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РЕФЕРАТ
Звіт про науково-дослідну роботу: 101 стор., 45 рис., 22 табл., 116 джерел, 7 додатків.
Метою проекту є створення загального електронного архіва астронегативів на основі
скляних архівів Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Миколаївської астрономічної обсерваторії МОН України, Кримської пстрофізичної обсерваторії, астрономічних
обсерваторій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова і Львівського національного університету
ім. І.Франка , а саме:
створення концепції Української віртуальної обсерваторії та прототипу сайту УкрВО,
впорядкування та переведення на електронні носії журналів фотографічних
астрономічних спостережень АО Львівського національного університету та
завантаження їх в об'єднану базу даних;
впорядкування та часткове переведення на електронні носії каталога фотографічних
спостережень АО Одеського національного університету,.
розробка, впровадження та відпрацювання елементів сумісного керування об'єднаними
астрономічними електронними архівами на ресурсах ГАО НАН України та Миколаївської
АО МОН України.
створення мобільної лабораторії оцифрування астронегативів на базі інструментів ГАО
НАН України.
Методи дослідження: моніторинг існуючих інформаційних ресурсів обсерваторій України та
аналіз ступеня їх придатності для використання в межах ідеології віртуальної обсерваторії;
розробка на основі цього аналізу науково-методичних засад формування Української
віртуальної обсерваторії з використанням світового досвіду; розробка і застосування
стандартів, узгоджених зі стандартами Міжнародного Альянсу Віртуальних Обсерваторій
(IVOA), зокрема формату VOTable; інформаційне та технічне супроводження баз даних.
Результати дослідження. У 2010 р. в рамках УАА буде створений об'єднаний архів
астронегативів чотирьох українських обсерваторій, забезпечене його оперативне і поступове
наповнення даними архівів АО ЛНУ, МАО МОНУ, АО ОНУ, розроблені, створені,
протестовані та впроваджені засоби керування об'єднаним архівом і пошуком інформації.
Буде створена мобільна лабораторія оцифрування (сканування) астронегативів та розроблені
методичні рекомендації її застосування для отримання цифрових зображень платівок архівів
учасників проекту.
Буде створений прототип сайта УкрВО, як інструмент для роботи з даними архівів
українських астрономічних установ, який забезпечить відкритий доступ до об'єднаного
архіву науковцям, освітянам, аматорам астрономії.
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Результати дослідження: На основі аналізу світового досвіду створення і функціонування
національних віртуальних обсерваторій та за результатами моніторингу астроінформаційних
ресурсів астрономічних установ України було розроблено концепцію Української
Віртуальної Обсерваторії (УкрВО). Основу УкрВО складає об'єднаний електронний архів
астрономічних даних, що створюється на базі архівів отриманих в обсерваторіях Україні за
спостереженнями різних небесних об'єктів в оптичному, УФ, радіо і гамма діапазоні
електромагнітного спектру та інформаційна система управління доступом до даних. Було
сформульовано мету створення УкрВО, її цілі та завдання, розроблено організаційну та
змістовну структуру УкрВО. Розроблено перспективні напрямки діяльності УкрВО, серед
яких: створення електронного реєстру астрономічних ресурсів України та його наповнення;
проведення інвентаризації сучасного стану архівів фотографічних, ПЗЗ-і спектральних
спостережень, зосереджених в обсерваторіях Україні, та їх паспортизації; створення вебсайту УкрВО та програмного забезпечення яке необхідне для формування об'єднаного
електронного архіву (ОЕА) астроінформаційних ресурсів обсерваторій України; створення
ОЕА астронегативів і ПЗЗ спостережень; проведення наукових досліджень з використанням
ОЕА УкрВО, використання GRID-технологій для задач УкрВО. Суттєво розширено
функціональні можливості Бази даних платівок ГАО НАНУ (DBGPA v2.0). Розроблені та
функціонують пілотні сторінки сайту УкрВО. Було розроблено програмне забезпечення, яке
дозволяє не тільки поповнювати базу даних з віддалених компьютерів, робити верифікацію
та коригування даних, виконувати пошук за різними наборами пошукових параметрів, а й
працювати з відсканованими зображеннями, сканами журналів спостережень, тощо. Додано
графічні сервіси, які дозволяють отримати кольорову схему взаємного розташування
шуканої ділянки і знайденого набору платівок, викликати в окремому вікні зоряну мапу на
дану платівку, висвічувати повну інформацію про наявність і характеристики оцифрованих
зображень платівок, переглядати превью-зображення платівки, змінюючи масштаб
зображення, робити посторінковий перегляд повного складу архівів, переглядати додаткові
списки архівів та оцифровані журналі спостережень. Крім того, для кожного архіву і для
всієї БД додані дві графічні кнопки, при натисканні яких у окремих вікнах викликаються
статистичні дані архівів або БД в цілому в графічному представленні, а саме: побудова
розподілу платівок архіву або БД по небесній сфері та гістограми розподілу платівок архіву
або БД за роками спостережень, методами спостережень та типами спостережуваних
об'єктів. Зроблено сервіс для організації процесу оцифровки платівок, який дозволяє: робити
відбір по БД потрібних платівок і занесення їх до поточних списків сканування; реєстрацію
відсканованих платівок у БД з наданням унікальних назв файлам сканів для забезпечення
можливості їх програмного пошуку і обробки для перегляду користувачами; занесення до БД
прев‘ю-зображень; виконувати редагування записів в базі даних відсканованих платівок;
вести електронний журнал оцифровки платівок, що дає можливість робити вибірку
статистичної інформації про хід оцифровки; проводити контроль релевантності даних і
здійснювати реєстрацію всіх невідповідностей між БД і платівками, які зустрілися підчас
оцифровки з метою подальшого коригування відповідних записів; робити пошук по БД
відсканованих платівок; виконувати зіставлення та ототожнення з БД сторінок оцифрованих
журналів спостережень. БД було доповнено декількома новими архівами, з інформацією про
25 787 платівок котрі отримані з допомогою декількох телескопів і камер, за межами
України. проведено системну верифікацію, паспортизацію, та корегування даних. Було
проведено низку оригінальних наукових досліджень на основі відсканованих зображень
платівок з використанням спеціально розроблених методик сканування та обробки
відсканованих зображень платівок. Зокрема проводилися пошук вибраних астероїдів і
супутників далеких планет, пошук оптичних аналогів в напрямку гамма-спалахів та
дослідження змінності зірок. Результати досліджень показують, що використовуючи
розроблені методики можна проводити високоточні астрометричні та фотометричні
дослідження на основі відсканованих зображень платівок. Для вирішення цих вибраних
наукових задач було відскановано більш ніж 1500 платівок в двох положеннях.
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Область застосування: використовуючи розроблені науково-методичні засади формування
національної віртуальної обсерваторії України, а також розширені функціональні можливості
Бази даних платівок ГАО НАНУ та напрацьовані оригінальні методики, в рамках УкрВО, що
буде створюватися, буде об‘єднаний величезний інформаційний потенціал астрономічних
обсерваторій України, закладений в їх архівах і базах даних. Це дасть можливість його
ефективного використання не тільки українськими астрономами, а і світовою спільнотою.
Прогнозне використання результатів НДР. Результати виконання проекту
забезпечать можливість оперативного приєднання до об'єднаного архіва астронегативів
інших установ-власників аналогічних архівів і в подальшому забезпечать створення єдиної
української системи керування астрономічною інформацією, яка міститься в скляних архівах
та простий і гнучкий доступ до неї з метою отримання нових наукових даних. Ядром УкрВО
буде створена база даних астронегативів астрономічних обсерваторій України.
Відпрацьовані на даному проекті принципи побудови УкрВО дозволять:
а) розширити тематику УкрВО за рахунок баз даних спектральних спостережень в
різних діапазонах електромагнітних хвиль;
б) створити на базі УАА прототип українського центру каталогів астрономічних
даних;
в) організацію зв'язку з віртуальними обсерваторіями космічних місій.
Ключові слова: віртуальна обсерваторія, бази даних, астроінформаційні технології, архіви
астронегативів, архіви спектральних і ПЗС-спостережень небесних об‘єктів,
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Розділ 1. Діяльність національних віртуальних обсерваторій,
що входять до Міжнародного альянсу
віртуальних астрономічних обсерваторій (МАВО)
1.1. Коротка характеристика МАВО
Упродовж ХХ століття за появою різноманітних носіїв інформації в багатьох
обсерваторіях світу накопичився величезний обсяг астрономічних даних. Ця інформація в
різних діапазонах довжин хвиль була отримана як в оптичному, так і в радіо, гамма,
рентгенівському, ІЧ- та УФ- діапазонах за допомогою наземних і космічних телескопів.
Протягом останньої декади ХХ століття у зв'язку із значними досягненнями в реєструючих і
обчислювальних технологіях астрономія зіткнулася з лавиноподібним збільшенням кількості
даних. Нові, призначені для оглядів неба, телескопи, постачають петабайти інформації. Для
управління та аналізу великих об‘ємів даних стали необхідними нові підходи, які б
фундаментально змінили характер астрономічних досліджень.
Одним із рішень по управлінню даними, їх аналізу та організації широкого доступу до
них світової астрономічної спільноти стала розробка кількома країнами концепції
Віртуальної Обсерваторії (ВО). ВО виникла як результат синтезу кількох дослідницьких
інтересів (багатохвильова астрофізика, архівні дослідження, астрономічні огляди та
астрономія швидкоплинних процесів) та інформаційних технологій (цифрові детектори,
інтернет, стандарти представлення зображень). У 2001-2002 роках три ведучі міжнародних
проекти по розвитку і реалізації сучасних підходів до використання астрономічних даних і
створення ВО отримали фінансування і почали реалізовуватися. Це були проекти Astrogrid
(Великобританія), Астрофізична віртуальна обсерваторія (Європа) і Національна віртуальна
обсерваторія (США). Загальний рівень фінансування проектів склав близько 20 мільйонів
доларів США на перших 3-5 років. Мета кожного проекту – озброїти астрономів могутніми
механізмами сучасного дослідження спостережних даних, які можуть бути використані і
колегами із інших суміжних наук. Крім того, кожен проект ВО ставить і вирішує проблему
недостатнього використання наукового потенціалу, закладеного в сучасних і майбутніх
астрономічних даних. Кожен проект стикається з одними і тими ж завданнями і шукає
оптимального доступу до одних і тих же даних. Отже, у астрономічного співтовариства
виникла необхідність визначити загальні цілі і виробити спільні шляхи для створення ВО з
глобальними можливостями. Більшість спільних елементів пов'язана із стандартами даних та
інтерфейсів, програмного забезпечення, тощо.
Координацію спільних зусиль було покладено на Міжнародний Альянс Віртуальних
Обсерваторій (IVOA – International Virtual Observatory Alliance http://www.ivoa.net), який
об'єднує регіональні та національні проекти ВО. Це система, в якій розподілені по всьому
світу гігантські астрономічні архіви і бази даних інтегровані в єдине середовище разом з
програмним забезпеченням і обчислювальним сервісом. На кінець 2010 року до складу
МАВО входять 18 проектів – 16 національних віртуальних обсерваторій і Європейська
віртуальна обсерваторія, а також Астрофізична віртуальна обсерваторія (в алфавітному
порядку):
ArVO (Вірменська Віртуальна Обсерваторія),
Astrogrid (Віртуальна Обсерваторія Великобританії),
AUS-VO (Австралійська Віртуальна Обсерваторія),
AVO (Астрофізична Віртуальна Обсерваторія),
BraVO (Бразильська Віртуальна Обсерваторія)
CHINA-VO (Китайська Віртуальна Обсерваторія),
CVO (Канадська Віртуальна Обсерваторія),
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EURO-VO (Європейська Віртуальна Обсерваторія),
GAVO (Німецька Астрофізична Віртуальна Обсерваторія),
HVO (Угорська Віртуальна Обсерваторія),
IVO (Італійська Віртуальна Обсерваторія),
JVO (Японська Віртуальна Обсерваторія),
KVO (Корейська Віртуальна Обсерваторія),
NVO (Національна Віртуальна Обсерваторія Сполучених Штатів Америки),
RVO (Російська Віртуальна Обсерваторія),
SVO (Іспанська Віртуальна Обсерваторія),
VO India (Віртуальна Обсерваторія Індії),
Vo-France (Французька Віртуальна Обсерваторія).
До складу МАВО не входить Болгарська віртуальна обсерваторія, але слід зауважити
головну роль, яку виконують болгарські астрономи у МАВО. А саме, крім того, що була
розвинута концепція і структура національної ВО, болгарські астрономи розвинули науковометодичні засади створення світової бази даних архівів широкутних платівок (WFPDB
www.skyarchive.org),
котра
розміщена
в
Центрі
даних
у
Стразбурзі
http://www.astro.bas.bg/galaxies/vo_bg/.
1.2. Європейська Віртуальна Обсерваторія (EURO-VO)
Проект Європейська Віртуальна Обсерваторія (EURO-VO http://www.euro-vo.org/)
впроваджує в дію стандарти ВО в Європі. Її мета – технологічне збільшення кількості
користувачів та зручне надання ресурсів ВО, побудова інфраструктури та підтримка її для
використання науковою спільнотою.
В організації EURO-VO є три взаємозв‘язані структури:
1. EURO-VO Data Centre Alliance (DCA) – альянс європейських центрів даних, які надають
дані EURO-VO, запроваджують фізичне зберігання та обчислювальні ресурси для тих, хто
користується даними та звертається до EURO-VO.
2. EURO-VO Facility Centre (VOFC) забезпечує EURO-VO центральною реєстрацією
ресурсів, стандартизацією та механізмом сертифікації, а також здійснює загальну підтримку
розробки технологій ВО та їх розповсюдження. Крім того, ця структура підтримує наукові
програми, що використовують технології та ресурси ВО.
3. EURO-VO Technology Centre (VOTC) координує дослідження та розробку проектів для
просування технологій ВО, систем та інструментарію для забезпечення наукових та
загальних потреб.
DCA – це постійний союз центрів даних, що представлені на національних рівнях. Через
членство в DCA, національна спільнота кураторів даних та провайдерів сервісу даних
представлена на форумі, який сприяє розповсюдженню стандартів ВО, запозиченню
передового досвіду постачання даних, об‘єднанню операційних засобів для інструментів та
систем ВО. DCA також робить можливим визначення та просування наукових потреб, що
базуються на програмах стратегічних національних інтересів, які потребують технологій та
сервісу ВО. Фонди для роботи DCA були виділені Європейською спільнотою у рамках FP6 и
FP7. Європейський астрономічний центр даних є важливим сервісом для зберігання даних.
Він допомагає іншим національним центрам зберігання даних отримати технології ВО та
зробити свої дані загальнодоступними. Основною метою DCA є координація Європейських
центрів даних для формування ефективного співробітництва та забезпечення доступу до
даних, також він займається впровадженням та розповсюдження стандартів і методів ВО.
Цілі DCA сформульовано у 6 тезисах, так званих робочих пакетах (WP):
*WP1. Координація національних ВО з Європейською, здійснення організації
Європейської мережі центрів даних, а саме нагляд за проектом від імені всіх партнерів,
координування фінансових та адміністративних питань. Це досягається певними
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

юридичними, договірними, фінансовими та адміністративними діями управління. Цей пакет
також відповідає за звіти проекту, збір даних та організацію зустрічей. Пакет забезпечує
зовнішню присутність проекту через організацію та підтримку зовнішнього веб-сайту та
участі у зустрічах, що організовує Європейська комісія, зокрема GGF (Global Grid Forum Форум Глобальної ГРІД-мережі).
*WP2. Розповсюдження знань та практичних засад користування технічною структурою
ВО. Це робочий пакет, який керується Францією через CNRS/INSU, розробляє стратегію
розвитку DCA на середньотривалий термін, включаючи наукові аспекти та його присутність
в IVOA.
*WP3. Налагодження зворотного зв‘язку у впровадженні виконання стандартів. Це
робочий пакет, яким керує Європейське космічне агентство ESA та Європейська південна
обсерваторія ESO. WP3 забезпечує зворотній зв‘язок в структурі EURO-VO між центрами
даних для передачі нових запитів та потреб центрів даних до VO-TECH та інших
технологічних проектів, як і до IVOA для забезпечення глобальної можливості взаємодії
мереж.
*WP4. Підготовка приєднання спільноти з теоретичної астрономії у ВО. Цим робочим
пакетом керує MPG, його метою є розробка додавання теоретичних даних у сервіс EUROVO. Сформована відповідна група експертів в теоретичній астрономії (Theoretical astronomy
Expert Group (TEG)).
*WP5. Координація з національними та міжнародними проектами для обчислювальних
мереж ГРІД. Метою цього робочого пакету є досягнення узгодженості між ВО та
обчислювальними мережевими ресурсами. INAF організує доступ користувачів до
обчислювальних мереж через центри даних, що беруть учать в проекті (зокрема EGEE,
DEISA).
*WP6. Допомога центрам даних за межами країн-партнерів, що бажають брати участь у
ВО. Цим робочим пакетом керує INTA. Першим його завданням є ідентифікація центрів
даних, які зацікавлені у публікації їхніх даних в ВО (за межами партнерських країн),
підтримка їх участі та взаємодії з ВО. Розробники контактують з менеджерами Европейських
центрів даних для виявлення їх потреб та для підтримки їх участі у семінарах EURO-VO, а
також технічних візитів.
Центр обслуговування VOFC забезпечує "громадське обличчя" EURO-VO. Через велику
кількість національних ВО, VOFC підтримує діючі проекти спільноти, семінари і школи та
представляє центральну структуру, яка допомагає спільноті вільно примножувати засоби ВО.
VOFC також підтримує EURO-VO Science Advisory Committee (SAC) для гарантії
прийнятного та ефективного наукового керівництва спільнотою провідних досліджень за
межами головних проектів ВО. SAC забезпечує потік сучасних наукових потреб високого
рівня до EURO-VO . VOFC забезпечує центральний сервіс – від реєстрації ресурсу в DCA до
стандартизації даних та доступу до EURO-VO.
Технологічний центр (VOTC) містить сукупність скоординованих технологічних та
дослідницьких проектів, що розподілені між організаціями, які є членами центру. Першим
проектом під егідою VOTC є проект VO-TECH, який фінансується європейською спільнотою
та має внески з Единбурзького, Лестерширського, Кембриджського університетів в Британії,
ESO, CNRS, Université Luois Pasteur у Франції, та INAF (Італія). Додаткові проекти вноситься
до VOTC іншими організаціями центру; одним з прикладів є ESA-VO. VOTC впроваджує
механізм координації та поширення технологічних розробок.
Партнерами Європейської Віртуальної Обсерваторії є:
ESO - European Southern Observatory,
ESA – European Space Agency,
INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, Італія,
INSU – Institut National des Sciences de l'Univers, Франція,
INTA – Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial, Іспанія,
NOVA – Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, Нідерланди,
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8.
9.

