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1. Základné metódy v astronomickej praxi 

 

Dôležitosť zavedenia CCD techniky do astronomických detekčných metód je porovnateľná 

so zavedením výpočtovej techniky do vedeckého výskumu, so zavedením internetu do 

komunikácie a jej význam možno stojí len tesne za zavedením ďalekohľadu v rámci 

astronómie. Aby sme tento názor dokázali, musíme sa vrátiť do histórie rozvoja základných 

astronomických metód a pokúsime sa ukázať, čo nám CCD technika nahradila a aké výhody 

priniesla do procesu získavania pôvodného vedeckého pozorovacieho materiálu, do jeho 

redukcie, analýzy a archivácie. 

 Pozornosť astronómov sa v polovici 19. storočia sústredila hlavne na výskum Slnka 

a hviezd. Rozvoj prístrojovej techniky potom podmienil vznik a rozvoj základných 

astronomických metód:  

1 – zobrazovanie na fotografické platne  

2 – astrometria  

3 – spektroskopia  

4 – fotometria  

Zavedenie takýchto fyzikálnych metód do astronómie dalo podnet na vznik nového odvetvia 

– astrofyziky. Astrofyzika sa snaží vysvetliť vznik, vývoj, stavbu, zloženie, fyzikálne 

vlastnosti, chovanie a vzájomné pôsobenie celej škály nebeských objektov. 

 

2. Zobrazovanie na fotografické platne 

 

Metódu fotografie objavil v roku 1839 Francúz Louis Jacques Mandé Daguerre (1789–1851). 

Prvé obrazy sa zaznamenávali na kovové platne, tzv. dagerotypia. Slovák Jozef Maximilián 

Petzval (1807–1891) v roku 1840 vypočítal a zostrojil achromatický trojšošovkový objektív 

s veľkou svetelnosťou, ktorý významne skrátil expozičné doby pri fotografovaní. Tieto 

technické vynálezy sa začali rýchlo využívať aj v astronómii.  

 

3. Astrometria 

 

Je to oblasť astronómie, ktorá sa zaoberá meraním polôh a pohybov nebeských telies 

a teóriou vplyvov meniacich zdanlivú polohu objektov na oblohe. Predmetom astrometrie je 

aj teória meracích prístrojov, používaných na určenie polôh hviezd, ako aj metódy, pomocou 

ktorých sa vyhodnocujú výsledky pozorovaní pri rozličných astronomických výskumoch. Na 

rozdiel od astrofyziky sa astrometria nezaoberá určovaním fyzikálnych vlastností 

a parametrov telies. 

Trvalo zaznamenané polohy hviezd na fotografických platniach pomohli rozvoju 

astrometrie. Polohy hviezd bolo možné zrazu premeriavať opakovane a s vyššou presnosťou, 

čo sa odrazilo v presnejšom určovaní vzdialeností hviezd pomocou paralaxy. Fotografia 

umožnila aj objavovanie nových telies, či už v Slnečnej sústave alebo za hranicami Galaxie.  

Konkrétnym príkladom využitia fotografických platní na Skalnatom plese je 

svetoznáma práca zakladateľa observatória Dr. Antonína Bečvářa (1901–1965). Bečvář na 

základe sklenených platní získaných na Skalnatom plese a z publikovaných katalógov 
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vytvoril svoje najvýznamnejšie dielo – 4 veľké astronomické atlasy: Atlas Coeli Skalnaté 

Pleso 1950.0 (1948) s katalógom (1951), Atlas Eclipticalis (1958), Atlas Borealis (1962) a 

Atlas Australis (1964). V tom čase to boli najmodernejšie atlasy oblohy, opakovane vyšli aj 

v zahraničí a stali sa nepostrádateľnou pomôckou pozorovateľov nočnej oblohy na celom 

svete. Bečvářa pokladáme v rámci celosvetovej astronómie za zakladateľa nebeskej 

kartografie. 

