnenie:
Využitie:

100 cm
Modifikovaný Argunova – Faščevského
Φ = 1000 mm / F = 9000 mm
AO pri Odesskej národnej univerzite, UA
Vidlicová paralaktická
5 metrová kupola
PEP dvojkanálovým fotometrom, 
CCD fotometria

Pointér
Optický systém:
Parametre:
Výrobca:
Montáž:
Umiestnenie:
Využitie:

30 cm
Ritchey-Chrétien
Φ = 300 mm / F = 2400 mm
AO pri Odesskej národnej univerzite, UA
spoločná s VNT
5 metrová kupola
Autoguiding VNT, 
Simultánna CCD fotometria s fotometrom



Registračná aparatúra

Dvojkanálový fotoelektrický fotometer

Ako  detekčné  zariadenie  slúži  na  VNT jediný  dvojkanálový  fotolelektrický  fotometer  na  Slovensku. 
Výhodou  dvojkanálového  fotometra  je,  že  v  rovnakom čase  umožňuje  merať  jasnosť  premennej  aj  
porovnávacej hviezdy. Tým sa výrazne znižujú vplyvy atmosferických zmien, ktoré zaťažujú chybami 
merania jednokanálovým fotometrom.

Dvojkanálový  fotoelektrický  fotometer  na  AO  je  dielom  pracovníkov  Astronomického 
observatória Odesskej národnej univerzity. Optické a mechanické časti vytvoril Nikolaj Dorokhov, 
elektroniku a software Andrej Riabov. Koncepcia fotometra je postavená tak, aby umožňovala 
predovšetkým dlhé série rýchlej viacfarebnej fotometrie. Fotometer je vybavený Johnsonovými 
filtrami B V R.

FLI ProLine PL1001E 

Koncom  roka  2008  bola  pre  VNT  obstaraná  kvalitná  kamera  s 
parametrami  vyhovujúcimi  veľkej  ohniskovej  vzdialenosti  optickej 
sústavy ďalekohľadu. Predovšetkým sú potrebné veľké pixely, aby sa 
maximálne  využila  citlivosť  čipu.  Ide  o  tzv.  vzorkovanie.  Profil 
intenzity  obrazu hviezdy má tvar  gaussovej  krivky,  ktorú  môžeme 
charakterizovať šírkou v polovičnej výške. V našich podmienkach má 
tento parameter FWHM hodnotu okolo 3 obl. sekúnd. Ak pri novej 
kamere použijeme binning 3 x 3, dosiahneme vzorkovanie 1 pixel = 
1.1  obl.  sekundy  na oblohe.  Šírka  hviezdy je  teda zobrazená na 
približne troch pixeloch.

Parametre kamery FLI Pro Line PL1001E 

Čip KAF-1001E bez ABG, 2 trieda

Rozlíšenie 1024 x 1024 pixelov, binning 2x2, 3x3

Rozmer pixelu 24 mikrometrov

Filtrové koleso FLI, 5 otvorov priemeru 50 mm

Fotometrické filtre B, V, Rc, Ic

Chladenie elektronické 65°C po okolitú teplotu



Asteroseizmológia s fotoelektrickým fotometrom

Asteroseizmológia pomocou detailnej analýzy rôznych módov pulzácií študuje vnútornú štruktúru hviezd. 

V2314 Oph 

VNT + dvojkanálový fotoelektrický fotometer, filter V, 7. jún až 26. júl 2007 

6 nocí z VNT (body) fitované troma frekvenciami zistenými z našej periódovej analýzy (čierne línia) a porovnané s umelou  
krivkou zo Sierra Nevada observatory (červená línia) 



VW Ari 
VNT + dvojkanálový fotoelektrický  
fotometer, filter V, 18. augusta až  
16. októbra 2007, spolu 13 nocí. Na 
obrázku našich 5 najlepších nocí  
fitovaných tromi frekvenciami  
nájdenými Fourierovou analýzou. 



Intermediálne polary
Cieľom kampane je dlhodobé monitorovanie viacerých objektov metódou niekoľko hodinových pozorovaní. Po niekoľkých 
rokoch je možne pozorovať prípadné zmeny v perióde rotácie bieleho trpaslíka. V prípade niektorých špeciálnych objektov 
sa zúčastňujeme v medzinárodných kampaniach pod názvom Inter  Longitude Astronomy. Spoločným pozorovaním z 
observatórií  v  Kórey,  Slovensku  a  USA sa  dá  dosiahnuť  nepretržité  pozorovanie  objektu  bez  prestávky  spôsobenej 
denným svetlom. Kampane vedie a spracovanie pozorovaní riadi prof. Andronov z Odeskej národnej morskej univerzity.

Príklady niektorých pozorovaných intermediálnych polarov:

1RXS J070407.9+262501 – novoobjavený IP
Ra (2000) = 07h04m08.67s Dec (2000) = +26°25'10.9"
Porb ~ 250 min = 0.17 d, Gaensicke et al. (2005) 
Pspin= 480.7 sec = 0.005564 d, Gaensicke et al. (2005)
V mag ~ 17.0

Obr. 3. Periodogram RXJ0704
 
Obr. 4. Fázová krivka RXJ0704 – Akrécia prebieha 
na oba magnetické póly preto vidieť dva „hrby“  
súvisiace s dvoma akréčnymi stĺpmi.