STFC – Science and Technology Facilities Council, Великобританія,
RDSR – Rat Deutscher Sternwarten, Німечинна.
EURO-VO проекти фінансуються здебільшого Європейською комісією та Європейською
спільнотою через AIDA (Astronomical Infrastructure for Data Access) проект. EuroVO-AIDA
має бюджет a 2.7 млн. євро. DCA отримує фінансування через Європейську спільноту через
проект EuroVO-DCA, він має бюджет 1.5 млн. євро. Технологічний центр (VOTC) отримує
фонди від Європейської спільноти через проект VOTECH, його бюджет складає 6.6 млн.
євро. Координацію дій було визначено 6 рамковою програмою Європейської спільноти
(Research Infrastructure, Communication Network Development) яка почалася з вересня 1, 2006.
Детальніше інформацію можна отримати на сайті EURO-VO http://www.euro-vo.org/.
1.3. Національна Віртуальна Обсерваторія США (NVO)
Національна Віртуальна Обсерваторія (NVO) США (останнім часом назву змінено на
Virtual Astronomical Observatory – VAO) спільно із IVOA має за мету надати можливість
вченим цілого світу можливість пошуку та аналізу даних з наземних і космічних телескопів.
NVO було засновано на початку дев‘яностих як всехвильовий архів баз даних різних місій
NASA. Це був перший всеохоплюючий астрономічний архів, що зміг забезпечити тісний
зв‘язок між даними, їх характеристиками та способом використаннями. Також, протягом
дев‘яностих були здійснені великомасштабні цифрові огляди неба, зокрема Sloan і 2MASS
огляди. Зображення та каталоги джерел отримані з цих оглядів демонструють значну
однорідність даних.
В квітні 1999, концепція для "National Virtual Observatory" появилася на зустрічі ―Decadal
Survey Panel on Theory, Computation, and Data Discovery‖. За наступних два роки, на серії
семінарів і конференцій була остаточно розроблена концепція NVO. В вересні 2001,
Національний науковий фонд та фонд Інформаційних технологій виділили кошти в розмірі
10 млн. доларів для 17-організацій під головуванням Alex Szalay (JHU) та Paul Messina
(Caltech) для будівництва інфраструктури ВО. Перші проекти NVO як і Астрофізичної
Віртуальної Обсерваторії та Європейської Віртуальної Обсерваторії були представлені в
січні 2003.
Національна американська академія наук зробила огляд "Astronomy and Astrophysics in
the New Millennium" і помістила в ньому ВО як перший за пріоритетами серед малих
проектів (з фінансуванням біля 100 млн. доларів на 10 років). Проект NVO фінансується
National Science Foundation's Information Technology Research Program під кооперацією угоди
AST-0122449 з The Johns Hopkins University.
„Автомобіль є складним під капотом. Але ним легко керувати‖ - це є американське
бачення створення ВО. В астрономічних програмах таких як IRAF і IDL, астрономи
обирають будівельні блоки, і будують аналізи з них. В ВО, методологія є подібною за
винятком будівельних блоків, ними будуть веб-сервіси що можуть бути запущені на
віддалених комп‘ютерах. В цих пакетах компоненти ядра, що формують фундамент для
функціонування високого рівня, наприклад, читання FITS файлів чи кодування зображень. В
світі є дуже багато даних розподілених на різних серверах. Даних настільки великий об‘єм,
що їх дуже довго скачувати для обробки на персональному комп‘ютері.
Доцільніше запускати обчислення на серверах з даними, що і повинна забезпечити ВО.
Тому відповідними складовими компонентами для ВО є такі:
1. Засоби пошуку даних, що є доступними (через ВО реєстратуру)
2. Організація доступу до даних (зображення, каталоги та спектр) через прості запити.
3. Формати та протоколи ВО.
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NVO об‘єднує цифрові огляди неба, архіві обсерваторій та місій, сервіси астрономічних
даних та літератури. Також NVO включає необхідні комп‘ютерні сервіси для обробки даних,
інструменти для статистичних обробок даних. NVO повинна сприяти економії коштів на
майбутніх наукових проектах. Вона дає змогу студентам та науковцям мати доступ до
найсвіжіших астрономічних даних.
Тому ВО на думку американських вчених має відповідати наступним головним вимогам,
впровадження яких означає її працездатність і економію коштів при плануванні подальших
спостережень за допомогою наземних і космічних телескопів:
- стандартний доступ до великих астрономічних даних що акумулюють широкий
діапазон хвиль, спостережної техніки і спеціальним сервісам доступу до всіх типів
астрономічних даних – каталогів, зображень, спектрів; стандартів для метаданих, форматів
даних, мов запиту.
- наявність механізмів для об‘єднання масивів, даних розподілу, даних з різних типів
інструментів (зображення, спектри, каталоги, чисельні методи) та механізми для
публікування масивів даних включаючи контроль якості і посилання на інші публікації та
літературу.
Було визначено три фази розробки NVO:
1. Концептуальний дизайн, широке визначення генерального плану, технічних засобів,
менеджмент; ранні підготовчі роботи, включаючи подальший розвиток прототипу NVO
сервісу, що є консолідованим через існуючі гранти і програми (термін розробки – 2 роки).
2. Визначення операційної та управляючої структури NVO, детальний план втілення.
Збільшення ефективності існуючих центрів даних, оглядів і обсерваторій; втягування нових
спільнот; первісна розробка архівів для головних наземних обсерваторій (4 роки).
3. Повне доведення до кінця NVO структури з міжнародними зв‘язками; початок
головних наукових програм на базі NVO; старт виконання операцій засобами ВО з 2006.
Було заплановано загальний бюджет на 10 років біля 90 млн. доларів нових
капіталовкладень. Було відмічено, що інвестування в NVO буде важливою економією коштів
для майбутніх оглядів, місій, та інших проектів, що займаються астрономічними даними.
Сума 90 мільйонів на десятирічний період включала виділення фондів на об‘єднання архівів,
розробку інструментів, та для використання NVO в дослідженнях. Біля 30% виділялось для
наукових грантів і стипендій для нових співпрацівників. Це було особливо важливо для
перших років роботи ВО для демонстрації її роботоспроможності та реклами. Орієнтовний
плановий бюджет запропонований при створенні NVO наведено в таблиці 1.3.
Бюджет на функціонування обсерваторії включає певні кошти на високошвидкісний
інтернет, комп‘ютерне та програмне забезпечення. Гранти на роботу з даними призначені
допомогти групам виконати огляди даних з ефективним запевненням корисності цих даних
для NVO. Наукові гранти мають на меті заохочувати спільноту науковців до використання
NVO ресурсів. Пропонувалось використання 1.5 мільйонів доларів на рік для підтримки 2030 наукових проектів. Бюджет стипендіальних програм забезпечує фінансування для постдокторів і аспірантів на рівні 1.0 мільйонів доларів на рік. Для посилення загального
освітнього рівня, що входить в рамки завдань ВО, виділявся досить значний бюджет на
пропагування науки – біля 6%. Програма по пропагуванню науки стартувала відразу при
розробці NVO і мала головну ціль – інтегрувати в рамки ВО якомога більше зацікавлених.
Кошти виділені на менеджмент та адміністрацію є досить помірними. Детальну інформацію
про NVO США та проекти з її використання можна знайти на сайті NVO: US National Virtual
Observatory, http://www.us-vo.org/.
Табл.. 1.3. Орієнтовний бюджет NVO ініціативи (в тис. доларів).
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Рік
Розробка
Підтримка
Комп‘ютерні
ресурси
Програмне
забезпечення
Експлуатація

2002 2003 2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010
Доведення архівів наземних телескопів до баз даних ВО
900
900
450
150
150
300
300
300
300
300
300
200
150
50
50
50
50
50
50
50
20

Проект
2000
Національного
фонду науки
Подальші
розробки

20

10

10

150

300

300

2750

Підтримуючий
персонал
Сервіс мережі
Забезпечення
комп‘ютерним
обладнанням
Програмне
забезпечення
Гранти на впо- 300
рядкування оглядів та даних
Гранти
на
наукові
дослідження
Стипендіальні
програми
Освіта
та
пропагування
науки
Менеджмент
Адміністрація
Сума
3420

10

2011

Сума

300
50

2400
2250
750

10

10

10

10

10

120

300

300

300

300

2550

1840

300
300
Розробка ВО
1750
1660

600

600

900

900

900

10000

900

900

900

6600

Комп’ютерне і програмне забезпечення
180
360
540
540
540
540

540

540

3780

200
250

350
200

500
150

500
150

500
150

500
150

500
150

500
150

3550
1350

100

100

50

50

50

50

50

50

500

500

750

750

Інше
750

750

750

750

750

750

6800

500

800

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

11800

300

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

7800

150

150

300

450500

600

600

600

600

600

4050

5610

440
75
7333

440
75
9796

440
75
10643

440
75
9935
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440
440
440
440
3520
75
75
75
75
600
10283 10643 11015 11404 90079