 

4. Spektroskopia 

 

V astronómii je to fyzikálna metóda, zaoberajúca sa vznikom a vlastnosťami spektra 

elektromagnetického žiarenia, ktoré registrujeme od najrôznejších zdrojov a objektov vo 

Vesmíre. Je možné študovať aj žiarenie odrazené od nesvietiacich objektov. Takéto žiarenie 

je rozložené optickým hranolom alebo mriežkou na jednotlivé frekvencie. Vzniknuté 

spektrum je charakterizované špecifickou čiarovou (spektrálnou) štruktúrou. Absorbované 

alebo emitované spektrum nie je spojité, ale skladá sa z viacerých čiar, pásov a kontinua. 

Tieto čiary sú špecifické pre každú látku a jej stav, v akom sa nachádza.  

Slnečné spektrum pomocou fotografickej metódy študovali ako prví v roku 1842 

Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891) a John William Draper (1811–1882) a objavili 

vtedy už známe Fraunhoferove čiary aj v ultrafialovej časti spektra. Spektrá hviezd sa neskôr 

exponovali na sklenené fotografické platne, na ktorých bolo možné s vysokou presnosťou 

merať polohy jednotlivých spektrálnych čiar a určovať radiálne rýchlosti študovaných 

objektov.   

V snahe získavať stále kvalitnejšie spektrá sa hľadali rôzne postupy na scitlivovanie 

fotografických emulzií. Jedným z nich bolo praženie fotografických platní vo vodíkovej 

atmosfére tesne pred pozorovaním, aby bolo možné skrátiť expozičnú domu, prípadne získať 

za rovnakú dobu slabšie spektrálne čiary. 

 

5. Fotometria 

 

Fotometria v astronómii je technická metóda zaoberajúca sa meraním toku alebo intenzity 

elektromagnetického žiarenia, prichádzajúceho od najrôznejších astronomických objektov vo 

Vesmíre. Obyčajne, fotometria pokrýva väčšiu škálu vlnových dĺžok vymedzenú 

priepustnosťou zemskej atmosféry alebo filtrami použitými v prípade danej aparatúry. 

Sústava použitých filtrov sa nazýva fotometrický systém. Podľa použitého detektora, ktorým 

žiarenie registrujeme, hovoríme o vizuálnej (oko), fotografickej (fotografická platňa), 

fotoelektrickej (fotonásobič) a CCD fotometrii (CCD detektor). 

Ako posledná spomedzi základných astrofyzikálnych metód sa vyvinula fotometria. 

Najprv sa jasnosti hviezd určovali iba pomocou vizuálnych odhadov. Presnú definíciu 

hviezdnych magnitúd zaviedol v roku 1856 Norman Robert Pogson (1829–1891). 

Fotografickú metódu na určovanie jasností hviezd navrhol a aplikoval Karl Schwarzschild 

(1873–1916). Jeho katalóg fotografických zdanlivých jasností 3689 hviezd vyšiel v roku 

1910. O tri roky neskôr bola zavedená v Berlíne fotoelektrická fotometria, no jej účinnosť sa 

podstatne zvýšila až v roku 1940, keď bol vynájdený fotonásobič.  

Metóda fotoelektrickej fotometrie je založená na fyzikálnom objave fotoefektu v roku 

1905 Albertom Einsteinom (1879–1955), za ktorý dostal v roku 1921 Nobelovu cenu. 

Fotoelektrická fotometria bola presnejšia, no fungovala najprv len ako jednokanálová. Tak 

bolo potrebné prechádzať z porovnávacej hviezdy na oblohu a potom na premennú hviezdu. 

Až zavedením trojkanálového fotometra sa podstatne zvýšilo aj časové rozlíšenie fotometrie. 

Jednou z výhod fotoelektrickej fotometrie bola možnosť používať rôzne škály filtrov, čím sa 

zaviedli rôzne fotometrické systémy. Pritom na mnohých observatóriách bolo možné 

používať úplne rovnaké fotometrické systémy, čím sa získané dáta mohli navzájom 
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porovnávať a dopĺňať.  

