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Co to je ?



K čemu to slouží

• Určení rozměru planetky
• Určení tvaru planetky
• Určení vlastností hvězdy

• pro okamžik daný pozorováním



Jak to začalo

• 1952
• Gordon Taylor
• Handbook of the British Astronomical Ass. 1953



První úspěchy

• 19/02/58  (3)Juno   SAO 112328  8.2m  
Malmo, Sweden P.Bjorklund, S. Muller
7.2 sekundy  (0.6 mag)

• 02/10/61  (2)Pallas  SAO 146311  9.0m  
Naini Tal, India  Sinvhal, Sanwal, Pande
25.53 sekund     fotolektricky



První upřesnění
• 24/01/75  (433)Eros kappa Gem  3.7mag
• Několik dní předem
• 6 hodin předem
• přesun na nová místa
• minuty před zákrytem
• 8 pozorovatelů
• zákryt < 3 sekundy
• Triedry a stopky



Pokračujeme ve vývoji

• 07/06/78  (532) Herculina USA                     
SAO 120774  6.2mag    i sekundární úkaz PE

• 11/12/79  (9)Metis Guyana, Venezuela     
SAO 80950   6.8mag   foto drift scan P.Maley

David W. Dunham



Nástup amatérů

• 29/05/83  (2) Pallas   1 Vulpeculae 4.8mag
• jih USA
• články ve Sky&Telescope 
• upřesňování
• celkem dobré počasí
• 26 fotoelektrických 
• 114 vizuálních + 1?
• 529.6 x 511.2 (+- 1.2 km)





3. místo

• 17/09/02  (345) Tercidina 43 Tauri 5.5mag
• Francie, Německo, Slovensko, Maďarsko
• 64 pozitivních zpráv



2. místo

• 26/08/03 (420) Bertholda  SAO 144929  
8.7mag

• Polsko, Česko, Německo, Švýcarsko, Francie, 
Portugalsko

• 79 pozitivních zpráv (136 celkově)



Goffinovy předpovědi
(nominální)

• od začátku 90.let
• ftp.ster.kuleuven.ac.be/dist/vvs/asteroids
• filtrace objektů před výpočtem
• kontrola po výpočtu
• předstih cca 7 měsíců

ftp://ftp.ster.kuleuven.ac.be/dist/vvs/asteroids


Upřesňování (updates)

• last minute
• last second
• FASTT
• nová dráha planetky
• nové informace o hvězdě
• dostupně dny i týdny předem



Jak vypadá update ?



Kde je najdete 

• http://www.astroidoccultations.com (Preston)
• http://mpocc.astro.cz (Mánek)
• http://www.teplice-

city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm (Šándor)

http://www.astroidoccultations.com/
http://mpocc.astro.cz/
http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm
http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm


Vizuální

• dalekohled
• stopky
• časový signál
• zkušenosti



CCD
• pokud už ji někdo má
• nutná kalibrace
• fotometricky se dělá vlastně                    

astrometrie



Video

• objektivnost
• přesnost
• časové rozlišení
• malé pole



Regulus vs. Rhodope



Co si vybírat

• Pokud jsme blízko stínu nebo v něm
• Vhodná jasnost
• Vhodný pokles jasnosti
• Vhodná délka zákrytu



Kam s pozorováním

• http://mpocc.astro.cz/results/report.html
• místním organizátorům
• Planoccult list  (jan@vangestel.be

Pierre.Vingerhoets@telenet.be)

http://mpocc.astro.cz/results/report.html
mailto:jan@vangestel.be


Děkuji za pozornost
(a ukázka na konec)
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