1.4. Німецька Астрофізична Віртуальна Обсерваторія (GAVO)
Німецька астрофізична віртуальна обсерваторія розглядається розроблювачами як
платформа для підтримки сучасних астрономічних досліджень у Німеччині, а також формує
внесок Німеччини в міжнародну активність по створенню IVOA. GAVO містить у собі
чотири німецькі астрономічні організації, що надають архіви даних і відповідну експертизу,
розвивають ідеї і механізми для збереження, переміщення, обробки й експлуатації цих
колекцій архівів, виступають як точки контакту для зацікавлених у використанні ВО осіб: від
професійних вчених, викладачів і студентів до аматорів астрономії.
Пріоритетом для GAVO є федералізація найважливіших локальних архівів астрономічних
даних. Мова в першу чергу йде про ключові набори, яки вже підтримувані німецькими
інститутами: архів рентгенівської космічної місії ROSAT, оптичний огляд неба SDSS, а
також плановані результати теоретичних моделювань консорціуму Vіrgo і космічної
мікрохвильової місії Planck. GAVO тісно співпрацює з Астрогрід. Після об'єднання архівів
даних у могутню і просту для використання комп'ютерну мережу вирішується задача
адаптації інструментів пошуку даних.
Такий інструмент повинний містити в собі механізм групування й ідентифікації об'єктів.
Відповідно до наміру розроблювачів, GAVO також буде служити теоретичною ВО. Будуть
отримані й опубліковані результати моделювань темної матерії у великомасштабних
структурах, а також гідродинамічних моделювань скупчень галактик, наднових та зоряної
еволюції. Основна мета – навести мости між спостерігачами і теоретиками, представивши
результати моделювань і спостережень в об'єднаній моделі. GAVO розробляє механізм
керування віртуальним телескопом для спостереження результатів моделювань з фізично
мотивованими параметрами.
Інститути, що беруть участь в проекті GAVO:
1. Інститут Макса Планка позаземної фізики, Гаршінг,
2. Астрофізичний інститут Потсдаму,
3. Інститут астрономії та Астрофізики, центр Астрофізики та фізики елементарних частинок
імені Кеплера, Ебергард-карл-університет,
4. Астрономічний центр Гейдельберга, Гейдельберг,
5. Технічний університет Мюнхена.
Спонсорується GAVO Німецьким федеральним міністерством науки та освіти.
Головні проекти GAVO:
1. Розробка міжнародних IVOA стандартів. Сприяння в міжнародній координації співпраці
по розробці нових інструментів, системи та організаційної структури необхідної для
утилізації астрономічних архівів. GAVO активна в розробці нових стандартів, особливо
стандартів для мов запиту (VOQL/ADQL) та стандартів для теоретичних даних та сервісів.
2. Теоретичний компонент ВО. В той час поки більшість ВО-проектів концентруються на
спостережних архівах, GAVO звертає увагу також на теоретичну компоненту. Це полягає в
публікації модельних баз даних подібним чином як і спостережних даних. Таким чином
створюється оточення в якому, з одного боку теоретичні результати можуть бути
використані для інтерпретації спостережень, а з іншого боку спостереження можуть бути
використанні для побудови теоретичних моделей. GAVO працює над кількома теоретичними
проектами. Такими як "virtual telescopes", космологічне моделювання (Millennium simulation)
та сервіс теоретичних спектрів (TMAP). Теперішня активність спрямована на розробку
протоколів для моделювань подібних до спостережних протоколів: каталоги джерел,
зображень та спектрів.
3. Центр даних GAVO. GAVO розробляє центр по зберіганню, організації та публікуванні
німецьких астрономічних даних у ВО-компільованій формі. Головним чином зусилля
фокусуються на спектроскопічні дані, зображення, часові серії, та модельовані результати.
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4. Інструменти для аналізу зір та туманностей. GAVO розробляє сервіси спектрів в
стандартах ВО, що базуються на обчислених NLTE моделі атмосфери, для яких є
необхідними дані з атомної фізики. Це дозволить користувачам ВО прямо порівнювати
спостережувані та модельні спектри атмосфери.
5. RAVE (RAdial Velocity Experiment) – огляд, що містить дані про радіальні швидкості
мільйонів зір південної півсфери (http://www.rave-survey.aip.de). Це колекція із середнім
розділенням в регіоні CA-триплету в діапазоні зоряних величин 9-12. Продуктом є
компіляція радіальних швидкостей і фотометричних вимірів 25,000 зір використовуючи ВО
стандарти.
Малі проекти GAVO:
1. "Virtual Slide of the Week" – серія невеликих розповідей чи презентацій на астрономічні
теми, 5-10 хв. кожна .
2. Постдамський архів платівок. Астрофізичний інститут Постдаму, разом із Sternwarte
Sonnenberg, має великий архів платівок нічного неба, більшість з яких оцифровано. Також,
Сонячна обсерваторія Айнштейна AIP має велику колекцію (частково відскановану)
зображень Сонця. Першим кроком до сканування платівок буде включення до Sofia WideField бази даних платівок (http://www.skyarchive.org).
3. Співпраця з німецьким Астрогрідом. Кілька GAVO проектів повязані з німецькою ГРІД
інфраструктурою. З ГРІД інтегрованим робот-телескоп які буде підтримувати VO-event
протокол.
GAVO розробила кілька сервісів, що мають за мету постачати зручний доступ до
спостережних та модельних баз даних:
1.
IVOA сумісний сервіс запитів для ROSAT – сервіси, що працюють із зображеннями з
ROSAT архіву. Архів включає всі дані, як локальні спостереження, так і всього неба, та в
різних фільтрах PS, PSPC, і HRI.
2.
MPA доступ до модельних даних – веб-сервіс для запиту результатів використовуючи
SQL. Вдалий проект з 200 зареєстрованими користувачами, та в середньому 6700 запитами
на день.
3.
Класифікатор ROSAT джерел використовуючи Class-X класифікатор – прототип
більш комплексного веб-додатку. Дозволяє користувачу ROSAT All Sky Survey
ідентифікувати джерела з кількома зовнішніми каталогами, отримувати інформацію для цих
джерел в різних хвильових діапазонах.
4.
Planck симулятор – простий віртуальний телескоп, що дає картину космічного
мікрохвильового випромінювання, як воно було спостережено супутником Планк. Цікавою є
можливість додавати передній план.
5.
Візуалізатор гідродинамічних моделювань скупчень галактик.
6.
Сервіс простого протоколу доступу до спектрів (SSAP), що дає віддалений доступ до
спектрів об‘єктів від оптики до рентгену.
7.
Рентгенівське картографування груп та скупчень галактик.
Сайт GAVO: http://www.g-vo.org/
1.5. Австралійська Віртуальна Обсерваторія (AUS-VO)
Австралійські астрономи почали брати участь в розробці ВО з 2000 року. Австралійська
Віртуальна Обсерваторія (AUS-VO) вступила в IVOA в червні 2002 року. У 2003 дослідники
з університету Мельбурну, Англо-Австралійської обсерваторії, CSIRO Національного
Австралійського Телескопу та університету Сіднея започаткували співпрацю по розробці
AUS-VO, яка частково фінансується Австралійською дослідницькою радою (Australian
Research Council Linkage Infrastructure).
Мета проекту AUS-VO - створити середовище, що позв'язує архіви всіх австралійських
телескопів і взаємодіє з іншими проектами ВО. Обсерваторії зберігають дані спостережень в
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різних форматах, але відповідно до концепції ВО дані повинні бути описані і надані для
користування в деякому загальному, однаковим для усіх форматі. Такий стандарт, прийнятий
IVOA в 2002 році, називається VOTable і служить для опису і передачі широкого діапазону
астрономічних даних. Внесок австралійської віртуальної обсерваторії в розробку VOTable
полягав у створенні необхідних визначень для т.зв. системи світових координат.
Ключовими компонентами проекту є дані спостережень і результати великомасштабних
теоретичних моделювань. У рамках проекту також планується сприяти розвиткові
австралійської комп'ютерної і мережевої інфраструктури. Робота ВО базується на
регіональному розподілі даних, засобів збереження і комп'ютерних вузлів; на експертизі і
виконанні запитів до даних або результатів обробки даних. Важливим елементом AUS-VO є
ГРІД інфраструктура. Австралія також має значний досвід у візуалізації даних. Завданням
для себе AUS-VO визначила в приведені астрономічної спадщини в загальнодоступний
вигляд, а також для:
1. Забезпечення узгодженості майбутніх проектів,
2. Постачання доступу до архівів реалізованих моделюванням,
3. Повне описання даних, підримка малих і старанно вибраних вибірок,
4. Розробка інструментів та інтерфейсів для знаходження та візуалізації даних,
5. Побудова національної ГРІД інфраструктури.
AUS-VO вже має стандартизовані бази даних:
– HIPASS каталог: HI Parkes огляд всього неба: огляд в лініях нейтрального водню, 4,300
джерел з ~30 параметрами і 1024-канальним радіоспектром
– SUMSS каталог: Огляд неба Molonglo Сіднейського університету: огляд в
радіоконтинумі на 843 MHz, 107,000 джерел з ~15 параметрами
– 2dFGRS QSO каталог: 2-градусний огляд червоних зміщень галактик: оптичні спектри
>20,000 південних об‘єктів
– ATCA архів: Australia Telescope Compact Array архів: 10 років синтезованих
радіоспостережень, після 1988, приблизно 1.5 TB чи більш ніж 1,000 окремих
спостережувальних проектів! ATCA являється доповняльним сегментом VLT, Gemini,
ALMA. Всі дані старші 18 місяців є доступними у веб-архіві,
– MACHO – 113 000 ПЗЗ зображень 8х2048х2048, 8-років спостереження кривих блиску 8
млн. зір у Великій Магелановій Хмарі та 10 млн в балджі,
– SUMSS – огляд всього неба в південній смузі біля схиленнями -33° на 843 МГц,
– RAVE, Pulsar часові архіви, Gemini архів.
Розроблено такі серверні інструменти візуалізації:
– Клієнт для запуску програмного пакету AIPS++ з віддаленого серверу (ATNF)
– ГРІД-сервіс для захоплення розподілених об‘ємів, для передачі даних до віддалених
кластерів із візуалізацією та контролем процесів.
AUS-VO є одним з ключових наукових проектів, що повинна об‘єднати архіви всіх
австралійських телескопів і яка буде стандартизовано під інші світові ВО. AUS-VO
періодично проводить семінари та зустрічі співорганізаторів. AUS-VO спершу отримала
ARC LIEF грант в 2003 році, в партнерстві з університетами Мельбурна і Сіднея, АнглоАвстралійської обсерваторії та CSIRO Національного Австралійського Телескопу в розмірі
260 тис. австралійських доларів. Додаткові роботи були підтримані університетом Квісланду
підтриманого внутрішнім грантом. В 2004 році по гранту ARC LIEF було виділено 306 тис.
австралійських доларів, які були розподілені також і серед нових партнерів AUS-VO:
Свінбурнський технологічний університет, Університет Квінсленда, Університет Монаш,
Університет Нового південного Уельсу, Вікторіанське товариство передових комп‘ютерних
технологій, ANU гора Stromlo обсерваторія & потужності суперком‘пютера. Партнерами
AUS-VO без спеціального фінансування являються: CSIRO математичних та інформаційних
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сервісів та Австралійське товариство передових комп‘ютерних технологій. Отже, в
середньому Австралія виділяє 283 тис. австралійських доларів на рік.
Австралійськими вченими сформульовано ряд особливостей Австралії, які необхідно
враховувати при розробці AUS-VO:
1. Австралія проводить кілька важливих проектів, що постачають дані цікаві для
міжнародної спільноти.
2. Надзвичайно щільна співпраця між радіо, ІЧ та оптичною спільнотами.
3. Тісний зв‘язок між астрономічною спільнотою та спільнотою інформаційних технологій.
4. Малий розмір країни в порівнянні із ЄС та США.
5. Географічна ізольованість Австралії.
Принципові критерії малих країн, для участі у великому міжнародному проекті ВО:
1. Визначити якусь родзинку чи спеціальні ролі країни, що можуть бути значними в
міжнародному контексті (наявність даних, зв‘язок оптичних та радіоспостережень, звязок
астрономів та ІТ спеціалістів).
2. Визначити які домінуючі іноземні партнери отримають вигоду від вступу малої країни у
ВО (дані, технічні ресурси).
3. Визначити, що отримає мала країна від вступу в цей проект (партнерство та науковий
зв‘язок із зовнішнім світом).
4. Визначити нішу де країна може реально дати значний вклад у розвиток віртуальних
обсерваторій.
5. Якщо якийсь з 1 – 4 пунктів не може бути визначеним, тоді мала країна не повинна брати
участь в проекті.
Сайт AUS-VO: http://avo.atnf.csiro.au/.
1.6. Російська Віртуальна Обсерваторія (RVO)
Наукова рада з астрономії Російської академії наук в грудні 2001 року схвалила
ініціативу по створенню Російської Віртуальної Обсерваторії (RVO), кінцевою метою якої є
забезпечення доступу астрономів до джерел даних і метаданих, створюваних в результаті
роботи спостережних проектів. Основні завдання RVO: надати російському астрономічному
співтовариству зручний і ефективний механізм доступу до зарубіжних джерел даних,
об'єднати російські астрономічні інформаційні ресурси як важливий компонент для
інтеграції в IVOA, розвивати російські електронні астрономічні освітні ресурси. Перша мета
з приведеного списку вирішується, переважно, силами Центру астрономічних даних (ЦАД),
Інституту астрономії РАН, де робота в цьому напрямі здійснюється протягом багатьох років.
Діяльність ЦАД в цьому напрямку вельми різноманітна: віддзеркалювання на сайтах ЦАД
найбільш популярних світових баз астрономічних даних (ADS, VIZIER, INES), забезпечення
доступу до офф-лайн астрономічних ресурсів, візуалізація і крос-ідентифікація каталогів,
експертний аналіз астрономічних даних та ін.
Внесок ЦАД в завдання об'єднання Російських астрономічних ресурсів також значний. У
Росії існує близько 30 астрономічних інститутів і організацій, багато з яких має в своєму
розпорядженні великі архіви даних. Однією з переваг російських астрономічних даних є
наявність тривалих рядів спостережень. Крім того, Росія – найпротяжніша по довготі країна
світу, розташована на протилежній, щодо більшості крупних світових обсерваторій, стороні
земної кулі. Це дозволяє отримувати безперервні ряди спостережень змінних об'єктів. У
ЦАД здійснюється робота по збору і класифікації ресурсів астрономічної інформації.
Одному із завдань в рамках проекту RVO є стандартизація та уніфікація інформації про
національні ресурси, їх експертиза і заповнення бази метаданих про російські астрономічні
ресурси. Вирішенням інших завдань в рамках проекту RVO займаються астрономи із
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Спеціальної астрофізичної обсерваторії РАН і Астрономічного інституту Санктпетербурзького державного університету. Іншим аспектом роботи RVO є створення
«Системи дистанційного доступу до інформаційних і технічних ресурсів телескопів БТА і
РАТАН-600».
Організаційно RVO ділиться на три групи: рада RVO (головними функціями якої є
утвердження переліку наукових задач RVO, утвердження плану робіт RVO і його корекція,
заохочення до роботи цільових колективів, утвердження планів робіт робочих груп), цільові
колективи, робочі групи. В раду RVO входить: голова – в даний час представник Інституту
астрономії РАН (визначає самі загальні цілі RVO, несе відповідальність за відповідність
виконуючих робіт, забезпечує представництво в IVOA), керуючий – представник
Спеціальної Астрофізичної Обсерваторії РАН (щоденна відповідальність за виконання і
координацію робіт, управління бюджетом, робочим розкладом і розкладом робіт), науковий
керівник проекту RVO – предстаник Державного Астрономічної інституту ім. Штернберга
(відовідає за відповідність виконуючих робіт вимогам сучасної астрономії, виявлення класу
задач для рішення їх засобами ВО, підготовка оглядів про методи розв‘язку задач засобами
ВО, підтримка зв‘язків з науковою спільнотою), керівник робіт по інформаційній
інфраструктурі RVO – представник інституту проблем інформатики РАН (відстежування
стану і планів розвитку робіт по інфраструктурах ВО у світі, встановлення і підтримка
контактів з розробниками основних інфраструктурних проектів в світі, планування
перспективних оригінальних напрямів розвитку інформаційної інфраструктури RVO,
визначення сумісне з астрономічним співтовариством RVO сервісів, необхідних для
вирішення класів завдань визначених Радою RVO, координація цільових колективів і
робочих груп, що працюють в області реалізації інформаційної інфраструктури RVO),
керівники цільових колективів, керівники робочих груп.
Структурними підрозділами проекту RVO є цільові колективи та робочі групи. Цільові
колективи – групи (лабораторії, відділи, групи співробітників, що належать, як правило,
одній організації), що історично склалися, ведучі свої дослідження по проблемах створення і
використання RVO. Цільові колективи притягуються для вирішення основних завдань RVO.
В RVO існує шість цільових колективів: дані RVO, RVO в освіті, база скляних бібліотек
російських астрономічних обсерваторій, доступ до інструментальних ресурсів, технології
інформаційної інфраструктури, архіви спостережуваних даних. Робочі групи - добровільні
утворення, які об'єднують фахівців різного профілю для опрацьовування конкретних питань,
актуальних для того або іншого періоду створення, розвитку і діяльності RVO. На відміну
від цільових колективів, робочі групи створюються на деякий фіксований період (наприклад,
період дії гранту) і припиняють своє існування, коли поставлене завдання вирішене.
В квітні 2006 року було проведено семінар – нараду по RVO "Віртуальна обсерваторія:
наукові проблеми і методи їх вирішення" в Інституті астрономії РАН з метою виявлення
наукових задач в області астрономії, що потребують застосування засобів ВО, формування
співтовариства російських астрономів, які в своїй науковій діяльності використовували б
швидко розвиваючі засоби ВО, демонстрація можливостей засобів RVO для підтримки
розв‘язку задач в розподілених середовищах астрономічних інформаційних ресурсах, а
надалі – навчання застосуванню технічних засобів на спеціальних семінарах.
Нарада продемонструвала інтерес російських астрономів до технічних можливостей, що
надаються новими технологіями, але, в той же час, свідчило про значний розрив між
технологічними можливостями розроблених перших випусків засобів підтримки ВО і
готовністю астрономів Росії їх застосувати. Ряд наукових завдань потребують застосування
засобів ВО. Серед них:
Завдання класифікації затемнювальних змінних зір,
Оцінка міжзоряного поглинання,
Розподіл темної матерії в галактиці,
Завдання аналізу космічних гамма-всплесков,
Вивчення властивостей радіоджерел,
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Вивчення розподілу розсіяних скупчень в наший Галактиці,
Моніторинг транзієнтних подій,
Завдання, пов'язані з вивченням Сонця,
Пошук екзопланет
За наслідками обговорень на Нараді Рада RVO ухвалила рішення про проведення ряду
робіт в рамках RVO:
Ініціалізувати праці по доведенню російських колекцій даних до рівня, що забезпечує
сумісний з IVOA доступ. Надалі аналогічним чином створити показовий приклад реалізації
IVOA сумісного архіву зображень (БТА, САО РАН).
Вести роботу по оголошенню і реєстрації російських ІТ інструментів, сумісних з ВО.
Працювати над програмою RVO по постановці і вирішенню наукових завдань на
інструментальних засобах RVO. Розробити програму, направлену на використання RVO в
освіті.
У плані підготовки астрономів до практичної роботи на засобах Астрогріда, Аладіна і ін.,
організувати спеціальні учбові курси для студентів і аспірантів.
Сайт РВО http://www.inasan.rssi.ru/eng/rvo/.
1.7. Віртуальна обсерваторія Великобританії (Astrogrid)
Astrogrid є консорціум з семи університетів і лабораторій Великобританії і включає
близько 25 наукових співробітників і розробників. Проект на початку отримав фінансування
на рівні 3,7 мільйонів фунтів стерлінгів на 4 роки (2001-2004).
Мета проекту – добитися здійснення астрономічних досліджень швидшими,
ефективнішими і економічнішими шляхами за допомогою стандартизації інтерфейсів
доступу до даних і процесу аналізу даних. Astrogrid дозволяє користувачам опитувати
центри даних в безшовному і прозорому режимі. Це здійснюється за рахунок стандартизації
даних і метаданих, стандартизації методів обміну даними, створення і використання т.з.
регістра джерел астрономічної інформації, створення інструментів роботи з потоками даних.
Одночасно Astrogrid є консорціумом центрів даних і, таким чином, представляє собою фонд
існуючих і запланованих ключових ресурсів і баз даних.
В 2008 році Великобританський Astrogrid представив останню версію настільного
комплекту (The AstroGrid Desktop Suite) – вільно-доступного програмного забезпечення
призначеного для надання астрономам всього світу можливість знаходити потрібні їм дані,
використовувати, зберігати в стандартах ВО, візуалізовувати та проводити крос – кореляцію
між об‘єктами різних каталогів, писати та запускати скрипти. Інструменти інших проектів
EURO-VO інтегровані з Astrogrid програмним забезпеченням. Комплект програмного
забезпечення складається з трьох основних інструментів: VO Desktop, Topcat та AstroGrid
Python. Вони можуть бути встановленими як на персональному комп‘ютері, так і працювати
на віддаленому сервері через Інтернет (наприклад виконання запитів, скачування зображень
з центру даних, чи зберігання файлів у VOSpace.
VO Desktop являється центральним додатком і містить кілька зв‘язаних інструментів:
VOExplorer, Astroscope/Helioscope, File Explorer, Task Runner та Query Builder. Ці додатки
дозволяють виконувати пошук ресурсів і даних у ВО, відмічати, доставляти зображення,
спектри, каталоги, запускати різні запити в бази даних, зберігати файли у VOSpace.
Topcat – дозволяє працювати з таблицями, візуалізувати їх, та проводити маніпуляції
ними, будувати графіки в різноманітних форматах, проводити крос-кореляцію каталогів.
AstroGrid Python – додаток, що дозволяє писати власні Python скрипти для виклику ВО
сервісів та будувати потоки даних, наприклад робити пошук даних по спеціальним критеріям
і зберігати результат у VOSpace. Детальніше про Astrogrid можна дізнатися на сайті:
http://www.astrogrid.org/
1.8. Французька віртуальна обсерваторія (France-VO)
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Проект Французької Віртуальної Обсерваторії (FRANCE-VO було запущено влітку 2003
року. FRANCE-VO фінансується Радою по національних наукових дослідженнях і базується
переважно на ресурсах Страсбургского центру астрономічних даних (Centre de Données
astronomiques de Strasbourg), де розміщена найбагатша колекція астрономічних каталогів і
спостережних архівів. В центрі розроблені такі астрономічні сервіси:
1. Aladin Sky Atlas – інтерактивний атлас неба, що дозволяє користувачу візуалізувати
цифрові зображення неба чи його певної частини, накладати на них дані з астрономічних
каталогів, чи з персональних файлів даних, та прив‘язувати до об‘єктів дані та інформацію із
Simbad, NED, і Vizier баз даних. Серія зображень неба складається із STScI Digital Sky Survey
(DSS-I and DSS-II), також з ансамблю високороздільних зображень (ESO-R і SERC платівок)
оцифрованих вимірювальною машиною MAMA в Парижі.
2. AstroGLU – інструмент, що допомагає користувачу локалізувати базу даних згідно
шуканого параметру: назва об‘єкту, положення на небі, назва.
3. VizieR – надає доступ до найбільш повних бібліотек та опублікованих астрономічних
каталогів і загальнодоступних таблиць даних. Інструменти запиту дозволяють користувачу
вибирати відповідні дані з таблиць згідно заданих критеріїв. Специфічна оптимізація дає
змогу VizieR працювати з деякими дуже великими базами даних такими як Guide Star Catalog
чи USNO-A2.
4. SIMBAD (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data)
пов‘язує між собою головні дані, проводить крос-ідентифікацію, спостережувані
вимірювання та бібліографії для небесних позасонячних об‘єктів: зір, галактик, та протяжних
об‘єктів в нашій галактиці. SIMBAD містить інформацію про 3 млн. об‘єктів, для яких є 8
млн. ідентифікаторів, 3 млн. спостережуваних вимірів і 3 млн. бібліографічних довідок.
Активні зв‘язки існують між спільнотами французьких геодезистів та астрономів через
два пілотних проекти OCA-GRGS і OP-GRGS. Вони будуються на розробці інструментів по
візуалізації і аналізі програмного забезпечення для геодезичних задач, таких як – параметри
орієнтації Землі, рух полюсу, та організації баз даних в ВО-форматі. Оскільки широкий
спектр цих ініціатив серед різноманітних спільних сфер між астрономією та геофізикою
можуть мати відчутно користь від ВО-концепції. Сайт http://www.france-vo.org/
1.9. Італійська Віртуальна Обсерваторія (VObs.it)
Проект DRACO (Італійська мережа даних для астрофізичних досліджень і координації з
віртуальною обсерваторією) підтримується Італійським фондом фундаментальних
досліджень і покликаний забезпечити наукове співтовариство розподіленою
багатофункціональною оболонкою, що дозволяє використовувати спеціалізовані вузли
(спостережні, обчислювальні, зберігаючи дані та ін.). Перші вузли мережі розташовані в
трьох італійських обсерваторіях.
Поточними завданнями проекту є: забезпечення доступу до прототипу довгострокового
архіву Національного телескопа Галілея, і до т.з. Консультаційної системи каталогів,
підтримка взаємодії з іншими постачальниками даних (координована міжнародними
зусиллями), забезпечення віддаленого доступу до обробки даних з інструменту
VST/OmegaCAM, надання прозорого доступу до спостережних можливостей для
моніторингу спостережень.
В рамках проекту планується надання світовій астрономічній спільноті доступу до ряду
інших національних архівів даних (включаючи малі архіви і бази даних), інтеграція нових
наукових застосувань і методів обробки даних, розповсюдження мережі на інші вузли
країни, розробка процедур візуалізації даних, розробка «навчальних машин» програм з
використанням елементів штучного інтелекту і генетичних алгоритмів. Веб – сторінка:
http://vobs.astro.it/.
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1.10. Іспанська Віртуальна Обсерваторія (SVO)
Іспанська віртуальна обсерваторія офіційно заснована в червні 2004 року. Її мета –
забезпечити ефективну координацію серед різних національних ініціатив в структурі
віртуальної обсерваторії. Проект фінансується Міністерством освіти і науки через
національний план розвитку астрономії і астрофізики (AYA2004-00253). Цей проект є
продовженням проекту ―Розвиток і обслуговування системи доступу до баз даних космічних
астрономічних місій», схваленого в 2001 році. Основними напрямками роботи SVO є
приведення астрономічних архівів в стандарти IVOA, а саме з 10м іспанського телескопу та
космічної місії INTEGRAL. Велику увагу приділено розробці програмного забезпечення для
аналізу даних, порівнянню їх з теоретичними моделями. Веб-сторінка SVO:
http://svo.laeff.inta.es/.
1.11. Угорська Віртуальна Обсерваторія (HVO)
Метою Угорської віртуальної обсерваторії є координація зусиль угорських дослідників,
які працюють над розвитком віртуальної обсерваторії. Основним завданням є надання послуг
на основі мережевих технологій астрономічній спільноті по пошуку необхідних даних,
конвертації їх в прийнятний формат, первинне обчислення базових фізичних параметрів
об‘єктів що досліджуються. Угорщина безпосередньо не керує проведенням астрономічних
оглядів неба, але декілька угорських дослідників залучені до великих міжнародних проектів.
На сайті HVO безпосередньо розміщені копії деякої кількості таких проектів, щоб полегшити
і прискорити до них доступ місцевим вченим. Один із найбільших астрономічних архівів,
SDSS SkyServer. є першим оглядом, який розміщуватиметься на серверах HVO. Також
планується привести архіви 2MASS, FIRST, INTWFS, IRAS, NVSS, PSCz, ROSAT, 2dF, 2QZ
до стандартів IVOA. В рамках угорського урядового проекту, велику увагу приділено
поширенню освіти та популяризації астрономії, пропагуючи як нові наукові відкриття, так і
нові обчислювальні технології. Веб-сторінка HVO: http://hvo.elte.hu/en/.
1.12. Вірменська Віртуальна Обсерваторія (ArVO)
Основним завданням Вірменської віртуальної обсерваторії є створення та підтримка
спектроскопічної бази даних – Першого Цифрового Бюроканського Огляду (ПЦБО), який є
основним вкладом Вірменії в Альянс Міжнародних Віртуальних Обсерваторій. ArVO є
проектом Бюроканської Астрофізичної Обсерваторії. Головна ціль – створення сучасної
системи для архівування спектроскопічних даних, їх пошуку, отримання, редукції,
використання та публікації. Метою ArVO є також комбінування даних ПЦБО з іншими
низькодисперсними спектроскопічними базами даних, що дасть можливість первинно
класифікувати об‘єкти до 18 зоряної величини для подальшого їх вивчення, проводити
швидку ідентифікацію оптичних, радіо, інфрачервоних та рентгенівських джерел. Бази даних
через користувацький інтерфейс об‘єднана з іншими доступними базами даних через
Інтернет засобами IVOA. Окрім ПЦБО, в завдання ArVO входить створення Другого
Цифрового Бюроканського Огляду, Бюроканського фотографічного архіву та архіву
результатів спостережень 2.6м телескопу. В рамках ArVO Бюроканська Обсерваторія тісно
співпрацює з Інститутом Інформаційних Технологій Вірменської академії наук, який
розробляє програмне забезпечення для ArVO згідно стандартів IVOA. Веб-сторінка ArVO:
http://www.aras.am/.
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1.13. Канадська Віртуальна Обсерваторія (CVO)
Канадська Віртуальна Обсерваторія (CVO) створюється в Канадському центрі
астрономічних даних (CADC), і підтримується Національною дослідницькою радою Канади і
Канадським космічним агентством. У співробітництві з Німецькою астрофізичною
віртуальною обсерваторією й Австралійською віртуальною обсерваторією створений набір
ВО-прототипів, що демонструють пошук, вивчення і доступ до розподілених джерел
астрономічних даних різних класів. Зокрема, CVO прототип демонструє вивчення
спостережень у різних спектральних діапазонах і каталогів джерел для локалізації ключових
елементів різних наукових проектів. Демонстрації можливостей CVO фокусуються на
центральній ролі, яку відіграють запити по досліджуваним базам даних в розумінні
доступного наповнення та локалізації ресурсів для наукових проектів. У проекті
приділяється особлива увага експлуатації великих наборів даних у різних спектральних
діапазонах. У рамках проекту розроблена модель збереження такого роду даних і здійснення
доступу до них, включаючи прямі зображення, спектроскопію й інші класи даних.
Розроблені сервіси візуалізації, такий як SIAP, що працює із високороздільними
зображеннями із колекції CADC (~500000) в різних діапазонах хвиль (суб-міліметровий,
оптичний, ультрафіолетовий). Для роботи з великими наборами даних використовується
паралельний кластер з 16 процесорами і 7 терабайтами пам'яті.
CVO у відмінності від більшості інших ВО-проектів, активно залучена у виробництво
даних для ВО. Крім того, дослідницькі роботи в рамках CVO досить замкнуті, що надає
можливість створення широкого класу прототипів (і не перешкоджає приєднанню інших
джерел даних).
Кістяком CVO є Канадський центр астрономічних даних, створений 1986 році, що
задіяний в багатьох успішних міжнародних проектах. Створений спочатку для роботи з
даними, що надходять з космічного телескопа ім. Хаббла, тепер перетворився в найбільшої
центр, де надається доступ до великого об‘єму різних спостережних даних. Як говорять
канадські астрономи, колись ми перекачували дані на свої жорсткі диски, а тепер Канадський
центр астрономічних даних є нашим жорстким диском і процесором. В 2002 році для
розвитку CVO виділено біля 4 млн. канадських доларів Веб-сторінка CVO:
http://services.cadc-ccda.hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca/cvo/
1.14. Індійська Віртуальна Обсерваторія (vo-i)
У проекті Індійської віртуальної обсерваторії співпрацюють астрономи з
міжуніверситетського центру астрономії та астрофізики та розробники програм з
комп'ютерної компанії Persistent Systems Pvt. Ltd. Таким чином, проект ВО Індії є моделлю
кооперації між академічними експертами і представниками індустрії в області
інформаційних технологій. Продукти, розроблені ВО Індії, вже експлуатуються
міжнародним астрономічним співтовариством. Проект частково фінансується Міністерством
комунікацій і інформаційних технологій Індії.
Одним з досягнень ВО Індії є участь в розробці т.з. ВО-таблиць. Оскільки віртуальні
обсерваторії мають справу з великими об'ємами астрономічних даних, які необхідно
передавати через інтернет, виникла необхідність розробити спеціальний формат даних – що
базується на XML. Іншими досягненнями ВО є розробка програми для читання широко
поширеного в астрономії FITS формату, а також установка дзеркал найважливіших світових
баз астрономічних даних. Встановлений також SQL сервер, запущено ряд наукових проектів,
що вимагають обробки великої кількості даних. Веб-сторінка ВО Індії:
http://vo.iucaa.ernet.in/%7Evoi/.