Aj po zavedení fotoelektrickej fotometrie sa na mnohých observatóriách exponovali 

fotografické platne a používala sa aj fotografická fotometria. Jej výhodou bolo, že na dobrých 

platniach sa dali merať aj slabšie objekty – mohlo sa ísť v čase do minulosti premeriavaním 

archívnych platní a touto metódou bolo možné objavovať nové premenné hviezdy. 

 Fotografická platňa sa tak stala pre mnohé generácie hlavným detektorom 

v astronómii. S rozvojom výpočtovej techniky boli navrhnuté sofistifikované metódy na 

digitalizáciu fotografických platní hlavne za účelom rýchlejšieho spracovávania 

fotografických spektier, ale aj za účelom astrometrie alebo priameho zobrazovania. Až 

zavedenie CCD techniky vytlačilo fotografickú platňu zo všetkých oblastí astronómie. 

 

6. Zavedenie CCD v astronómii 

 

Obvod s nábojovou väzbou (Charge-Coupled Device – CCD) bol vyvinutý v roku 1969 

v Bellových laboratóriách. Najväčšiu zásluhu na tomto objave mali Willard Boyle a George 

E. Smith, ktorí pracovali na vývoji miniatúrnej polovodičovej pamäte.  

V astronómii bol detektor CCD prvýkrát použitý v roku 1975 na observatóriu Mt. 

Lemmon v spojení s 1,52-m ďalekohľadom University of Arizona. Vedci z Jet Propulsion 

Laboratory zobrazili planétu Urán v okolí vlnovej dĺžky 890 nm. Vývoj CCD detektora patrí 

medzi najväčšie medzníky technického rozvoja a zrejme najviac ovplyvnil prudký pokrok 

astronomických objavov. Je to dané tým, že astronómia je hlavne závislá na technickom 

pokroku v optike a v detekčnej technike. 

Dôkazom toho, že vedecká komunita si vysoko cení objav CCD detektora je udelenie 

Nobelovej ceny za fyziku v roku 2009 práve aj za jeho objav a vývoj. Presne po 

4 desaťročiach od objavu CCD obvodu boli ocenení jeho protagonisti cenou najvyššou, aká 

sa za vedecké a technické objavy vo svete udeľuje.  

Treba pripomenúť, že Nobelova cena za fyziku udelená v roku 2009 bola rozdelená 

na dve polovice. Prvú časť ceny získal Charles Kuen Kao za vyriešenie prenosu svetla 

v optických vláknach za účelom optickej komunikácie. Druhá polovica ceny bola udelená 

spoločne Willardovi S. Boyleovi a Georgeovi E. Smithovi za objav a vývoj polovodičového 

obvodu – CCD senzora.  

V súčasnosti sa CCD používa ako elektronické zariadenie slúžiace na veľmi citlivú 

detekciu svetla. V tomto kontexte CCD detektory úplne nahradili a prekonali všetky 

fotografické platne a filmy používané v astronómii. Ich ďaleko vyššia citlivosť a množstvo 

ďalších predností ich predurčilo na široké využitie vo všetkých oblastiach astronomického 

výskumu.  

Jednou z najväčších predností CCD detektorov oproti fotografickým platniam je 

lineárna závislosť medzi množstvom vygenerovaného náboja a množstvom dopadnutých 

fotónov. Táto linearita podstatne uľahčuje spôsob redukcie a spracovania pozorovacích dát, 

získaných práve pomocou CCD detektorov. 

 

7. Princíp CCD obvodu 

 

Základný princíp práce CCD obvodu, alebo detektora je veľmi jednoduchý – dopadajúce 

svetlo vytvára v polovodiči elektrický náboj, ktorý sa ukladá v tzv. potenciálovej studni. 

Dopadajúci fotón vyrazí z polovodiča elektrón (fotoefekt), ktorý zostáva v danej „studni“. 

