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Hodnověrnost dat je velice důležitá
● Mají-li naše měření vést k publikovatelným 

výsledkům, musíme si být jisti, že data odrážejí 
skutečný astronomický jev.
● V sázce je naše dobrá pověst :-)

● Chyby, artefakty a další jevy často velice věrně 
kopírují reálné jevy a jejich odlišení není 
jednoduché.

● Pomůže nám předběžná opatrnost a časem 
i zkušenost.
● Vždy je na místě skepse, ověřování, opakované 

ověření...



  

Potíže astronomických měření 
(s CCD kamerou)

● Stopy kosmických částic (kosmíky)
● Přístrojové chyby (vinětace, „horké“ pixely, ...)
● Chyby zpracování (chybná nebo proměnná 

srovnávací hvězda, extinkce, blízkost druhé 
hvězdy, ...)

● Změny počasí (opar, vysoká oblačnost, …)
● Lidské výtvory (letadla, družice, …)
● Přírodní jevy (meteory, planetky, ...)



  

1. Stopy kosmických částic
(kosmíky)

● Prolétávající částice generují elektrony v 
pixelech CCD stejně jako fotony.
● Jedna částice ale vygeneruje velké množství 

elektronů.
● Jeden z typů detektorů u urychlovačů je velice 

podobný CCD.
● Původ částic je obtížné určit, může jít o 

kosmické částice i o produkty rozpadů v 
zemské kůře.
● Pro astronoma je ale původ lhostejný.



  

Odlišení stop částic
● Částice prakticky vždy zasáhne více pixelů.
● Tvar stopy je různý podle typu částice.

● Nabité částice zanechávají zakřivenou stopu.
● Někdy stopa připomíná stopu meteoru.
● V některých případech (při kolmém průletu) je stopa 

velice podobná hvězdě, i když profil se mírně liší.
● Z těchto důvodů je detekce na jediném snímku 

(např. Supernova v cizí galaxii) považována za 
neprůkaznou.



  



  

2. Přístrojové chyby
● Přístrojové chyby zahrnují snad nejrozsáhlejší 

škálu různých jevů.
● „Horké“ pixely (hotpixels) nelze zcela odstranit 

temným snímkem, rozptyl pixelu odpovídá 
druhé odmocnině hodnoty a rozptyl horkých 
pixelů je tedy výrazně vyšší než rozptyl pozadí.
● Zbytky po horkých pixelech ovlivňují jas hvězd.

● Podobně vinětace (nerovnoměrné osvětlení 
obrazového pole) není zcela korigována flat 
field snímkem.
● Záleží na jasu oblohy (Měsíc, světelné znečištění).



  

CzeV513 Aur



  

CzeV513



  

CzeV513



  

3. Chyby zpracování
● Chybně volená srovnávací hvězda způsobí 

změny ve světelné křivce.
● Atmosférická extinkce, pokud je proměnná a 

srovnávací hvězda jiných barev, dokáže 
vymodelovat krásné minimum.

● Základní rozpoznávací znamení je, že taková 
hvězda zpravidla není sama, v poli je více hvězd 
vykazující velmi podobnou křivku.

● Srovnávací hvězda samozřejmě nesmí být 
proměnná.



  



  

Druhá hvězda zasahující do 
apertury



  

CzeV293



  

4. Změny počasí
● Změna počasí (příchod vysoké oblačnosti, 

vzestup mlhy z údolí, …) dokáže zásadně 
ovlivnit pozorování.

● Změna propustnosti atmosféry během noci 
ovlivňuje zejména hodně červené hvězdy.
● Vysoký B-V index hvězdy je první varování, že věci 

nemusí být takové jak se na první pohled jeví.



  

Tranzit exoplanety?



  

Co dokáže mlha
CzeV515 21.10.2012



  



  



  

CzeV515 21.10.2012
s jinou srovnávací hvězdou



  

5. Letadla a družice
● Družic létá po obloze neskutečné množství.

● Prakticky neexistuje řada bez alespoň jednoho 
snímku s výraznou stopou družice.

● Naštěstí družice je téměř neškodná, 
pravděpodobnost, že její stopa zasáhne aperturu 
měřených hvězd je malá.

● Letadla jsou ale nebezpečnější.
● Vytváří více stop díky více světlům.
● Záblezky stroboskopických světel je někdy dosti 

obtížné odlišit od hvězd.



  

Pole MR Aur, 22. 10. 2012



  

Jako by jedna družice nestačila...



  

HS Leo
16.3.2013



  

V729 Aql
3.9.2013



  

V1134 Her
12.7.2012



  

5. Planetky a meteory
● Planetky se poměrně často připletou do 

apertury.
● Planetka se projeví „antiminimem“, hrbolem ve 

světelné křivce.
● Základní rozpoznávací znak je změna šířky hrbolu s 

aperturou.
● Zvětšující se apertura zabere planetku dále od 

hvězdy a šířka hrbolu se zvětšuje.
● Velice podobně se chová nedostatečně 

zredukovaný horký pixel, pokud se pole mírně 
pohybuje vůči snímači.



  

Planetka v poli MR Aur



  

Setkání s planetkou Arthur Dent



  

Setkání s planetkou Arthur Dent



  



  



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

Planetka Iva



  

(372) Palma v poli M31
22. 10. 2011



  



  



  

Děkuji za pozornost

Otázky?
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