24

1.15. Китайська Віртуальна Обсерваторія (China-VO)
Проект створення Китайської віртуальної обсерваторії ініційований Національною
астрономічною обсерваторією Китаю і обсерваторією спектроскопічного телескопа
LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope). Функціонуючи як
сполучна ланка між IVOA і китайським астрономічним співтовариством, вона дозволяє
астрономам Китаю користуватися останніми досягненнями і відкриттями, а також надає
китайські астрономічні ресурси для сумісного використання з колегами у всьому світі.
LAMOST в даний час є найзначнішим астрономічним проектом в Китаї: після запуску в 2006
році, цей наземний телескоп здатен отримувати десятки тисяч спектрів за ніч спостережень,
відіграючи, таким чином, провідну роль в спектроскопії. В рамках проекту China-VO
вирішуються також питання автоматичної обробки великого об'єму спектроскопічних даних.
Веб-сторінка China-VO: http://www.china-vo.org.
1.16. Японська Віртуальна Обсерваторія (JVO)
Проект Японської віртуальної обсерваторії розробляється в Національній астрономічній
обсерваторії Японії, у розпорядженні якої знаходяться оптичний і інфрачервоний телескоп
Subaru та великі радіотелескопи. Спостережні дані (десятки терабайт в рік) архівуються і
надаються для загального користування через Інтернет. JVO покликана забезпечити вільний
доступ до розподілених баз даних і до різних інструментів аналізу даних, включаючи пошук
даних з використанням сучасних ГРІД-технологій. В рамках проекту розроблена т.з.
уніфікована мова запитів для доступу до астрономічних баз даних і сконструйований
прототип ВО Японії, що ілюструє ефективність цієї мови. Веб-сторінка JVO:
http://jvo.nao.ac.jp/.
1.17. Корейська Віртуальна Обсерваторія (KVO)
Один із відносно молодих проектів, АВО Південної Кореї, почали розробляти 2003
року в національній Корейській астрономічній обсерваторії. В рамках проекту створюються
бази даних, отримані на корейських інструментах: низки оптичних телескопів і
радіотелескопів (включаючи дані патрулювання навколоземних об'єктів). У АВО будуть
включатися також дані, отримані на майбутніх наземних і космічних інструментах Кореї.
Веб- сторінка http://kvo.kasi.re.kr/.