Nie každý fotón je takto úspešný, a preto hovoríme o kvantovej účinnosti detektora (QE), 

ktorá v prípade CCD dosahuje v priemere 80%, to znamená, že z desiatich dopadnutých 

fotónov sa osem využilo na uvoľnenie elektrónov.  

Len pre porovnanie treba uviesť, že kvantová účinnosť fotografických platní 

dosahovala len 3 až 5 %. „Potenciálové studne“ sú navzájom oddelené potenciálovými 
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bariérami a takáto hierarchia je usporiadaná do matice s určitým počtom riadkov a stĺpcov. 

Každá „potenciálová studňa“ reprezentuje jeden obrazový bod, tzv. „pixel“ (picture element), 

čiže najmenší štvorček obrazu. Počet pixlov v horizontálnom a vertikálnom smere ako aj ich 

veľkosť predstavuje najzákladnejšiu charakteristiku celého čipu CCD.  

Súčasťou CCD čipu je mikroelektronický obvod, ktorý zabezpečuje prenos náboja 

z horných riadkov smerom dole do registra. Obsah registra sa posunie bod po bode do 

analógovo-digitálneho prevodníka, v ktorom sa náboj prevádza na napätie. Posunutím 

všetkých riadkov sa vytvorí informácia na výstupe CCD čipu o napätí v každom pixli. Z tejto 

informácie je možné zrekonštruovať obraz pozorovaného objektu. Vyššie popísaný spôsob 

vyčítania informácie z detektora sa nazýva „full frame read“, čiže vyčítanie celej plochy 

detektora. Tento spôsob vyčítania obrazu vyžaduje mechanickú uzávierku na CCD kamere. 

Existujú aj iné spôsoby vyčítania obrazu spojené s elektronickou uzávierkou. 

Konkrétny príklad uvedieme z observatória v Starej Lesnej, kde máme na 

ďalekohľade s priemerom zrkadla 0,5-m komerčnú kameru SBIG ST-10XME s 3,2 milióna 

pixlami. Veľkosť každého pixlu je 6,8 mikrometra, počet stĺpcov a riadkov v matici je 2184 x 

1472, čím vznikne skutočná plôška detektora 14,9 x 10 mm. Na veľkých svetových 

ďalekohľadoch by takáto plocha detektora nestačila na pokrytie zorného poľa, preto sa 

konštruujú väčšie detektory. Veľkosť detektorov má však svoj limit, a preto, ak ani väčší 

detektor nepostačuje na pokrytie celého (potrebného) zorného poľa ďalekohľadu, konštruujú 

sa mozaikové detektory, zložené z väčšieho počtu menších čipov. V niektorých prípadoch sú 

samonavádzacie kamery konštruované tak, že pri hlavnom detektore sa nachádza menší čip, 

ktorý slúži len na korekciu nastavenia ďalekohľadu. 

Podobne, ako každé elektronické zariadenie, aj CCD detektor je zaťažený rôznymi 

šumami, ktoré znižujú kvalitu obrazu, a tým zvyšujú nároky na jeho spracovanie. Zdroje 

šumu v CCD môžeme lokalizovať nasledovne: 

 

1. Šum spôsobený náhodným dopadom fotónov na snímač je dôsledkom diskrétnej povahy 

svetla a elektrického náboja. Ak porovnáme snímky s rovnakou expozíciou, získané za 

rovnakých podmienok, hodnoty ich bodov (počet zachytených fotónov) nebudú rovnaké. 

 

2. Šum spôsobený zosilnením signálu senzora pozostáva z dvoch častí: tepelného šumu 

a šumu spôsobeného frekvenciou zosilňovača (šum kmitov – flicker noise). Tepelný šum je 

úmerný druhej odmocnine absolútnej teploty a nezávislý na frekvencii zosilňovača. Šum 

kmitov je úmerný prevrátenej hodnote frekvencie zosilňovača (1/f). Pre nemennú 

konfiguráciu vyčítania a rýchlosti vyčítania prispievajú tieto šumy konštantnou hodnotou, 

nezávislou od nameranej hodnoty a nazývame ich vyčítavacím šumom (readout noise). Šum 

pri vyčítaní môžeme znižovať predĺžením vyčítania, ale iba dovtedy, kým nie je významný 

vplyv frekvencie zosilňovača. 

