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Cesta k ZOOniverse: SETI@home 
• SETI@home 

• SETI = hľadanie mimozemských civilizácií analýzou kozmických rádiových signálov 

• Arecibo Observatory 

• Kalifornská univerzita, Berkeley   

• využitie voľného výpočtového výkonu PC bez aktívneho prispenia ich majiteľov  

• budúcnosť projektu neistá 

– zrušenie Arecibo Observatory 
– kauzy 
– problémy s databázou 

 



• STARDUST@home – občiansky vedecký projekt 

• hľadanie kometárneho a interstelárneho prachu v 
aerogelových zberačoch sondy Stardust 

• stretnutie s kométami Wild 2 (2004) a Tempel 1 (2011) 

• návrat zberačov na Zem  

Cesta k ZOOniverse: STARDUS@home 
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• veda všeobecne sa začína potýkať s problémom záplavy dát 

• Sloan Digital Sky Survey, 2,5-m robotický teleskop, Nové Mexiko  

• potreba klasifikácie galaxií 

• potreba klasifikovať 1 000 000 galaxií, skúsený astronóm: 50 000 týždenne 

• ľudský zrak a mozog dokážu ďaleko lepšie klasifikovať galaxie ako akýkoľvek 
automatický program 

• autori myšlienky: 
      Kevin Schawinski, Chris Lintott 

Cesta k ZOOniverse: Galaxy ZOO 



http://www.galaxyzoo.org/ 

 

http://www.galaxyzoo.org/


Objavy v Galaxy ZOO: Hannyin objekt  
Čo je tá zelená vec? 

•náhodný objav mladej holandskej 
učiteľky Hanny van Arkel týždeň 
potom, ako sa zapojila do projektu 

•Hanin objekt je pravdepodobne 
svetelné echo vyvolané aktívnym 
jadrom (kvazarom) blízkej galaxie 

Hannyin objekt 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=5378
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5378
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5378


ZOOniverse na scénu 
https://www.zooniverse.org/#space 

https://www.zooniverse.org/


Slnko v ZOOniverse 
http://www.solarstormwatch.com/ 

• Solar Stormwatch = Slnečná búrková hliadka 
• občiansky vedecký projekt zameraný na: 

– vyhľadávanie výronov koronálnej hmoty (CME) v databázach                                                     
kozmických slnečných observatórií STEREO A(head) a STEREO B(hind) 

– meranie charakteristík CME 

• CME  = Coronal Mass Ejection = výron koronálnej hmoty = slnečná búrka 
• CME - hlavný hráč kozmického počasia  

http://www.solarstormwatch.com/


Výron koronálnej hmoty CME 
• najmohutnejší eruptívny jav v celej Slnečnej sústave 

• hmotnosť vyvrhnutej plazmy: miliarda ton 

• rýchlosť vyvrhnutej plazmy: 500 – 2000 kms-1 

• interakcia magnetického poľa CME s magnetosférami planét 

• pozorovateľnosť: výhradne kozmické koronografy:   SoHO/LASCO 

  STEREO/SECCHI/COR + HI 

• čo vidíme: viditeľné svetlo fotosféry rozptýlené na nabitých časticiach plazmy
       

 

  

    
 montáž 



SoHO/LASCO 
• SoHO:  Solar Heliospheric Observatory, od r. 1996  

• LASCO: Large Angle and Spectrometric Coronagraphs 

  (Širokouhlý spektrometrický koronograf) 

  LASCO1: 1,1 R⊙ – 3 R⊙  (nefunkčný od r. 1998) 

  LASCO2: 1,5 R⊙ – 6 R⊙ 

  LASCO3: 3 R⊙ – 32 R⊙ 

• spektrometrický lebo LASCO2 a LASCO3 sú vybavené širokopásmovými filtrami 
pre vizuálnu oblasť 

    LASCO2 LASCO3 

Kométa 



CME a kométa a la LASCO3 

• SoHO je historicky najúspešnejší objaviteľ 
komét 

• k 17.9. 2013: 2 378 komét 
• väčšina objavov amatérskou verejnosťou 
 
viac info: Google  Sungrazer Comets  

SoHO Comets 

http://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=guide 

http://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=guide


STEREO/SECCHI/COR/HI 
• STEREO:  Solar-Terrestrial Relations Observatory 
  (Observatórium slnečno-zemských vzťahov)  
• dvojičky: STEREO A (Ahead) a STEREO B (Behind) 
• vypustené: 26. október 2006, NASA 
• SECCHI Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation 
• SECCHI/COR1 Inner coronagraph  
• SECCHI/COR2 Outer coronagraph  2 R⊙ – 15 R⊙     
• HI1, HI2 Heliospheric Imager (inner and outer heliosphere) 



Erupcia na limbe rozpútala slnečnú búrku 



Najrýchlejšia CME: 2 930 kms-1 



Slnečná búrka v heliosfére 11.12. 2008 



Kozmické počasie v heliosfére 



Solar Stormwatch – motivácia  
• fyzika Slnka: zahltenie dátami (dátové tsunami) 

• STEREO: po dva a pol roku činnosti 100 000 obrázkov  = 25 TB dat 

• Solar Dynamic Observatory (AIA + HMI + EVE): 1,6 TB za deň (200 DVD) 

      584 TB za rok (73 000 DVD) 

• oko a vedomie sú daleko lepšie prispôsobené na rozoznávanie štruktúr (pattern recognition) 

• oko je najlepší kompjuter 

• mnohonásobné meranie získané viacerými ľuďmi je omnoho cennejšie ako subjektívny názor 
jedného človeka 



Solar Stormwatch – motivácia  
J map (J plot) 

? 

Elongácia 



Solar Stormwatch – motivácia  
J map (J plot) 



 
 

Solar Stormwatch 
http://www.solarstormwatch.com/ 

 
 

http://www.solarstormwatch.com/


Čo punúka Solar Stormwatch 
http://www.solarstormwatch.com/mission_briefing 

http://www.solarstormwatch.com/mission_briefing


A to nie je všetko 

Archív STEREO dát je otvorený. 

• STEREO premenné hviezdy 
• STEREO kométy 
• STEREO asteroidy 

Bonus 