1.18. Бразильська Віртуальна Обсерваторія (BraVO)
Бразилійська Віртуальна Обсерваторія – BRAVO (Brazilian Virtual Observatory) була
офіційно створена 18 серпня 2006 року шістьма науковими інститутами та Бразилійською
Астрономічною Асоціацією. BRAVO структурно входить в недавно створений Національний
Інститут Науки та Технологій в астрофізиці (INCT-A). Цей інститут об‘єднує зусилля кількох
груп, що працюють над задачами ВО в різних університетах та інститутах Бразилії.
Бразилійський федеральний уряд одобрив нову програму під назвою ―Instituto Nacional de
Ciencia e Tecnologia (INCT)‖ для впорядкування та консолідації мережі наукових груп і
лабораторій на міжнародному компетентному рівні для проведення робіт в напрямку
розвитку віртуальної обсерваторії.
Цей національний інститут є «віртуальною»
структурою закріпленою до 32 основних наукових інститутів та університетів, він об‘єднує
значну частину астрономічної спільноти Бразилії (144 члени, що становить більш ніж
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половину астрономів зі ступенем PhD). Основна задача INCT-A полягає у формулюванні і
просуванні колективної стратегії та створення умов в Бразилії для розвитку сучасних
астрономічних досліджень разом з міжнародною астрономічною спільнотою та у вихованні
науковців наступної генерації.
BRAVO як частина INCT-A керує науковою діяльністю наукових груп в різних
частинах Бразилії та сприяє обміном знань, досвідом і обчислювальною інфраструктурою
між інститутами. Також в завдання BRAVO входить організація міжнародних зустрічей та
шкіл, що мають на меті розповсюдження інструментів та засобів обробки даних за
допомогою ВО.
Бюджет BRAVO на наступних три роки складає близько 330 тис. євро. Ці кошти
передбачають витрати на гранти, відрядження, закупівлю обладнання та сервіс. Додаткові
кошти очікуються від інститутів в яких розміщуються відділення ВО.
Віртуальна обсерваторія BRAVO включає 5 основних проектів:
1. BRAVO@IAG об‘єднує наступні сервіси та інструменти:
А) StarLight: дзеркало вебсервісу www.starlight.ufsc.br
Б) GALExtin: інструмент для знаходження величини галактичного поглинання. Цей
інструмент дозволяє визначати поглинання вздовж лінії зору на основі двох - та трьох
- вимірних карт поглинання та різноманітних теоретичних моделей.
В) ZPhot: інструмент для визначення фотометричного червоного зміщення. Цей
вебсервіс дозволяє пошук та порівняння незалежно визначених фотометричних
червоних зміщень на основі SDSS даних.
Г) RedSpec: інструмент для приведення спектрів, використовуючи різні закони
поглинання
Д) Be Atlas: синтетичні спектри Be зір. Цей інструмент робить доступним каталог 70
тис. синтетичних спектрів Be зір. Атлас включає зорі та навколозоряні диски в
широкому діапазоні параметрів. Вебсервіс дозволяє пошук, аналіз та виведення
зображення.
2. BRAVO@IAG є проектом що об‘єднує різноманітні зусилля в сфері інформаційних
технологій, таких як обчислювальна інфраструктура, ГРІД мережа, навчання астрономічної
спільноти роботі з інструментами ВО, збереження та обробка масивів даних з телескопів та
оглядів, таких як GMT, TMT; LSST, Pan-STaRRS, VISTA, VST.
3. BRAVO@LNA. Laboratorio Nacional de Astrofisica (LNA) вносить вклад в створення ВО
зберігаючи та обробляючи дані із Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR), що
включає в себе дані спостережень отримані бразилійськими астрономами та їх партнерами.
Портал доступу до даних SOAR є вже розробленим і є сумісним із загальноприйнятими
протоколами ВО. Зараз йде тестування програмного забезпечення. LNA отримав Hewlett
Packard сервер даних розміром 14 Тб для зберігання даних з SOAR. В Бразилії LNA має як
партнера LAC/INPE (Associated Laboratory of Science Associate Laboratory for Computing and
Applied Mathematics of National Institute for Space Research). LAC/INPE має команду
програмістів, які розробляють інструменти та інтегрують свої розробки для SOAR-VO. Johns
Hopkins Університет є партнером SOAR-VO та бере на себе роботу по перекваліфікації
спеціалізованого штату співробітників.
4. BRAVO@UFSC проект включає створення програмного коду по генеруванню
синтетичних спектрів галактик із різним зоряним населенням (різного віку, металічністю,
темпом зореутворення, тощо).
Доступність величезних високоякісних баз даних
галактичних спектрів та синтетичних моделей відкриває нову еру по вивченню зоряного
населення.
5. CYCLOPS проект відповідає за розробку 3D коду для моделювання оптичного
випромінювання з полярів (катаклізмічні змінні зорі без акреційного диску та з сильним
магнітним полем навколо білого карлику) із врахуванням параметрів Стокса. Отримані дані
моделювання використовуються для апроксимації результатів спостережень.
Веб-сайт Бразилійської Віртуальної Обсерваторії www.lna.br/bravo.
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1.19. Висновки
Концепція ВО, заснована на використанні сучасних ІТ-обробки, зберігання, аналізу і
управління, он-лайн доступу і поширення даних, дозволяє уніфікувати архіви
астроінформації в кожній країні з метою, аби вона не залишилася втраченою для постановки
нових наукових завдань. Останнє дуже важливе, коли йдеться про мультитерабайтном архіві
даних спостережень всіх астрономічних обсерваторийй світу, накопиченому за більше, ніж
столітню історію фотографічних і спектральних спостережень за небесними об'єктами.
Унікальність цієї інформації неможливо переоцінити, оскільки в астрономії не існує
застарілої інформації, і кожне спостереження за небесним об'єктом, виконане у минулому
(до появи сучасних цифрових методів отримання даних), не має бути втрачене.
Серед низки завдань в концепції астрономічної віртуальної обсерваторії, розробленої
МАВО і Комісією МАС №5 («Астрономічні архіви»), виділимо такі
(www.ivoa.net/Documents <http://www.ivoa.net/Documents>):
– об'єднання існуючих ресурсів інтеропераційних астрономічних даних обсерваторій
на національному і міжнародному рівнях (у вигляді архівів астронегативів прямих
зображень ділянок неба і окремих небесних об'єктів, спектрів небесних об'єктів,
каталогів і баз даних і.т.п.);
розробка зручної уніфікованої інтерактивної пошукової системи доступу до
цих даних, пакетів прикладних програм для обробки даних і виконання
астрономічних досліджень.
Відзначимо, що ВО – це ресурсна система, яка дозволяє астрономам легко і просто
оперувати великою кількістю астрономічних і космічних даних; надає нові потужні
інструменти для візуалізації і аналізу даних; створює стандарти для публікації центрами
даних своїх ресурсів і надання послуг з їх обробки. Можливості ВО реалізуються за
допомогою стандартизації даних і метаданих, стандартизації методів обміну даними,
використання регістра, який містить все наявні інформаційні ресурси і інструменти з їх
обробки.
У МАВО, створеній в червні 2002 року з метою полегшення міжнародній координації
в розвитку прикладних пакетів програмного забезпечення ВО, систем і організаційних
структур, що дозволяють використовувати астрономічні архіви, на кінець 2010 р. входять 18
проектів з різних країн світу, з яких 16 – віртуальні обсерваторії країн-учасниць МАВО, а
також об'єднаний міжнародний проект «Європейська віртуальна обсерваторія»
(www.ivoa.net) та т.зв. Астрофізична віртуальна обсерваторія. Членство в МАВО відкрито
для інших національних і міжнародних проектів відповідно до правил участі, і Україна зі
своїм національним проектом (УкрВО) планує увійти до складу МАВО в 2011 р.
Довгострокова перспектива МАВО — це створення єдиної інфраструктури, що
дозволяє центрам даних надавати конкурентні або кооперативні послуги. Розробники
програмного забезпечення зможуть надавати велику кількість сумісних інструментів для
візуалізації і аналізу даних, нові інтерфейси. Найважливішим пріоритетом для всіх проектів
ВО є розвиток стандартної інфраструктури, яка і створить таке творче різноманіття
програмних продуктів. МАВО підтримує обсерваторії, університети, проекти зі всього світу,
які є провайдерами даних, інформації, обчислювальних послуг, а також користувачами
«всехвильового огляду» Всесвіту, тому архіви ВО мають бути добре документовані і
надаватися користувачам за допомогою погоджених форматів і протоколів.
Основною метою МАВО є міжнародна координація співпраці для розвитку і
використання інструментарію, ІТ-систем і організаційних структур, потрібних для
повноцінного використання астрономічних архівів, інтегрованих у ВО. МАВО визначає і
регулярно оновлює так звану «дорожню карту розвитку» інфраструктури, що необхідна для
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сумісності національних ВО, наприклад, відкритість ресурсів, моделі даних, протоколи
доступу до даних, мережі і мережеві послуги, безпека, семантика, мови запитів, візуалізація
даних тощо. Співпраця МАВО відбувається через щорічні міжнародні зустрічі, семінари,
телеконференції за різними тематиками. Альянс тісно співпрацює з МАС (www.iau.org),
зокрема з Комісією № 5 МАС.
Отже, за аналогією «з астрономічними обсерваторіями, що надають дослідникам
телескопи з інфраструктурою унікальних астрономічних інструментів, віртуальна
обсерваторія концентрує в собі дані різноманітних астрономічних центрів, кожний з яких
містить унікальні колекції астрономічних даних, програмного забезпечення і технологічних
можливостей» [http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Observatory ].
Оскільки Україна планує вступити до МАВО у травні 2011 р. на черговому засіданні
МАВО, приведемо необхідні умови для членства в альянсі:
 створення і подальший розвиток ВО на національному рівні; у т.ч. прийняття рішення
про організаційні засади національної астрономічної віртуальної обсерваторії на
державному рівні;
 підтримка цілком відкритого обміну технічними засобами та сумісне і відкрите
використання програмного забезпечення;
 участь у визначенні і оцінці стандартів ВО і протоколів;
 підтримка відкритого доступу до астрономічних даних та інформаційних ресурсів на
національному/міжнародному рівні;
 реєстрація даних та інформаційних послуг у такий спосіб, щоб вони могли бути
виявлені і використані ВО інших країн.
Проект УкрВО, який розвивається при безпосередній участі авторів цієї наукодослідноїх роботи та за підтримки УАА і Президента УАА, на 5-м з'їзді Української
астрономічної асоціації (червень 2009 р.) визначений як пріоритетний напрям астрономічних
досліджень в Україні на 2009-2016 рр. Враховуючи зазгачині факти і обставини сучасного
розвитку астрономії, дані зі всіх астрономічних установ України мають бути розміщені в
об'єднаних електронних архівах, що дозволить Україні стати повноправним учасником
МАВО і виконати рекомендації МАС. Після створення таких архівів, астрономічні дані
стануть доступними для всіх дослідників в Україні і інших країнах. Це, у свою чергу,
створить умови для визнання цих архівів як національного надбання, яке створювалося
завдяки наполегливій праці багатьох поколінь астрономів, що працювали і працюють в
Україні.
Розділ 2. Українська віртуальна обсерваторія (УкрВО, UkrVO):
основні положення концепції, мета і задачі, організаційна структура
2.1. Загальна характеристика УкрВО станом на червень 2009 р.
Початок наукових астрономічних досліджень на території сучасної України сходить до
другої половини XVIII століття, – велися вони в Астрономічній обсерваторії Львівського
університету (1769 р.) та Києво-Могилянської академії, де був організований астрономічний
кабінет (1783 р.), хоча існують факти, що в Острозькій академії вже в 1620-х роках велися
перші телескопічні спостереження. У ХIX столітті як для проведення постійних
астрономічних досліджень і спостережень, так і підготовки майбутніх астрономів, були
побудовані Морська (Миколаївська) астрономічна обсерваторія (1821 р.), астрономічні
обсерваторії при Київському (1845 р.), Одеському (1871 р.), Харківському (1888 р.)
університетах. У ХХ столітті були створені нові астрономічні інститути: Полтавська
гравіметрична обсерваторія (1926 р.), Головна астрономічна обсерваторія (1944 р.),
високогірна астрономічна обсерваторія на п. Терскол (1980 р., зараз – Міжнародний центр
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астрономічних і медико-екологічних досліджень), Радіоастрономіческій інститут (1985 р.).
Кримська астрофізична обсерваторія АН СРСР (1944 р.), що бере свої витоки від Сімеїзькій
обсерваторії (1908 р.). Астрономічні кабінети і обсерваторії були побудовані також при
педагогічних інститутах у Миколаєві, Києві, Вінниці та ін..
Спостереження за небесними об'єктами в цих обсерваторіях велися в ХХ столітті на
різних інструментах, у різні роки, як і в рамках широкого спектра наукових програм, у т.ч.
космічних місій, і мають на сьогоднішній день різну ступінь готовності надання даних у
стандартах IVOA (в т.ч. відсоток паспортизованих від загальної кількості даних), що
визначає різноманіття і нинішню гетерогенну структуру інформаційного ресурсу
обсерваторій України.
Основна складова науково-інформаційного ресурсу УкрВО – це неоцифровані скляні
бібліотеки обсерваторій України, яки становлять собою важкодосяжне сховище великого
обсягу астрономічних даних, найчастіше оброблених на кілька відсотків від їх справжнього
потенціалу. За підрахунками Цвєткових, головних кураторів WFPDB (база даних архівів
ширококутних платівок www.skyarchive.org, див. п.1.1), скляні архіви тільки трьох
українських обсерваторій – Кримської, Одеської та Миколаївської – налічують більше 100
тис. негативів, і це тільки ширококутні платівки до яких не входять спектральні та інші
спостереження. Дійсно, унікальною колекцією астронегативів є третя в світі склотека
Астрономічної обсерваторії Одеського університету, що налічує близько 100 тис. платівок
включно з колекцією Симеїзької обсерваторії 1930-1950 років. Колекція астронегативів ГАО
НАН України налічує близько 80 тис. платівок, з яких каталогізовано біля 26,5 тис. платівок,
з них оцифровано біля 4 %. За даними УАА дві університетські обсерваторії – Львівського і
Київського університетів – також налічують близько 30 тис. платівок, ще не включених в
WFPDB і взагалі не впорядкованих.
Характеристика сучасного стану архівів даних астрономічних спостережень
(астронегативи, ПЗС- і спектральні) в обсерваторіях України (з 1898 р. по 1990-ті роки)
як майбутньої складової УкрВО міститься у наступних параграфах Розділу 3 цього
звіту, тому у вступі до цього розділу звіту наведемо лише основні організаційні заходи щодо
створення УкрВО у 2009-2010 рр.
Попередній стан цих архівів і пропозиції щодо розвитку УкрВО було узагальнено для
розгляду на 5-з‘їзді Української астрономічної асоціації у червні 2009 р. і врахування у
Резолюціях з‘їзду УАА. А саме, у червні 2009 р. на з‘їзді УАА в м. Києві створення УкрВО
було визнано пріоритетним напрямом сучасного розвитку астрономії в Україні. Тоді саме
була створена робоча група у складі представників організацій-регіональних членів УкрВО з
підготовки концепції УкрВО і розробки стандартів ВО: Андріевсьий С.М., Андронов І.Л.,
Бондарь Н.И., Вавилова І.Б. (голова), Вірун Н.В, Єпішев В.П., Іващенко Ю.М., Казанцева
Л.В., Пакуляк Л.К., Процюк Ю.І., Сергеєва Т.П., Сергеєв О.В., Хейфец І.М., Шляпников
О.О., представники Інституту астрономії ХНУ ім. В.Н. Каразіна вирішили своє
представництво у складі робочої групи УкрВО узгодити у робочому порядку. Також
створено технічну группу для разробки стандартів і програмного забеспечения УкрВО, до
складу якої увійшли представники обсерваторій, що розмачали дослідження з віртуальних
астроінформаційних технологій і створення електронних архівів астрономічних
спостережень: Вавилова І.Б., Мажаев О.Е., Пакуляк Л.К., Процюк Ю.І., Сергеєва Т.П.,
Шляпников О.О.
Таким чином, організаційним витоком УкрВО як національної віртуальної обсерваторії
є рішення 5-го з‘їзду УАА від 29 червня 2009 р. про її створення та визнання досліджень з
розробки УкрВО як пріритетного напряму розвитку астрономічних досліджень в Україні на
2009-2016 рр., де 2016 р. зазначено як рік, коли буде завершено, насамперед, створення
об‘єднаного електронного архіву даних астрономічних спостережень (астронегативи, ПЗС- і
спектральні), виконаних в обсерваторіях України з 1898 р. по поточний час.
НДР «Створення об‘єднаного архіву астрофотонегативів УкрВО», виконана УАА на
замовлення ГАО НАН України у 2010 р., є розвитком відповідних рішень УАА, У цьому
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розділі звіту містяться дані моніторингу сучасного стану архівів спостережень обсерваторій
України та готовності цих архівів як складової УкрВО, підготовлені представниками
організацій-регіональних членів УкрВО, що є власниками цих унікальних для світової
спадщини і для національного надбання колекцій астрономічних спостережень.
2.2. Основні положення концепції УкрВО, мета та задачі УкрВО
Концепція віртуальної обсерваторії містить у собі об‘єднання наявних ресурсів
інтеропераційних астрономічних даних різноманітних установ на національному і
міжнародному рівнях (у вигляді архівів астрофотонегативів (скляні платівки) безпосередніх
зображень ділянок неба і окремих небесних об’єктів, спектрів небесних об’єктів, каталогів,
баз даних тощо); зручну уніфіковану інтерактивну пошукову систему доступу до цих даних;
пакети прикладних програм для обробки даних і проведення астрономічних досліджень.
Тобто дослідник оперує результатами астрономічних спостережень у віддаленому доступі як
у часі, коли звертається до архівів баз даних, так і у географічному просторі, оскільки
відсутня необхідність його присутності безпосередньо біля наземного телескопу або в центрі
прийому астроінформації з космічних місій.
Концепція віртуальних обсерваторій на національному та міжнародному рівнях,
запропонована IVOA і його членами, будучи різноманітної з наукової, організаційної та ІТ
складовими, може, в першу чергу, бути узагальнена для Української Віртуальної
Обсерваторії (далі УкрВО), як майбутнього члена МАВО, так і «персоніфікована» у зв'язку з
властивими їй індивідуальними (в т.ч. унікальними) характеристиками архівів
астроінформаціі, накопиченої в астрономічних обсерваторіях Україні з 1890-х років. У 20092010 рр. членами робочої групи УАА було розроблено основні положення концепції УкрВО,
її мету та задачі, запропоновано організаційну структуру, проаналізовано науковоінформаційний ресурс УкрВО та сформульовано перспективи розвитку.
Метою УкрВО є
створення відкритого електронного реєстру українських астрономічних ресурсів в
стандартах IVOA;
створення об'єднаного електронного архіву даних фотографічних, ПЗЗ-і спектральних
спостережень небесних об'єктів, накопичених в обсерваторіях Україні з 1890-х років (далі
- ОЕА, об'єднаний електронний архів астрономічних даних УкрВО);
створення інформаційної системи управління та доступу до реєстру ресурсів і ОЕА,
що включає засоби адміністрування реєстру і взаємозалежних об'єднаних баз
астрономічних даних, пошукові інтерфейси для віддалених користувачів, онлайнові
сервіси аналізу й обробки даних, засоби доступу до інструментів зарубіжних ВО, засоби
навчання прийомам роботи з інструментарієм ВО, забезпечення загальноукраїнської
інфраструктури передачі даних обсерваторій до мережі інтернет і т.д.;
паспортизація та візуалізація ОЕА в стандартах IVOA, завдяки яким розрізнені архіви
даних обсерваторій Україні отримають гомогенне подання до УкрВО;
організація широкого доступу до астроінформаціонним ресурсів УкрВО на
національному та міжнародному рівнях;
розвиток українських астрономічних освітніх ресурсів.
Разом із рішенням архіважливого завдання збереження унікального астрономічного
надбання обсерваторій України та забезпечення міжнародного астрономічному
співтовариству доступу до нього, створення Української віртуальної обсерваторії дозволить
їй у майбутньому діяти як національний центр Астрокосмічних даних у структурі МАВО і
вирішувати наукові завдання із застосуванням ОЕА УкрВО.
Резолюцією VIII з'їзду УАА від 26 червня 2009 р. для об'єднання зусиль у створенні
УкрВО в якості організаційної складової УкрВО було вирішено створити консорціум
обсерваторій України – власників унікальних багаторічних «архівних колекцій»
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спостережень, що становлять національне астрономічне надбання Україні. Входження
обсерваторій в даний консорціум суто добровільно і має на увазі, що кожна з організацій
бере на себе, керуючись метою та концепцією УкрВО, зобов'язання підготувати архіви
спостережень за формою, що дозволяє представити їх у загальній структурі даних УкрВО.
Для підготовки концепції та вирішення першочергових завдань УкрВО на з'їзді УАА була
створена робоча група, до складу якої увійшли представники 12 організацій-членів
консорціуму УкрВО, а головною організацією УкрВО визначена Головна астрономічна
обсерваторія НАН України (www.mao.kiev.ua/ukrvo).
Було запропоновано організаційну структуру УкрВО як консорціум членів УкрВО:
- Головна астрономічна обсерваторія НАН України (м. Київ),
- Міжнародний центр астрономічних і медико-екологічних досліджень НАН України
(м. Київ - п. Терскол (Кабардино-Балкарія, Росія)),
- Радіоастрономічний інститут НАН України (м. Харків),
- НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія»,
- НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» (п. Науковий, АР Крим),
- Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса
Шевченка,
- Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету ім. Івана Франка,
- Астрономічна обсерваторія Миколаївського державного педагогічного університету,
- Інститут астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
- НДІ «Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова,
- Лабораторія космічних досліджень Ужгородського національного університету,
- Астрономічна обсерваторія Миколаївського національного педагогічного університету,
- Андрушівська народна обсерваторія (с. Андрушівка Житомирської обл).
2.3. Науково-астроінформаційна складова УкрВО.
Ядром наукового астроінформаціонного ресурсу УкрВО є об'єднаний електронний архів
астрономічних даних, що створюється на базі архівів отриманих в обсерваторіях Україні за
спостереженнями різних небесних об'єктів в оптичному, УФ, радіо і гамма діапазоні
електромагнітного спектру та інформаційна система управління доступом до даних. Крім
цього, базовою складовою стане інформація про каталоги та бази даних небесних об'єктів,
створених в обсерваторіях Україні, про монографії та підручники з астрономічної та
суміжної тематиці, що написані астрономами Україні, а також про статті, опубліковані у
наукових журналах, що видаються обсерваторіями Україні за всі роки їх існування. Остання
обставина є досить важливим у силу того, що багаторічна база даних статей в астрономічних
журналах Україні слабо представлена в міжнародній інформаційній бібліосреде (ADS,
SIMBAD, NED тощо), що, у свою чергу, свідчить про те, що інформація, яка стосується
спостережень небесних об'єктів і описана в статтях, що не увійшли до міжнародної бази
даних, взагалі невідома астрономічному співтовариству.
Концептуальне наповнення науково-астроінформаційной складової УКРВ наступне:
об'єднаний архів даних фотографічних спостережень небесних об'єктів, збережених
скляних архівах (стеклотеках) обсерваторій Україні з 1890 р. по 1990-і роки,
об'єднаний архів ПЗЗ-спостережень небесних об'єктів, з початку 1990-х років,
об'єднаний архів спектральних спостережень небесних об'єктів (в оптичному, УФ, радіо
і гамма діапазонах), розпочатих з 1940-х років;
архів даних космічних місій, в постановці і обробці результатів яких брали участь
обсерваторії Україні;
каталоги та бази даних, створені в обсерваторіях Україні з моменту початку їх
діяльності;
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науково-освітній ресурс, створений астрономами України – бібліографічна інформація
(монографії та підручники, а також статті, опубліковані в усіх журналах Україні, що
видаються обсерваторіями за час їх діяльності; онлайн лекції та семінари, спостереження
небесних об'єктів за допомогою інтернет-телескопів і т. п.;
ІТ-підтримка – сайт УкрВО (надалі – портал УкрВО як національний модуль у рамках
IVOA), що забезпечує доступ до ОЕА УкрВО, що містить відповідне програмне
забезпечення УкрВО (інтерфейс користувача, протоколи обміну даними і формати даних у
форматах і стандартах IVOA, грід- банки даних УкрВО з ВО-інструментами пакетів обробки
та аналізу цих даних). Створення порталу УкрВО передбачає також організацію інтерфейсу
доступу до всіх міжнародних баз даних і каталогів та програмному забезпеченню обробки та
аналізу даних, що розроблене міжнародним астрономічним співтовариством для широкого
використання професійними астрономами і аматорами.
2.4. Основні напрями діяльності УкрВО
Основні завдання, які планується вирішити в рамках УкрВО в 2010-2015 роках, такі:
Створити електронний реєстр астрономічних ресурсів України та забезпечити його
наповнення інформацією о каталогах і базах даних, створених в обсерваторіях Україні з часу
початку їхньої діяльності;
Створити веб-сайт і портал УкрВО, реалізують цілі і завдання УкрВО; розробити і
розмістити у відкритому доступі формати представлення даних для публікації їх в рамках
УкрВО;
Провести інвентаризацію сучасного стану архівів фотографічних, ПЗЗ-і спектральних
спостережень, зосереджених в обсерваторіях Україні, надавши інститутам-членам УкрВО
рекомендації для паспортизації архівів в стандартах МАВО;
Провести паспортизацію архівів ПЗЗ-і спектральних спостережень, накопичених в
астрономічних установах України;
Створити необхідне програмне забезпечення для об'єднаного електронного архіву (ОЕА)
астронегативів на основі пакетів DBGPA V2, розробленого в ГАО НАН України, та ВОпрограмного пакету, розробленого в Миколаївській астрономічній обсерваторії, і
імплементувати його для створення електронних архівів членів консорціуму УкрВО;
Створити ОЕА астронегативів і ПЗЗ спостережень астрономічних обсерваторій України
загальним обсягом до 20 Тб (в першу чергу, ту частину фотографічних спостережень 18901945 років, які представляють історичну цінність);
На базі ГАО НАНУ та Миколаївської АТ відпрацювати методи спільного управління
мультітерабайтнимі масивами даних, у тому числі тими, яки розташовані на різних
обчислювальних ресурсах, з метою формалізації вимог (форматів збереження та обміну
даними) для включення в ОЕА інформаційних ресурсів інших організацій;
Створити на базі ОЕА власні онлайнові сервіси для віддалених користувачів: онлайнової
служби каталогів, побудови зоряних карт, первинної обробки оцифрованих зображень і т.д.;
Проводити наукові дослідження з використанням ОЕА УкрВО, в т.ч. розпочаті у
попередні роки (пошук оптичних аналогів у напрямку гамма-спалахів, пошук астероїдів,
вивчення супутників далеких планет, дослідження змінних зірок, створення зоряних
каталогів в обраних ділянках тощо);
У міру розвитку українського сегменту GRID і підключення до нього нових кластерів
розробити програму використання GRID-технологій для задач УкрВО з метою
розпаралелювання виконання масивних запитів до баз даних і прискорення їх обробки.
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2.5. Висновки
На основі аналізу світового досвіду створення і функціонування національних
віртуальних обсерваторій та за результатами моніторингу астроінформаційних ресурсів
астрономічних установ України було розроблено і розпочата реалізація концепції УкрВО.
Основу УкрВО складає об'єднаний електронний архів астрономічних даних, що створюється
на базі архівів отриманих в обсерваторіях Україні за спостереженнями різних небесних
об'єктів в оптичному, УФ, радіо і гамма діапазоні електромагнітного спектру та
інформаційна система управління доступом до даних. Було сформульовано мету створення
УкрВО, розроблено завдання, сформульовано організаційну та наукову складники УкрВО.
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Розділ 3. Науково-інформаційний ресурс архівів астрономічних спостережень
обсерваторій України за результатами моніторингу, здійсненого у 2010 р.
3.1. Вступ
Унікальна фотографічна інформація про астрономічні події, що міститься на
астронегативах, зберігається в стеклотеках обсерваторій по всьому світу, – загальна кількість
накопичених фотоплатівок складає близько 2 млн.. У 2000-х роках робоча група МАВО і
МАС під керівництвом Цветкова ініціювала роботу зі складання
списку архівів
астронегативів (Catalogue of Wide-Field Plate Archives, WFPDB - архів ширококутних
скляних архівів, <http://www.skyarchive.org/catalogue.html>) згідно з відомостями,
отриманими приблизно з 200 астрономічних обсерваторий/інститутів світу і підготовлених
згідно з розробленими цією групою форматам подачі даних. В даний час список містить дані
про 281 колекцію, де приведені також координати обсерваторій і характеристики
інструментів, на яких виконані спостереження, загальне число платівок в архіві обсерваторій
і роки їх отримання. Каталог WFPDB містить основну інформацію по індивідуальних
платівках (екваторіальні координати центру, емульсія, фільтр, розмір поля, час спостережень
і так далі), яку обсерваторії надали в єдиному форматі (http://www.skyarchive.org).. Проте
багато обсерваторій, у тому числі обсерваторії України, ще зберігають дані лише в табличній
формі.
Три обсерваторії світу є власниками найбільш великих фотографічних колекцій
(більше 100 тис. астронегативів), перш за все це Гарвардська обсерваторія в США і
Зоннебергськая обсерваторія в Германії. В архіві Астрономічної обсерваторії Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова – третій в світі обсерваторії-власника великої
фотографічної колекції – міститься близько 104 тис. платівок, з 1909 р.: 20 тис. старовинних,
включаючи колекцію Симєїзької обсерваторії, і більше 80 тис., отриманих в Одесі в с.
Маяки, починаючи з 1957 р. (велику частину цій колекцій складають прямі знімки у
фотографічних променях, виконані за програмами спостережень змінних зір).
За останні 5-10 років в европейських астрономічних обсерваторіях прискорюється
процес оцифрування фотографічних архівів астрономічних спостережень, накопичених
упродовж ХХ століття; формулюються і вирішуються наукові завдання з використанням цих
астроінформаційних ресурсів. Для цього використовуються не тільки спеціалізовані сканери,
що розробляються спеціально для потреб астрономії, але і малобюджетні планшетні
пристрої. Так, в астрономічних обсерваторіях в Зонненберзі (ФРН) на планшетному сканері
отримані цифрові зображення 202 тис. з загальної кількості 300 тис. астронегативів,
аналогічні цифри для Пулкова (Росія) складають 30 тис. з 50 тис. астронегативів,
Таутенбурга (ФРН) 4 тис. з 9 тис., Асьяго (Італія) 3 тис. з 20 тис., Бюракан (Арменія у
співробітництві з Італією) біля 2 тис. з 20 тис., Бамберг (ФРН) 3 тис. з 25 тис., Конколі
(Угорщина) 0.5 тис. з 13 тис., Ватікан 1 тис. з 12 тис. Процеси оцифрування розпочаті також
в ДАІШ, ІНАСАН (Москва, Росія), Потсдамі (ФРН), Брюсселі (Бельгія), Софії (Болгарія),
Бухаресті (Румунія) та ін., де на поточний момент відсоток оцифрованих астронегативів
значно менший. На базі оцифрованих зображень виконуються дослідження в галузі
галактичної та позагалактичної астрономії (пошук змінних і кратних зір, спалахів нових зір,
гама-спалахів), астрономії Сонячної системи (пошук NEO-об'єктів, комет, природніх
супутників зовнішніх планет та малих планет).
При цьому відмітимо, що виконувати пошук інформаціїї, навіть в окремому скляному
архіві, – завдання майже неможливе з точки зору відсутності його впорядкованості,
наочності, можливості застосування алгоритмів пошуку, затрат часу, продуктивності,
старіння носіїв, фізичної втрати інформації і т.п. Що ж до спільного використання багатьох
архівів, то проблема взагалі не має розв'язання, якщо зважати ще й на їх фізичну
віддаленість. Оцифровані архіви астрономічних негативів позбавлені всіх цих недоліків і
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дозволяють отримати інформацію в повному обсязі, за сукупності архівів і в кінцеві
проміжки часу. Завдання їх оцифрування, навіть тільки у межах згаданих вище установ, не
матиме розв'язання без створення електронних баз даних цих архівів і розробленої на їх
основі системи доступу до наукової інформації (програмного забезпечення).
3.2. Об’єднаний архів даних фотографічних
спостережень (астрофотонегативів) обсерваторій України
У зв'язку з тим, що найбільш цінним доробком електронних архівів слід вважати
цифрові зображення астронегативів та засоби їх використання, а також зважаючи на
обмеженість регіональних ресурсів для оперативного отримання таких зображень,
подальший розвиток проектних робіт вимагає створення мобільних засобів оцифрування
архівів.
Результати моніторингу стану (на кінець 2010 р.) об‘єднаного архіву астронегативів та
даних ПЗС- і спектральних спостережень обсерваторій України, виконаного робочою групою
УАА і виконавцями НДР, наведено в наступних параграфах.
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3.2.1. Архів фотографічних спостережень
Головної астрономічної обсерваторії НАН України
В ГАО НАНУ з 2002 року послідовно проводиться робота в напрямку створення ВО,
накопичений великий досвід створення і використання електронного архіву ГАО НАН
України як елементу ВО. Проведено аналіз складу та систематизацію колекції платівок ГАО
НАН України. Були створені та розміщені на веб-сторінці ГАО та в міжнародній базі даних
ширококутних спостережень (WFPDB) www.skyarchive.org електронні картотеки (дані
журналів спостережень) понад 26 500 платівок колекції ГАО НАН України, котрі є прямими
знімками неба.
На основі цих електронних картотек створена розширена онлайнова – доступна через
мережу Інтернет – база даних архіву платівок, яка дозволяє під'єднувати будь-які нові обсяги
даних. На базі створеного в ГАО НАН України програмного пакету DBGPA V2.0 і бази
даних астронегативів розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє будь-якому
віддаленому користувачу доступ до сукупних даних архіву через пошуковий інтерфейс з
гнучкою організацією пошуку в різних режимах через механізм формування запитів.
Колекція астрономічних платівок Головної астрономічної обсерваторії НАН
України нараховує близько 85 000 платівок, отриманих для різних астрономічних проектів,
починаючи з 1949 р.. Близько 26 500 платівок – це прямі знімки ділянок північного неба.
Гранична зоряна величина для більшості платівок складає 14m.0 - 16m.0.
Значний об‘єм інформації, яку містить у собі архів платівок ГАО НАНУ, його часткове
упорядкування та відсутність єдиної систематизації не давало можливості швидкого пошуку
потрібних площадок і не дозволяло оперативно користуватися цією інформацією в цілому.
На момент, коли майже повністю було припинено фотографічні спостереження, настала
нагальна потреба зберегти, упорядкувати та систематизувати усю інформацію, яку зібрано у
ГАО майже за 60 років спостережень на усіх телескопах. Таку роботу було розпочато у 2000
році з розміщення, упорядкування їх по областях неба та перенесення їх номерів на коробки,
що полегшило в подальшому пошук платівок. Було проаналізовано склад колекції платівок:
на яких інструментах, для яких задач і з використанням яких методів вони були отримані.
Було розроблено методику та формати для перенесення інформації з журналів спостережень
на електронні носії.
Колекцію астрономічних платівок Головної астрономічної обсерваторії НАН України
було отримано, в основному, за допомогою телескопів, що встановлені в ГАО НАНУ. 85%
спостережень ділянок північного неба виконані на п‘ятьох інструментах:
- подвійному довгофокусному астрографі – 10.5 тис. платівок;
- подвійному ширококутному астрографі – 9.7 тис. платівок;
- подвійному короткофокусному астрографі – 4.2 тис. платівок;
- трикамерному астрографі – 1 тис. платівок;
- зоряному телескопу АЗТ2 – 1.1 тис платівок.
- решта платівок отримані на чотирьох зарубіжних інструментах (Еквадор, Узбекистан,
Росія):
Табл. 3.2.1. відображає електронні архіви спостережень, які включені до бази даних ГАО
НАНУ DBGPА V2.0. і формат яких відповідає вимогам світової бази даних ширококутних
астрономічних скляних архівів (WFPDB www.skyarchive.org). В таблиці виділені архіви,
створені нещодавно за допомогою нових програмних інструментів і ще не занесені в
WFPDB (або ті, що не відносяться до WFPDB).
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Табл. 3.2.1. Перелік спостережних архівів, включених до бази даних. DBGPА V2.0.
Ідентифі-катор
інструмента;
абревіатура;
тип