 

3. Šum elektroniky CCD. Tepelný šum a šum kmitov vzniká nezávisle od zachyteného 

signálu aj v elektronike detektora. Šumy vznikajúce v elektronike detektora sú nerozlíšiteľné 

od šumu zosilňovača. 

 

4. Šum temného toku (dark current noise). Snímač deteguje aj elektróny, ktoré vznikli bez 

prítomnosti svetla. Množstvo uvoľnených elektrónov závisí na teplote exponenciálne (vo 

väčšine CCD sa zdvojnásobí pri náraste teploty o 6–7 stupňov Celzia) a integračnej dobe. 

Uvoľnené elektróny sú nerozlíšiteľné od elektrónov uvoľnených pri dopade fotónov. V 

niektorých prípadoch sa používa ako základná úroveň šumu tzv. bias. Hodnota bias je 

definovaná ako temný tok s nulovou dobou expozície. Prakticky toto nie je možné a napr. v 

našom prípade je technicky možné získať bias za 0,12 sekundy. 
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5. Súčasťou CCD je aj generátor vnútorných hodín, ktorý je ďalším zdrojom šumu. Vnútorné 

hodiny vytvárajú neželaný elektrický náboj, no bez nich nie je možné vyčítať informácie na 

snímači. Tento šum je konštantný pre zvolenú rýchlosť vyčítania a je nezávislý na nameranej 

hodnote.  

 

Z vyššie uvedených zdrojoch šumov sú tri nezávislé na nameranej hodnote (šum 

zosilňovača, šum elektroniky detektora a šum vnútorných hodín), preto ich môžeme spojiť do 

jedného šumu vyčítania (readout noise). Ostatné zdroje súvisia s náhodným generovaním 

elektrónov a ich príspevok k šumu vieme určiť z informácie koľko elektrónov produkuje 

CCD detektor pri danej teplote a integračnej dobe.  

Podstatné zníženie tepelného šumu u CCD detektorov je možné dosiahnuť ich 

chladením. Menšie detektory sa chladia Peltierovými článkami, ktoré umožňujú schladiť 

detektor o štyridsať stupňov Celzia pod teplotu okolia. Väčšie detektory na svetových 

observatóriách ako aj detektory na družicových ďalekohľadoch sa chladia tekutým dusíkom 

(~77 K) alebo héliom (~3 K).  

Ďalším dôležitým procesom na potlačenie šumu je tzv. binovanie, čiže zlučovanie 

pixlov, ktoré sa často využíva hlavne v astronomických aplikáciách. CCD čip je schopný 

zlievať náboje okolitých pixlov počas vyčítania. Výsledný náboj vo výstupnom uzle 

predstavuje súčet nábojov z osvetlených okolitých pixlov sčítaných do jednej hodnoty. Pixle 

je možné zlievať v horizontálnom aj vertikálnom smere.  

Kombinácia horizontálneho aj vertikálneho binovania vedie k nahradeniu štvorca 

alebo obdĺžnika jediným bodom obrazu, napr. binovanie 2x2 je kombináciou jedného 

vertikálneho a jedného horizontálneho spájania, čím vznikne jedna hodnota ako súčet zo 

štyroch pixlov. Binovanie prináša zníženie rozlíšenia výsledného obrazu, ale výrazné 

zvýšenie citlivosti čipu a skrátenie času na vyčítanie celej CCD matice. Binovanie umožňuje 

skrátiť expozičnú dobu a aj tým zvýšiť časové rozlíšenie pri štúdiu daného objektu. 

Binovanie zároveň zvyšuje odstup signálu od šumu.  