BG Cmi – dobre známy IP

Ra (2000) = 07h31m29.10s Dec (2000) = +09°56'23.0"

Porb = 194.04 min = 0.13475 d, Kim et al. (2005)
Pspin = 913 sec = 0.010567 d, Kim et al. (2005)
V mag ~  14.5

  
Obr. 1. Periodgram BG CMi

O-C diagram maxím spinových pulzácií. Ani jeden z doteraz  
publikovaných modelov (kvadratický, kubický ani polynóm 
4. stupňa) nezodpovedá novým dátam. 

  
Obr. 2. Fázová krivka BG Cmi. Zelené body V filter,  
červené body Rc filter



Interlongitude Astronomy kampaň OT_J071126.0+440405

Na obr. fázová krivka OTJ0711... získaná z pozorovaní na AO Kolonické sedlo na jar 2009.  
Modré body filter B, zelené body filter V, červené body filter Rc. Vidieť, že hlavný zákryt je veľmi  
hlboký  a ostrý. Výstup trvá len niekoľko sekúnd. Zakrývaný objekt je teda veľmi jasný a malý.  
Najskôr horúca škvrna na povrchu bieleho trpaslíka, tam kde dopadá akréčny prúd. Zreteľné sú  
aj farebné zmeny počas orbitálneho cyklu.

Objekt objavila v januári 
2009 prehliadka 
Catalina Sky Survey ako 
relatívne jasný polar s 
hlbokými zákrytmi. 
Počas nasledujúcej 
pozorovacej kamapne 
objekt striedal aktívne 
štádia okolo 14 mag s 
pokojnými okolo 17 
mag.  V aktívnom štádiu 
sa objavuje pokles pred 
zákrytom vo fáze -0.13. 
Tento pokles je 
interpretovaný ako 
zákryt akréčneho prúdu 
padajúceho na bieleho 
trpaslíka.



Eclipse mapping hviezd typu SW Sex

Premenné typu SW Sextantis sú hviezdy patriace k novám podobným kataklyzmatickým premenným. V prípade, že 
dochádza k zákrytu akréčneho disku, možno pozorovaním zákrytu mapovať tvar a rozloženie jasnosti v akréčnom disku. 
Pozorovací program navrhol  A. Halevin z AO Odesskej národnej univerzity. 

Náš zoznam pozorovaných 
objektov: 

• LX Ser
• TT Tri 
• HS0455+8315 
• HS0728+6738 
• PX And

Fázová svetelná krivka PX And z pozorovaní, ktoré urobila I. Solovyova v roku 
2011. Sú viditeľné silné variácie – flickering medzi jednotlivými orbitálnymi 
cyklami hlavne vo filtri V. To značne sťažuje modelovanie. 



V471 Tau

Pred-kataklyzmatický systém so zákrytmi, ktoré sú pozorovateľné len vo filtroch U a B. Začiatok a koniec zákrytu je veľmi 
ostrý. Preto je potrebné veľmi dobré časové rozlíšenie. Pozorujeme vo filtri B s expozíciou 10 sekúnd. Alternatívne možno 
pozorovať  aj  Fotoelektrickým  fotometrom.  Pozorovania  koordinujú  spracovácajú  a  publikujú  pracovníci  stelárneho 
oddelenia  AsÚ  SAV  v  Tatranskej  Lomnici.  Sinusoidálny  charakter  O-C  diagramu  potvrdzuje  sa  trojhviezdny  model  
systému. rezíduá naznačujú aj možosť štvrtého telesa, ktoré by mohlo byť exoplanétou alebo hnedým trpaslíkom. Preto 
bol objekt V471 Tau zaradený aj do nového programu DWARF.

Všetky použiteľné CCD zákryty namerané na AO na 
Kolonickom sedle

(O–C) diagram V471 Tau . Nové pozorovania sú  
znázornené prázdnymi krúžkami. Publikované v Hric  
et al. CoSka 41, 39-53, 2011.



Z And 

Prototyp symbiotických premenných hviezd javil nízkoamplitúdové nepravidelné variácie počas vzplanutia na jeseň 2009. 
Na AO na Kolonickom sedle sme zhromaždili 5 svetelných kriviek získaných pomocou  VNT alebo Pointerom vo filtroch B, 
V a Rc. 

A. Skopal prezentoval  poster “Asymmetric ejection of jets from the symbiotic prototype Z Andromedae” na konferencii  
“the  Asymmetric Planetary Nebulae” , ktorá sa konala v júni 2010 v Bowness-on-Windermere, Veľká Británia.



Monitoring zmien orbitálnych periód krátkoperiodických zákrytových 
dvojhviezd typu sdB.

Koordinuje S. Zola z Jagellonskej Univerzity v Krakowe.  Uskutočnili sme niekoľko meraní časov zákrytov u troch 
systémov: HS 0705+6700, HS 2231+2441 a NSVS 14256825.

NSVS14256825 v sezóne 2011. Pokryli sme nielen zákryty, ale celú svetelnú krivku, na ktorej sa silno prejavuje efekt  
reflexie. Objekt bol zaradený do programu DWARF.



Ďakujem za pozornosť