1
ABA020
2CAA
[астрограф]

ABA039B
SCHC
[Шмідт]
BYU053
53/53 cm
Schmidt
[Шмідт]
BYU100
BYU
[Шмідт]
EAO035
MNT
[меніск]
EAO040B
DWAZ
[астрограф]
GUA010A
3CA
[астрограф]
GUA010B
3CA
[астрограф]
GUA011A
3CA
[астрограф]
GUA011B
3CA
[астрограф]
GUA012A
DSA
[астрограф]
GUA012B
DSA
[астрограф]
GUA015
3CA
[астрограф]

Місцезнаходження
архіву;
місце спостережень

2
Київ, Україна;
Астрофізична
обсерваторія,
Абастумані, г.Канобілі
Грузія
Київ, Україна;
Астрофізична
обсерваторія,
Абастумані, г.Канобілі
Грузія
Київ, Україна;
Бюраканська
астрофізична
обсерваторія, Бюракан
Арменія
Київ, Україна;
Бюраканська
астрофізична
обсерваторія, Бюракан
Арменія
Київ, Україна;
Обсеваторія им.
Енгельгардта, Казань,
Росія
Київ, Україна;
ГАО
Південна станція Обс.
ім.Енгельгардта,
Зеленчук, РосіяRussia
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України

Довгота; Кількість
No. за
широта;
труб,
Марсденом;
висота
апертура;
тип негативів;
місця
[діаметр
часова зона спостереже дзеркала
ння (м)
(м)]

Фокус(м);
[масштаб
("/мм)];
робоче поле
[град]

Період
діяльності;
число
прямих
платівок;
оцінка./в БД

3

4

5

6

7

119
скло
4

42 49
41 45.3
1580

2x20

1
[206]
13.7

1990-1990
30/29

119
плівка
4

42 49
41 45.3
1580

39
[44]

0.62
[330]
8.2

1987-1987
7/70

123
скло
4

44 17.5
40 20.1
1500

0.53
[0.53]

1.83
[113]
5

1985-1985
28/50

123
скло
4

44 17.5
40 20.1
1500

100
[1]

2.13
[97]
4

1983-1983
15/0

136
скло
3

48 49
55 50.3
98

0.35
[0.49]

1.2
[172]
3.5

1988-1990
28/0

114
скло
2

41 26.6
43 39.2
2040

0.4

2
[103.16]
8.6

083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3

30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211

37

0.1

0.1

0.11

0.11

2x0.12

2x0.12

0.15

0.5
[412]
20
0.5
[412]
20
1.2
[172]
8
1.2
[172]
8
0.7
[295]
20
0.7
[295]
20
1.7
[121]
6

1982-1993
142/149

1957-1961
436/436
1957-1961
279/279
1955-1957
35/35
1955-1957
55/55
1949-1990
2035/2041
1949-1978
2148/2142
1955-1961
162/162

GUA040A
DLA
[астрограф]
GUA040B
DLA
[астрограф]
GUA040C
DWA
[астрограф]
GUA040D
DWA
[астрограф]
GUA040E
DWA(C)+ASC
[астрограф]
GUA070A
AST2
[рефлектор]
GUA070B
AST2
[рефлектор ]
GUA070C
AST2
[рефлектор]
MAJ060
Zeiss-600
[рефлектор]
QUI021A
AFU-75
[камера]
QUI021B
AFU-75
[камера]
TAS040A
DAZ
[астрограф]
TAS040B
DAZ
[астрограф]

Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
ГАО НАН України
Київ, Україна;
Майданакська
обсерваторія,
Київська станція
Узбекистан
Київ, Україна;
АО Кито, Кито, Еквадор
Київ, Україна;
Кометна станція Кито,
Кито, Еквадор
Київ, Україна;
Ташкентська АО,
Кітабська станція,
Узбекистан
Київ, Україна;
Ташкентська АО,
Кітабська станція,
Узбекистан

083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3
083
скло
3

30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 29.7
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211
30 30
50 21.9
211

188
скло
5

66 52.8
38 41
2600

781
плівка
-4
782
плівка
-4

-78 29.3
0 12.6
2860
-78 21
00
2270

186
скло
5

66 53
39 8
690

2x0.4

3
[68.8]
5.5

1981-1989
134/134

186
скло
5

66 53
39 8
690

2x0.4

3
[68.8]
5.5

1981-1989
59/59

2x0.4

2x0.4

2x0.4

2x0.4

2x0.4
0
[0.7]
0
[0.7]
0
[0.7]

0.6
[0.6]

0.210

0.210

5.5
[38]
2.5
5.5
[38]
2.5
2
[103]
8.5
2
[103]
8.5
2
[103]
6.8
3.15
[65.5]
1
10.5
[20]
0.7
3.11
[66]
0.7
7.5
[28]
0.5
0.74
[281]
10.6
0.74
[281]
10.6

Позначення інструментів в таблицях:
AST2 – АЗТ-2 ГАО НАН України
DAZ – Подвійний астрограф Цейсса, станція Китаб, Узбекистан
DLA – Подвійний довгофокусний астрограф, ГАО НАН України
DSA – Подвійний короткофокусний астрограф, ГАО НАН України
DWA – Подвійний ширококутний астрограф Цейсса, ГАО НАН України
DWA(C)+ASC – Подвійний ширококутний астрограф Цейсса, труба С, з супутниковою камерою, ГАО НАН України
3CA – Трикамерний астрограф ГАО НАН України
AFU-75 – Фотографічна астрономічна камера, обсерваторія Кито, Еквадор
Zeiss-600 – Рефлектор Цейсса, Майданак, Київська станція, Узбекистан.
2CAA – Двокамерний астрограф, Абастуманська обсерваторія, Грузія
SCHC – Телескоп Шмідта, Абастуманська обсерваторія, Грузія
Schmidt - Телескоп Шмідта, Бюраканська обсерваторія, Арменія
BYU- Метровий телескоп Шмідта, Бюраканська обсерваторія, Арменія
MNT – Менісковий телескоп, обсерваторія ім. Енгельгардта, Казань, Росія
DWAZ - Подвійний довгофокусний астрограф Цейсса, ст.Зеленчук, обсерваторія ім.Енгельгардта, Росія
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1949-1986
8486/8486
1949-1986
649/649
1976-1996
4285/4288
1976-1996
1840/1840
1981-2005
3656/3656
1960-1973
570/570
1960-1973
487/487
1960-1973
67/67