 

8. Spracovanie CCD snímok 

 

Postup získania CCD obrazu si môžeme najlepšie vysvetliť na príklade, ako to v praxi robíme 

na našich ďalekohľadoch v Starej Lesnej. Na zistenie vplyvu optickej cesty na obraz objektu 

naexponujeme rovnomerne nasvietené zrkadlo. Najlepším zdrojom môže byť obloha za 

súmraku, tesne pred samotným pozorovaním, alebo po pozorovaní za brieždenia. Takto 

získaný obrázok nazývame flat field. 

Zdrojom šumu je aj samotná aparatúra. Príspevok tohto šumu získame exponovaním 

pri zatvorenej clone detektora, takže získame dark current, čiže temný tok. 

Po získaní surových obrazov objektu, tzv. raw images, môžeme ich kvalitu zvýšiť 

odstránením nežiadúceho šumu ďalekohľadu a detektora, čiže odpočítaním obrazu temného 

toku a predelením flat fieldom. Výsledný obraz dáva lepší odstup signálu od šumu. Na 

niektorých obrázkoch demonštrujeme možnosti CCD detektora, pričom uvedené príklady boli 

získané pomocou SBIG ST10-XME v zornom poli automatického ďalekohľadu 

CELESTRON C10-NGT s priemerom zrkadla 0,25 m. 

Na kvalitu obrazu vplýva samozrejme aj zaostrenie ďalekohľadu, čo na prvý pohľad 

nemusí byť triviálne, nakoľko až po exponovaní snímky môžeme posúdiť kvalitu zaostrenia 

a upraviť ju. Za ideálne sa pokladá, keď obraz hviezdy má priemer 2 pixle. Obraz sústredený 

iba do jediného pixelu neumožňuje určenie presnej polohy hviezdy a hovoríme, že obraz je 

podvzorkovaný. Ak obraz hviezdy pokrýva príliš mnoho pixlov, v takomto prípade sa plytvá 

svetlom, nakoľko svetlo hviezdy je rozložené na príliš mnoho častí a hovoríme, že obraz je 

prevzorkovaný.  

Ďalšou nevýhodou veľmi malého obrazu hviezdy je, že nemôžeme vylúčiť 
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prítomnosť horúceho pixelu, čo je vlastne nefunkčný pixel. Iba u najdrahších kamier môžeme 

vylúčiť prítomnosť horúcich pixlov. V praxi, hlavne v našich kontinentálnych európskych 

podmienkach je obraz hviezdy vždy rozšírený na niekoľko pixlov v dôsledku vplyvu 

atmosféry (seeing 2 – 3 oblúkové sekundy). 

Pri exponovaní jasného objektu môže dôjsť k preplneniu „potenciálovej studne“ 

a k pretekaniu náboja cez potenciálovú bariéru, čo je známy efekt saturácie vybraných pixlov. 

Príkladom je fotografia Jupitera so štyrmi mesiačikmi (obr. 7). Pri kratšej expozícii by Jupiter 

nebol saturovaný, ale niektoré mesiačiky by neboli detegované. Niekedy nie je možné vyhnúť 

sa saturácii jasných objektov, keď chceme zobraziť veľmi slabé zdroje. 

CCD technika umožňuje zaznamenávanie a zoradenie obrazov ekvidistantných v čase, 

čím vznikne záznam vývoja danej udalosti. Ako príklad môže poslúžiť záznam orbitálneho  

pohybu Jupiterových mesiačikov. 

 

9. CCD astrometria 

 

V súčasnosti dosahuje vysokú presnosť CCD astrometria, čoho dôkazom môže byť prvý 

objav exoplanéty pomocou CCD astrometrie.  

V máji 2009 bola objavená exoplanéta o hmotnosti Jupitera obiehajúca okolo 

červeného trpaslíka. Sústava v súhvezdí Orla je vzdialená 20 svetelných rokov od Slnka. 