1986-1991
544/544

1986-1986
66/66
1986-1986
48/48

3.2.2. Архів фотографічних спостережень
НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія»
Миколаївська астрономічна обсерваторія була заснована в 1821 р. як морська
адмиралом А.С. Грейгом (1775-1845), котрий розумів, що морські дослідження неможливі
без астрономічного забезпечення. Тому він вирішив побудувати в Миколаєві Астрономічну
обсерваторію, в якій морські офіцери мали б можливість працювати з астрономічними
інструментами і заглиблювати свої знання в астрономічних методах визначення положень
корабля на морі. Обсерваторія також повинна була забезпечувати флот атестованими
астрономічними приладами і точним часом, необхідними для визначення географічної
довготи корабля. З часу створення і по сьогоднішній день астрометричні дослідження є
головною науковою тематикою НАО.
Фотографічні спостереження в МАО почалися в 1961 році, після установки
відреставрованого зонного астрографа. Серед тих, хто в різні роки зробив значний внесок у
створення фотографічного архіву МАО необхідне відмітити І..Балановського, В..Вороненко,
Л.А.Гудкову, Г.Горель, Л.Соколік.
Архів Миколаївської астрономічної обсерваторії (МАО) складається з двох частин, які
були отримані за допомогою Зонного астрографа: в 1929-1931 роках в ГАО РАН (Пулково,
Росія) та в 1961-1999 роках в МАО.
Зонний астрограф – один із трьох однотипних інструментів, який був виготовлений
фірмою «Карл Цейс Ієна» у 1925 році для переспостереження каталогів астрономічного
співтовариства (AGK, нім.). У Пулкові на ньому в 1929-1931 роках була сфотографована
полярна область і, в результаті, був отриманий каталог С.І. Білявського. Потім інструмент
працював у Симеїзькій обсерваторії. Під час війни зонний астрограф сильно постраждав і
після відновлення механіки телескопа на заводах м.Ленінграда в 1961 році був перевезений у
Миколаїв.
З 1961 по 1999 роки на зонному астрографі в Миколаєві велися регулярні
спостереження тіл Сонячної системи з метою визначення їхніх точних положень. За цей
період отримана наступна кількість положень:
- великі планети (за винятком Меркурія і Плутона) – 2073;
- Галілейові супутники Юпітера – 1314;
- яскраві супутники Сатурна – 604;
- обрані малі планети – 2450;
- комети - близько 200.
В 1929-1931 роках велись фотографічні спостереження з метою створення
спеціального каталогу зір у близько полюсній зоні. Був створений каталог, що містить
положення 11322 зір від +70° до +90° по схиленню на середню епоху 1929.0 на основі
обробки 200 пластинок. У другій половині ХХ сторіччя також були отримані пластинки з
метою створення зоряних каталогів, але вони ще повністю не оброблені і тому потребують
подальшої роботи з ними.
У 2006 - 2007 роках була проведена робота з підготовки текстових файлів про склад
фотографічного архіву у форматі міжнародної бази даних ширококутових астроплатівок
(WFPDB, англ.), яка існує на сайті Інституту астрономії (Софія, Болгарія). У 2008 році
інформація про склад архіву МАО була внесена до цієї бази даних. На середину 2010 року на
обліку фотографічного архіву знаходиться близько 8,5 тисяч фотоплатівок.
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3.2.3. Архів фотографічних спостережень
НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» МОН України
Фотографічний архів НДІ «КрАО» містить близько 11 тисяч прямих знімків і 500
платівок із спектральними спостереженнями за допомогою об'єктивної призми. Вони були
отримані з початку 50-х до початку 70-х років в ході дослідження областей Чумацького
Шляху та огляду пояса астероїдів, що проводився систематично з 1963 р. по 1998 р. в
екліптікальной смузі неба шириною 40 градусів. Другий етап – надання індивідуальних
даних по пластівках для глобального каталогу WFPDB – виконаний тільки для колекції
знімків в областях Чумацького Шляху, яка містить близько 1500 платівок.
У НДІ «КрАО» ведеться підготовка до створення локальної бази даних у співпраці з
Софійським центром даних астрономічних архівів в рамках Договору про співробітництво
між ГАО НАНУ і Болгарської Академією наук, а також з Інститутом астрономії РАН, який
відповідно до рекомендацій Міжнародного Астрономічного союзу (Резолюція В3:
Safeguarding the Information in Photographic Observations 24-ї Генеральної асамблеї МАС,
Манчестер, Великобританія, серпень 2000 р. і Резолюція В1: Public Access to Astronomical
Archives, липень 2003 р. Сідней, Австралія) здійснює проект по створенню бази даних
оцифрованих зображень скляних бібліотек російських обсерваторій і обсерваторій
колишнього СРСР. Слід зазначити, що ця база даних формується як частина Міжнародної
віртуальної обсерваторії (МВО), яка координується IVOA. Кримська астрофізична
обсерваторія дала згоду на участь у цьому проекті і надання своїх оцифрованих колекцій для
використання астрономічними установами по каналах всесвітньої мережі.
В НДІ «КрАО» спільно з Державним Астрономічним інститутом ім. П.К. Штернберга
(ГАІШ) Московського Державного Університету (МГУ) ведеться освоєння методики
сканування негативів і обробки зображень. Застосування засобів сканування дозволить
активізувати це важливий напрямок, перейти до сучасних методів отримання астрономічної
інформації і показати практичне використання баз даних для астрофізичних завдань.
Астрометрична обробка наявної в НДІ «КрАО» колекції фотографічного огляду неба (10
тис. платівок) за допомогою координатно-вимірювальної машини «Аскорекорд»
проводилася протягом 35 років. За цей час було відкрито 1285 нових малих планет.
Впровадження методів сканування негативів дозволить виконати ретельний пошук
загублених в початковий період об'єктів, уточнити орбітальні елементи відомих і визначити
їх для знову відкритих малих планет, у тому числі і для астероїдів, що зближуються із
Землею.
Архів фотографічних платівок НДІ «КрАО» складається з колекції Сімеїзької
обсерваторії, колекції, отриманої за програмою досліджень Чумацького Шляху, і колекції
огляду малих планет. Колекція Сімеїзької обсерваторії включає спостереження в довоєнні
роки і зберігається в Одеської астрономічної обсерваторії.
Колекція платівок, накопичених за результатами організованих академіком Г.А. Шайном
досліджень туманностей в Чумацькому Шляху, пов'язаних з ними гарячих зірок, а також
майданчиків для фотометричних стандартів, в тому числі областей Північного Полярного
ряду, містить негативи з 1949 р. по 1965 р. і знімки 1984 року.
Колекція огляду малих планет містить близько 10 тисяч платівок із зображеннями малих
планет і комет, отриманих в КрАО з 1963 по 1998 роки. Кожна пластинка охоплює область
площею 100 кв. градусів.
Загальні відомості про архів НДІ «КрАО» підготовлено у стандартному форматі, передані
до Центру архівних астрономічних даних та внесено до списку архівів WFPA. У глобальний
каталог WFPDB необхідно надати відомості по кожній платівці, тобто створити відповідну
базу або банк даних. У НДІ «КрАО» такий банк даних у форматі 'dBASE III' було створено
для колекції, що охоплює області Чумацького Шляху. У ньому містяться індивідуальні дані

40

для 839 платівок із прямими знімками та 509 платівок із спектральними спостереженнями за
допомогою об'єктивної призми.
3.2.4. Архів фотографічних спостережень Астрономічної обсерваторії
Львівського національного університету ім. Івана Франка
Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету є власником
цінного архіву, в якому зберігаються фотографічні платівки, починаючи з 1939 року.
В астрономічній обсерваторії ЛНУ ім. І.Франка за різними науковими програмами
накопичений достатньо великий спостережувальний матеріал у вигляді фотографічних
платівок різного формату (90x120 мм, 130x180 мм), не завжди оброблений або частково
оброблений у відповідності з поставленими задачами. Часовий інтервал фотографічних
платівок становить 38 років ( 1939р. – 1976р.). Загальна кількість платівок Львівської
колекції нараховує близько 8000, серед яких майже 6 тисяч платівок (переважно
ширококутні) є прямими фотографіями північної частини неба. Проводились
спостереження комет (Віпл-Федтке, Туттля - Джакобіні, Хонда – Бернасконі 1955, Мркоса
1955, Бернхама, Аренда – Роланда, Олкока, Ікея-Секі, Кілстона, Де Віко-Свіфт, Еверхарта та
ін.), нових зір, змінних зір та малих планет. Унікальна інформація про астрономічні об‘єкти,
що міститься на фотографічних платівках, не може бути отримана або відновлена за
допомогою інших сучасних засобів.
Історія фотографічних спостережень у Львові розпочалась у 1934 році - було
розпочато фотографування зоряного неба з метою пошуку і дослідження змінних зір. В
1932 р. на посаду директора Астрономічної обсерваторії Львівського Університету
призначено доктора Евгеніуша Рибку. Спочатку Е. Рибка відновив набір студентів, які
слухали курси астрономії, розширив наукову тематику та інструментарій обсерваторії,
розпочав спостереження змінних зір різних типів і роботи в галузі зоряної фотометрії. У
тому ж році астрономічна обсерваторія отримала новий статус і назву Астрономічний
інститут. З метою зміцнення матеріальної бази та організації систематичних спостережень в
Астрономічному інституті при Львівському університеті було придбано зоряний та
сонячний хронометри фірми Нарден. Камеру з об‘єктивом триплет Цейса
(D=100
мм, F=50 см) було виготовлено в астрономічній обсерваторії Віденського університету,
також збудовано три металеві павільйони для рефрактора Мерца, астрокамери (D=140 мм,
F=70 см) і для рефрактора Цейса (D=130 мм, F=240 см), у 1935 р. придбано мікрометр Схілта
та інше обладнання. Після монтажу обладнання професор Е. Рибка продовжує роботи з
фотографічної фотометрії зір, які він започаткував, працюючи ще у Варшавській
обсерваторії, для складання каталогу фотовізуальних величин близькополюсних зір. Крім
цієї роботи, проводились спостереження окремих змінних зір різних типів, нових зір,
покриття зір Місяцем. В період 3 1934 по 1939 роки результати спостережень змінних зір
друкувались у збірнику наукових праць «Праці
Інституту Астрономії Львівського
Університету» та журналі ―Уранія‖.
Війна внесла свої корективи в роботу обсерваторії, але не зупинила її. Було
реквізовано деякі книги, арифмометри та хронометр. Решта обладнання вдалося зберегти від
вивезення до Німеччини завдяки відвазі та винахідливості професора Е. Рибки. Особливо
цінні спостереження, котрі проводились під час фашистської окупації в роки Другої
Світової війни (близько 160 платівок), на жаль, не всі журнали спостережень за цей період
збереглись.
Керівництво обсерваторією у післявоєнні роки (1945–1950р.р.) було покладене на
професора І. Сирокомського. У цей час проводяться фотографічні спостереження змінних
зір, нових зір, комет, місячних затемнень. Розпочинається видання Циркуляру Львівської
астрономічної обсерваторії. Астрономічна
обсерваторія стала науковою установою
університету.
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У повоєнні роки під керівництвом Я. Капка на астрокамері Цейса
(D=10 см,
F=50 см) продовжувались фотографічні спостереження вибраних ділянок неба з метою
дослідження змінних зір, розташованих від північного полюса до δ=10 0. Виконано
дослідження понад 160 довгоперіодичних змінних зір, для них побудовані криві блиску та
визначені один або декілька моментів максимумів або мінімумів блиску (Я. Капко,
А. Дульцев, Ю. Фридель, М. Гірняк). З 1963 р. проводяться фотоелектричні спосте-реження
змінних зір (І. Шпичка, В. Головатий, В. Касеркевич).
Спостереження
на
фотографічній
астрокамері
Цейса
проводили
кваліфіковані спостерігачі, а саме: Мергенталлер, О.Е.Монцібович, Я.Т.Капко, Лев Линда,
В.І.Сілін, В.Бутирсков, Г.Т.Олійник, М.К.Вольницький, А.О.Копистянський, Федьковський,
Р.П.Вавринюк, Г.Ф.Каширін, Ю.В. Фридель, І.В.Шпичка, М.Озарків, О.М. Ейгенсон,
А.Т.Дульцев, М.Ю. Скульський, І.С. Лаба, І.І. Вовчик, Є.Б. Вовчик., М. Б.Гірняк.
Багато фотографічних платівок були виконані з кратною експозицією,
використовувались різні типи фотоемульсій. Проводились спостереження нестаціонарних
зір методами багатоколірної фотометрії з метою визначення фізичних параметрів змінності
зір для побудови їх фізичної моделі. (EP Lyr, CX Lyr, BD Her, RZ Lyr, V342 Her, V733 Agl,
CU Cyg та інші). Результати спостережень змінних зір періодично друкувались у випусках
Циркуляру астрономічної обсерваторії Львівського університету: ―Праці обсерваторії
Львівського університету‖ – 10 випусків за 1933-1939 р.р.; ―Циркуляр ЛАО‖ №№ 1-54 за
1946-1979 р.р.; ―Вопросы астрофизики, серия астрономическая‖, в. 55-59 за 1980-1985 р.р.;
―Ученые записки, серия физико-математическая‖, т.ХУ, в.4 за 1949 р.; ―Астрономический
сборник‖, в.2 за 1954 р.; в.3,4 за 1960 р.
Назви емульсій платівок, приведені до формату WFPDB, на яких проводились
спостереження у Львівській Астрономічній обсерваторії, представлені у вигляді таблиці:
Таблиця 3.2.4. Список емульсій платівок АО ЛНУ.
emWFPDB
Agfa Astro
AgfaPanchro
AgfaSpRotRa
AgfaSpBlauR
Agfa UltraRa
Agfa SpGelbR
AgfaIsopISS
Agfa Spectra
AgfaBlUltra
Ilford Zenith
EstmanSp1gEm
ORWO ZU-1
Ilford HP3
IlforZenith
Nikfi

Назва платівок, місце виготовлення
Agfa Astro plates, Germany
Agfa Astro Panchrim sensibility, Germany
Agfa Spectral Plates, Rot Rapid Germany
Agfa Spectral Plates, Blau rapid, Germany
Agfa Spectral Plates, Gelb rapid, Germany
Agfa Isopan Plates, (ISS), superpanchrom
Agfa Spectral Plates, Germany
Ilford Zenith Plates, super sensitiv, London
ORWO ZU-1 Astro Plates, Unsensibility
Ilford HP3, DDR
ILford Zenith Plates, super sensitiv, London
Nikfi, Moscow

emWFPDB - скорочена назва емульсії платівки, рекомендована для верифікації даних в форматі WFPDB