Astronómom trvalo 12 rokov precíznych meraní polohy hviezdy, aby potvrdili existenciu 

tejto exoplanéty.  

V posledných rokoch sa výrazne zlepšilo aj priame zobrazovanie pomocou CCD 

detektorov a kamier. Uplatňuje sa to aj v oblasti astronomického výskumu, ktorý v súčasnosti 

zaznamenáva najrýchlejší rozvoj, a tým je objavovanie a výskum extrasolárnych planét.  

9. decembra 2010 medzinárodný tím astronómov objavil a zobrazil štvrtú obriu 

planétu mimo našej Slnečnej sústavy. Ide o podobnosť medzi Slnečnou sústavou 

a planetárnym systémom, ktorý sa vytvoril okolo hviezdy HR 8799, ktorá je od Zeme 

vzdialená 129 svetelných rokov. Novoobjavený planetárny systém pripomína super-veľkú 

verziu Slnečnej sústavy. Okolo uvedenej hviezdy obiehajú 4 obrie planéty, pričom najbližšia 

z nich obieha asi 20-krát ďalej ako Zem od Slnka. Priamy obraz uvedenej sústavy bol získaný 

pomocou obrieho ďalekohľadu Keck II na observatóriu Mauna Kea na Havajských 

ostrovoch. Podobnosť je zosilnená tým, že objavená planetárna sústava obsahuje aj dva 

prstence asteroidov, podobne ako Slnečná sústava obsahuje pás asteroidov medzi Marsom 

a Jupiterom a Kuiperov pás ďaleko za dráhou Neptúna. 

 

10. CCD spektroskopia 

 

Zavedenie CCD detektorov najväčšou mierou ovplyvnilo ďalší rozvoj spektroskopie. 

Sklenené platne už nebolo potrebné digitalizovať a dáta prenášať prácne do počítačov, ale 

digitalizované CCD spektrá sa začali priamo spracovávať najrôznejším softvérom, aký bol k 

dispozícií v závislosti od rozvoja výpočtovej techniky. CCD detektory sa okamžite uplatnili 

na družicových ďalekohľadoch a spektrografoch. Nahradili zložité televízne kamery, nakoľko 

prenos už digitálnych dát z družice na Zem sa stal triviálnou záležitosťou.  
 

11. CCD fotometria 

 

Hlavnou metódou, ktorú využívame na našich observatóriách Astronomického ústavu SAV je 

fotometria. V posledných rokoch sme prešli od jednokanálovej fotoelektrickej fotometrie 

k CCD fotometrii. Jediný fotoelektrický fotometer zatiaľ ešte používame na Skalnatom plese, 

na observatóriách v Starej Lesnej už používame iba CCD kamery.  

Hlavným rozdielom z nášho pohľadu je to, že CCD fotometriu využívame ako 
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mnohokanálový detektor, nakoľko na jednom CCD obraze (čiže v tom istom čase) máme 

zaznamenanú jasnosť oblohy, niekoľkých porovnávacích hviezd a aj premenných hviezd. 

Druhou výhodou je linearita CCD detektora, takže s rastúcim expozičným časom samozrejme 

rastie počet dopadajúcich fotónov a súčasne lineárne rastie počet uvoľnených elektrónov. 

Porovnávaním jasnosti premennej hviezdy s jasnosťou porovnávacej hviezdy získame 

informáciu o rozdiele ich jasností v magnitúdach, čo je metóda diferenciálnej fotometrie. 

Navyše, pred CCD detektorom je umiestnený karusel s rôznymi filtrami (najčastejšie 

používame UBVRI systém). 

Kombinácia monochromatického detektora a predradeného filtra umožňuje získavať 

obrazy v rôznych farbách, čo v našom prípade znamená využitie viacfarebnej fotometrie. 

Navyše, každý fotometrický prístrojový systém treba nakalibrovať na štandardných 

hviezdach (Plejády), aby sme mohli urobiť opravu na medzinárodný fotometrický systém. 

Jednoznačným cieľom je porovnávanie a spájanie pozorovaní z rôznych observatórií po 

celom svete.  

Ak získame viacero obrazov vybraného hviezdneho poľa počas celej noci, prípadne 

počas niekoľkých rokov, tak získame informáciu o vývoji jasností skúmaných objektov 

v čase, čo jednoducho nazývame svetelná krivka. Svetelná krivka je základným výsledkom 

každej fotometrickej štúdie a slúži na interpretáciu chovania študovaných objektov. Pomocou 

svetelnej krivky vieme, či zmeny jasnosti majú fyzikálny alebo geometrický charakter 

a z dlhodobého hľadiska vieme študovať aj vývoj jednotlivých hviezdnych sústav. 

 

12. Nový druh detektorov na báze aktívnych pixlov – CMOS 

 

V nedávnej dobe boli zavedené sofistikovanejšie detektory nazývané „active pixel sensors“ 

známe pod označením CMOS. Ide o kombináciu konverzie náboja na napätie a ukladania 

adresnej informácie na každom pixli. Toto unikátne usporiadanie funguje ako pamäť, pričom 

väčšina operácií sa prevádza v oblasti napätia, na rozdiel od CCD, kde väčšina operácií sa 

prevádzala s nábojom. Takéto usporiadanie šetrí čas potrebný na vyčítanie informácie 

a spotrebu elektrickej energie. Pre tieto vlastnosti sa dnes CMOS detektory využívajú hlavne 

v digitálnych fotoaparátoch, videokamerách a komerčných zariadeniach.  

 

         
 

Obr. 1: Willard S. Boyle  a  George E. Smith za objav  a  vývoj  polovodičového  obvodu  

CCD – dostali polovicu Nobelovej ceny za fyziku v r. 2009. 
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Obr. 2: Mozaikové usporiadanie CCD detektora.  Osem samostatných čipov na detekciu 

a jeden pointačný.  

 

   
Obr. 3: Snímky galaxií M81 a M101 získané CCD kamerou SBIG ST10-XME 

a ďalekohľadom Celestron C10-NGT na AsÚ SAV. 

 

 
Obr. 4: Hmlovina Tarantula získaná jednou z najlepších kamier CCD Hubbleovho 

vesmírneho ďalekohľadu. 
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Obr. 5: Okolo hviezdy HR 8799 sa nachádzajú 4 veľké exoplanéty a tento systém pripomína  

super-veľkú verziu Slnečnej sústavy, ktorá je od nás vzdialená 129 svetelných rokov.  Priamy 

obraz bol získaný CCD kamerou na ďalekohľade Keck II na Havajských ostrovoch. 

 

 
Obr. 6: Najväčšie observatórium sveta Mount Paranal v Čile pri príprave na pozorovanie. 
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Obr. 7: Fotografia Jupitera so 4 mesiačikmi. Signál v oblasti Jupitera dosiahol maximálny 

rozsah CCD detektora a vidieť jeho pretekanie do nižších pixelov – saturácia. Saturácia je 

dobre ukázaná v pravej časti obrázka, kde je profil obrazu Jupitera zakončený plochým 

maximom. 

 

U CCD detektorov je šum priamo závislý na frekvencii vyčítavania obrazu, nakoľko 

dochádza k zahrievaniu detektora v súvislosti s prenosom náboja. Šum u CMOS detektorov 

naopak nezávisí na tejto rýchlosti, a preto sú vhodne do aplikácií s potrebou rýchleho 

zobrazovania.  

Astronómovia zostávajú zatiaľ verní CCD detektorom, ktoré majú 

v monochromatickom prevedení vyššiu priestorovú rozlišovaciu schopnosť a farebné 

zobrazenie sa prevádza pomocou predradených filtrov. Treba povedať, že farby na 

astronomických záberoch vo väčšine prípadov nie sú reálne, ale sú upravené tak, aby odrážali 

určité fyzikálne, prípadne chemické vlastnosti nebeských objektov.  
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