У зв‘язку зі світовими тенденціями віртуалізації астрономічних архівів Львівська
астрономічна обсерваторія розпочала роботу по створенню бази даних фотографічних
платівок згідно формату WFPDB.
Каталогізацію архіву фотографічних спостережень
Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету ім. Івана Франка
почали проводити після приїзду Цветкових та їх позитивної оцінки стану архіву та умов
його зберігання. ( червень 2008р.) Платівки зберігаються в дерев‘янних шафах в
приміщенні лабораторного корпусу заміської бази Львівської астрономічної обсерваторії в
Брюховичах. Починаючи з 2008 року послідовно ведеться робота в напрямку створення
каталогу фотоплатівок, враховуючи накопичений великий досвід створення і використання
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електронного архіву ГАО. На даний час проведена каталогізація майже
45000
фотографічних платівок.
Наступним кроком з віртуалізації архіву фотографічних платівок повинні стати
сканування
змісту платівок та створення засобів зберігання,
доступу та пошуку
відсканованих даних із використання форматів та протоколів віртуальної обсерваторії.
Сканування фотографічних платівок заплановано виконати за допомогою серійного
планшетного сканера, котрий буде придбано в рамках спільного проекту з ГАО НАНУ.
Потім інформація про відскановані фотоплатівки за допомогою розроблених в
ГАО
НАНУ програмних засобів буде розміщена в спільну Базу даних. Після сканування всі дані
про наявність фотографічних платівок та їх цифрові скани будуть об‘єднані в спільну Базу
даних, яка буде вміщувати детальний опис всіх результатів фотографічних спостережень, які
зберігають у архівах українських обсерваторій.
3.2.5 Архів фотографічних спостережень Симеізської обсерваторії і
Астрономічної обсерваторії
Одеського національного університету ім. Івана Франка
НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ заснована в 1871 р. (с пунктами спостережень в
Росії, Туркменістані, Азербайджані).
Одеська колекція астрофотопластінок. Перші астронегативі в Одесі з'явилися в кінці
ХІХ століття. Вони були зроблені довгофокусною фотографічною камерою («великий
астрограф»), встановленою на телескоп-рефрактор Кука (165-мм об'єктив). Цикл патрульних
спостережень на цьому астрографі організував вже в перші роки свого директорства в 1945
році, В. П. Цесевич (1907-1983). На зміну «великого астрографа» прийшов інструмент –
«малий астрограф», який мав уже дві камери (інакше – двукамерний), а потім «трикамерний
астрограф», частіше званий «ЕЖ», з короткофокусними камерами. Двукамерний астрограф
розташовувався на телескопі Кука, а для астрографа «ЕЖ» на території обсерваторії у парку
Т. Г. Шевченка був побудований окремий павільйон. Спостереження на астрографах велися
із застосуванням фотоматеріалів «Ілфорд», «Агфа Астро», «Ізоорто» розмірами 13 × 18, 18 ×
18 і 18 × 24 см з жовтим, червоним фільтрами й без фільтрів. На платівках виходили зірки до
13.5m. Час експозиції було від 0,5 до 3 годин. За час роботи цих трьох астрографів в 19451957 роках отримано близько 10 тисяч платівок Ця частина одеської колекції знімків
зоряного неба була названа «старою одеською колекцією».
Фотографічні спостереження в Одеській обсерваторії в с. Маяки велися з метою
отримання ширококутних патрульних фотознімків зоряного неба, придатних, в першу чергу,
для пошуку змінних зірок і вивчення проблем зоряної змінності інших об'єктів. Під час
підготовки до проведення Міжнародного геофізичного року (МГР) вдалося створити новий
астрограф. Була побудована заміська астрономічна станція в селі Маяки (40 км від міста
Одеси), на якій побудували прямокутний кам'яний павільйон з відкатної дахом для повного
розкриття небесної сфери, що необхідно інструменту з великим полем зору. Були закуплені
астрономічні штативи АПШ-6, і один з них був використаний для створення нового,
семікамерного астрографа. Для астрографа були виготовлені камери під об'єктиви: чотири
об'єктива Уран-9, два - Фірлінзер і один - Тессар ГОІ. Камери й касети виготовлялися під
стандартні пластини розміром 18 × 24 см. У ролі гіда був застосований кометоіскатель
Прокіша.
Спочатку всі 7 камер астрографа працювали без фільтрів. На 3, 4, 5 і 6 камерах фільтри
ніколи не встановлювалися, вони завжди працювали в системі, близькою до фотографічної
(pg). 12 липня 1958 на найбільш ширококутні першу і другу камери (30° × 42°), починаючи з
експозиції № 10438 і 18 червня 1965 року на сьому камеру (18° × 24°) з експозиції № 13742
було встановлено жовтий фільтр, і таким чином, кожна з цих камер працювала в системі,
близькою до фотовізуальної (pv). Поля зору «синіх» камер менше – 11° × 16° і 13° × 18°. Тут
перше число йде по прямому сходженню, друге - по відміні. Загальне поле зору астрографа
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близько 30 × 80 градусів. При стандартній експозиції в 30 хвилин виходили зірки до 12-ї
фотовізуальної і до 15-ї фотографічної зоряних величин. Перша експозиція на 7-камерному
астрографі була виконана 19 липня 1957. Поступово на інструменті ввели повну програму
спостережень. У літні ночі робили до восьми експозицій, в зимові – до чотирнадцяти.
Перша реконструкція астрографа, яка призвела до заміни старої серії на нову, проведена
у квітні 1959 року. Замість об'єктивів Уран-6 (3-я і 6-а камери) поставили довгофокусні
об'єктиви Триплет Цейса і Індустар-17. Це «нова» серія. Друга реконструкція в 1966 році
полягала в заміні об'єктивів Триплет Цейса і Індустар-17 на отримані з Сімеїзу більш якісні
об'єктиви УНАР.
Всі платівки 7-камерного астрографа діляться на три серії: «стара» (1957-1959 роки),
«нова» (1959-1966 роки) і «третя» (1966-1998 роки) серії. Всі фотоматеріали були зроблені
однією німецькою фірмою з Німецької Демократичної Республіки, яка спершу випускала
фотоматеріали під назвою Agfa Astro, а потім - ORWO. Типи фотоматеріалів було тільки
двох сортів: несенсибілізовані ZU-1, ZU-2 і ZU-21 і панхроматичні ZP-1 і ZP-3, що давало
однорідні фотометричні системи. Всі коливання фотометричних систем досліджені в роботі
А. Н. Руденко.
Патрулювання зоряного неба на цьому інструменті завершилося в 1998 році. За всі роки
роботи семікамерного астрографа (1957-1998) зроблено 12225 експозицій та експоновано
близько 84 тисяч фотоплатівок. Основних зірок, по яких велося гидування було 39, ще 75
використовувалися від 1 до 15 разів.
Таким чином, на спостережному пункті Одеської астрономічної обсерваторії в с. Маяки
Біляївського району, Одеської обл., на 7-камерному астрографі велося патрулювання двох
третин Північної півкулі небесної сфери, яке проводилося кожну ясну ніч, в безмісячний час.
Цю колекцію астрофотонегатівов ми називаємо «колекцією семікамерного астрографа».
У 1966 році нам була передана «сімеїзька колекція» знімків малих планет, всього близько
10 тисяч платівок, експонованих в 1909-1953 роках у фотографічній області на різних
фотоматеріалах (більше 10 сортів фотоемульсій).
Таким чином, вся колекція Одеської обсерваторії, що складається фактично з трьох
колекцій (по віку: сімеїзька колекція, стара одеська колекція та колекція семікамерного
астрографа), складає близько 104 000 пластин. У створенні одеської колекції патрульних
знімків зоряного неба брали участь більше 300 чоловік. Головною темою спостережень були
змінні зірки. Крім патрульних експозицій, фотографувалися сутінкові явища, комети,
астероїди, ШСЗ, квазари (наприклад, 3С 273), досліджувалися оптичні прояви спалахів
гамма-барстерів та ін. За спостереженнями семікамерного астрографа опубліковано кілька
сотень наукових статей і заміток у виданнях різного рівня.
База даних архіву одеської колекції астрофотонегатівів. У 1990-х роках була
проведена ревізія Одеської колекції астрофотоплатівок, що дозволила створити електронний
каталог даних по основній колекції семикамерного астрографа і розмістити їх в Інтернеті за
адресою: http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVS?5215. Каталог містить номер експозиції,
юліанському і календарну дати, назву зірки гідування, тривалість в хвилинах і середній
момент експозиції, прізвища спостерігачів. Інші файли містять список зір гідування з їх
координатами епохи 1950.0 і кількістю експозицій даного майданчика, а також список
спостерігачів і кількість індивідуально виконаних експозицій. У каталог не включені
додаткові, а також спеціальні (непатрульні) експозиції. Вони не входять і в загальну кількість
експонованих платівок колекції. Каталог готовий до поширення електронною поштою,
адреса якої: astro@paco.odessa.ua.
В даний час в Одеській обсерваторії проводиться систематизація даних одеської колекції
астронегативів, отриманих у 1957 – 1998 рр.., для розміщення в глобальному каталозі
WFPDB.
У перспективі для ефективного вилучення необхідної інформації буде потрібна база
даних електронних аналогів платівок за результатами їх сканування. Стандартне подання
цифрових зображень астронегативів дозволить оперативно забезпечити як доступ до
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унікальної Одеської колекції астрофотопластінок, так і проведення нових астрономічний
досліджень. Для швидкого виконання поставленої задачі необхідна належна апаратура.

Статистика патрульных снимков на
7-камерном астрографе за период 1957-1998
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Рис. 3.6.3. Схема покриття небесної сфери
полями 3, 4, 5 і 6 камер, III серії,
7-камерного астрографа

Рис. 3.6.4. Схема покриття небесної сфери
полями 1, 2 і 7 камер, III серії,
7-камерного астрографа

3.2.6.. Архів фотографічних спостережень Астрономічної обсерваторії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Фотографічні спостереження в Астрономічній обсерваторії Київського університету
були розпочаті з встановленням Подвійного рефрактора-астрографа Мерца-Репсольда у 1895
р. Згодом, в 1920-1930-х рр., почали використовувати спеціальні астрономічні фотокамери та
обладнувати для фотографування інші інструменти. Але до 1945 р. фотографічні
спостереження не були регулярними і систематичними, радше мали пошуковий характер.
Збереглось лише близько 50 знімків цього періоду: комети 1898 та 1908 рр, Нептун поряд з
Вестою 1908 р., Юпітер 1912 та 1916-1917 рр, Венера 1913 р., Нептун 1917 р, Місяць 1907,
1911, 1911-1913 рр., окремі зоряні поля 1909-1913 р. та Нова зоря 1918 р.
З 1940 р. Астрономічна обсерваторія Київського університету розпочала регулярні
фотографічні спостереження хромосфери Сонця на спеціально обладнаному фотогеліографі.
Програма була перервана війною та евакуацією обсерваторії, за період 1940-1941 рр
збереглось 73 знімка. В 1941 р. С.К.Всехсвятський з першими аспірантами АО розпочав
також фотографування комет, першою з них стала комета Купшингава 1940R, знімок якої
зберігається в склотеці., Програма була відновлена вже після війни і стала однією з
найактивніших спостережнних програм обсерваторії на довгі роки. На стаціонарних
інструментах в Києві, в експедиційних умовах і на інструментах інших обсерваторій
отримано фотознімки більше сотні комет.
У 1950-х роках під керівництвом А.О.Яковкіна була розпочата програма
фотографічних спостережень Місяця для вивчення параметрів фізичної лібрації та рельєфу
його крайової зони –було отримано майже 400 знімків Місяця на фоні зір. 1988-1996 рр діяла
програма спостережень зоряних площадок в околі радіоджерел. Крім того виконувались
програми спостережень штучних супутників Землі та метеорів, визначення точних положень
Плутону та Урану, вивчення руху супутників Марсу, фотометрії Юпітера, проходжень
Меркурію та Венери по диску Сонця та інші.
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Рис. 3.2.6.1. Розподіл кількості платівок (каталогізованих) склотеки АО КНУ по рокам
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Рис. 3.2.6.2. Розподіл кількості (%) платівок (каталогізованих) скло теки АО КНУ за
об‘єктами спостережень
За попередніми оцінками склотека АО КНУ налічує близько 20 тис. фотознімків. На цей
час систематизовано 4377 знімків (2827 платівок та 1550 плівки – фактично оброблено всі
знімки на широкоформатній плівці, платівки ж в стадії первинного ототожнення). Більшість
серій, крім знімків програмного об‘єкту, включають знімки фотометричних стандартів,
отриманих в ті ж дати. В випадках експонування комет, різними методами отримувались
калібрувальні знімки. Більшість платівок мають розмір 13 х 18, 13 х 13 та 16 х 16 см.
Максимальний розмір платівок – 30 х 30 см, мінімальний (калібрувальні) – 9 х 6 см.
Присутні вторинні знімки, отримані контактним методом, їхня точність потребує
дослідження. Є також слайди, отримані з платівок більшого розміру. Вдалося також
ототожнити близько 40 видів емульсії.
Складність систематизації та каталогізації склотеки АО КНУ полягає в тому, що
1) За 2 евакуації обсерваторії та її складні роки існування вцілів далеко не весь скляний
архів, ототожнюючи знімки з журналами спостережень, публікаціями та звітами АО, важко
знаходити відповідність,
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2) спостереження проводились з використанням понад 40 інструментів як самої КАО,
так і інструментів інших обсерваторій та в експедиційних умовах, деякі інструменти вже не
існують
3) за досить тривалий період спостережень (майже сто років 1898-1994) багато разів
змінювалась форма інформаційних записів, тому важко зрозуміти деякі важливі дані
спостережень достатньо великий список спостерігачів, кожен з яких мав свій стиль і свої
журнали спостережень з відповідним оформленням, не всі журнали збереглися.
4) Не одинокі випадки, коли для демонстрації платівок студентам порушувалась
системність зберігання, часто в одній коробці можна знайти платівки за десяток років, коли
вже неможливо відновити коробку з первинними записами (втрачається інформація про
емульсію).
5) Не всі дані спостережень були опубліковані
Робота з систематизації, каталогізації та оцифровування склотеки АО КНУ – третя
спроба архівації фотографічних спостережень КАО. Попередні проекти, які не були, на жаль
завершені, мали деякі опубліковані результати.
3.3. Об'єднаний архів даних ПЗС- і спектральних спостережень
обсерваторій України

Архів даних ПЗС- і спектральних спостережень обсерваторій України є поки що
найменш каталогізованим і упорядкованим сховищем астроінформації. Співвиконавці
НДР планують вирішити завдання зі створення об'єднаного електронного архіву цих
даних у 2011-2013 років насамперед у рамках відомчих НДР обсерваторій України. Нижче
подана інформація про сучасний стан цих архівів в тих астрономічних установах, де
робота в цьому напрямі вже проведена.
3.3.1. Архів ПЗЗ-спостережень НДІ «Миколаївська
астрономічна обсерваторія»

Аксіальний меридіанний круг (АМК). Спостереження за допомогою приладів із
зарядовим зв'язком (ПЗЗ) розпочалися в НДІ МАО у 1996 році на телескопі Аксіальний
меридіанний круг. У 1996-98 роках на АМК виконувались регулярні спостереження з
метою уточнення положень зір в площадках навколо 188 позагалактичних радіоджерел.
Спостереження велись у режимі переносу заряду смугами 8'хбО'. Це були перші в Україні
позиційні спостереження у режимі автоматичного керування, які велись за допомогою
ПЗЗ камер телескопа та автоколіматора. фотоелектричної системи відліку лімбу, приводу
наведення телескопа по схиленню, керуючого комп'ютера.
У 2002 році на АМК проводились спостереження зір у вузькій екваторіальній зоні
від -7.5° до 7° з 5-кратним перекриттям смуг розміром 24'хЗ° з метою отримання
положень зір 10-15 зоряної величини та створення опорного каталогу для обробки
спостережень штучних геостаціонарних супутників.
З 2003 по 2005 рік на АМК проводились спостереження зони екліптики довгими
смугами розміром 24'х4.5° (2003) та 24'х7.5° (2004-2005) з метою створення каталогу зір в
протяжних астрометричних каліброваних площадках навколо позагалактичних
радіоджерел.
У 2008 році було продовжено програму спостережень зони екліптики з метою
отримання астрометричних параметрів зір у протяжних астрометричних каліброваних
площадках. Зона спостережень була поширена на 53 площадки розміром 1°х7.5°, що
складалися із серій по 16 кадрів розміром 24'х26' отриманих в режимі переносу заряду.
Площадки розташовані досить рівномірно у зоні схилень ±10° від екліптики. Також
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спостерігались окремі площадки 24'х26' , в яких розташовані зорі з великими власними
рухами. Загальна кількість отриманих кадрів за всі роки спостережень на АМК складає
близько 22 тисяч.
Мультиканальний телескоп ( МКТ або Зонний астрограф). Регулярні ПЗЗ
спостереження зір та тіл Сонячної системи за допомогою Зонного астрографа розпочались у
2000 році. До 2005 року виконувались такі програми:
1) Спостереження вибраних малих планет з метою поліпшення їхніх орбіт і
визначення мас. Спостереження астероїдів, що зближуються з Землею (АЗЗ).
2) Фотометричні спостереження малих планет і супутників великих планет.
3) Спостереження близьких космічних об'єктів з висотами (400 - 34 000) км для
уточнення їхніх координат і фотометричних параметрів.
4) Спостереження яскравих позагалактичних радіоджерел до 15 зоряної величини.
Спостереження велись у кадровому режимі та у режимі з переносом заряду із роз міром
поля 28'хЗГ. Загальна кількість отриманих кадрів за всі роки спостережень на МКТ
складає близько 1,3 тисяч.
Швидкісний автоматичний комплекс (ШАК). Регулярні ПЗЗ спостереження зір,
АЗЗ та штучних супутників Землі за допомогою телескопа ШАК розпочалися у 2005 році. У
2006-2008 роках виконувалась програма спостережень зони екліптики з метою
отримання астрометричних параметрів зір у протяжних астрометричних каліброваних
площадках розміром 1°х4.5°, що складалися із серій по 6 кадрів розміром 4Гх4Г
отриманих в режимі переносу заряду. Площадки розташовані досить рівномірно у зоні
схилень ±10° від екліптики.
З 2005 ведуться регулярні спостереження штучних супутників Землі на різних
орбітах. При цьому використовується комбінований метод спостережень [8], при якому
крім кадрів із супутниками створюються кадри з опорними зорями в діапазоні схилень
±20°. Загальна кількість отриманих кадрів із зорями за всі роки спостережень на ШАК
складає понад 15 тисяч.
У 2010 році була проведена робота зі створення загального формату текстового
файлу, який містить повну інформацію про ПЗЗ спостереження з телескопами МАО.
Такий формат був створений та прийнятий у якості додатка до Технічного завдання на
розробку наукового полігону УкрВО на основі баз даних ГАО ПАНУ та НДІ МАО. Після
цього була проведена робота з компіляції такого файлу. Загальна кількість отриманих
кадрів за всі роки спостережень, що увійшли до першої версії текстового файлу, склала
близько 23,3 тисяч.

3.3.2. Архів ПЗЗ-спостережень ГАО НАН України і
Астрономічної обсерваторії Київського національного університету

Масові ПЗЗ спостереження в ГАО НАН України і АО КНУ розпочаті в 2001 році після
встановлення на МАК ПЗЗ-матриці з віртуальною фазою ISD017AP Матриця мала
1040x1160 пікселів, розмір пікселя 16x16 мкм, темповий сигнал 7е/пкл/с, шум зчитування 18
електронів.
Характеристики київського меридіанного аксіального круга такі:
Вхідний отвір - 180мм
Фокусна відстань - 2335мм
Фотометрична полоса — V (.Johnson)
Масштаб—1,394 /пкс
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Гранична зоряна величина—У=17 mag
Режими роботи: кадровий та накопичення сигналу з синхронним переносом зарядових пакетів.
Кадровий:розмір кадра—24,2 х28
експозиція—0.01 -1000 секунд
Синхронного накопичення
розмір скана по схиленню—24,2
тривалість експозиції зірок—108 s

З 2001 по 2003 рік на МАК проводились спостереження зір в площадках з
радіоджерелами - об'єктами ІСRF з метою створення опорного астрометричного каталогу
КМАС1 зірок до У=17т в напрямі на позагалактичні радіоджерела. Список програми
включав 192 позагалактичних радіоджерела з каталогу GAOUA99C03 в зоні схилень 0°
+30°. Площадки отримані в режимі сканування і мають кутовий розмір 24' по схиленню та
46' по прямому піднесенню.
В 2003-му році закінчились розпочаті в 2001 році спостереження на МАК з ПЗЗ
мікрометром зір в полях з радіоджерелами - об'єктами ІСRF та отримано великий масив
спостережень зірок екваторіальної зони. До спостережного списку програми були
включені 209 позагалактичних радіоджерел (ЕRS) з каталога GАО99С0З. розташованих в
зоні схилень 0 + 30° та зірки екваторіальної зони від 0 градусів. Всього з скляним V
фільтром отримано зоряні поля для 192 ЕRS при 4-10 спостереженнях кожного поля
(всього 1184 відеокадра). Кожна площадка з ЕRS спостерігалась від 5 до 10 разів, у
середньому - 6 разів. Зоряні поля, отриманні в режимі сканування, мають номінальний
кутовий розмір 24' (схилення) х 46' (пряме сходження), який відповідає 1040 х 2000
пікселів ПЗЗ. У середньому на площадці 577 зір. Найменша кількість зір на площадці
становить 115, найбільша - 4922. Гранична зоряна величина У=17.
Зображення ділянок неба з радіоджерелами зберігаються на компакт-дисках.
Створений архів спостережень має об'єм близько 5,5 Ебайт та містить майже 800 тисяч
зображень зір.
В 2003 році розпочата довготермінова програма спостережень зірок в
екваторіальній зоні (delta=0° +5°) з 4-кратним перекриттям сканів. Програма має на меті
поширення опорної системи Ніррагсоs-Тусho на зорі до У=Пт, отримання їх фотометричних характеристик та визначення власних рухів. В рамках цієї програми вже
отримано біля 14000 знімків неба в екваторіальній зоні неба з майже 6 млн. зображень зір. За
результатами спостережень на МАК в 2001-2003 рр. створено ПЗЗ-каталог КМАС1, який
містить положення, власні рухи та фотометричні В, V. К,r,I,/величини для 100 тисяч зірок в
полях з об'єктами ІСRF. Похибка положень та V величин у каталозі відповідно дорівнюють
50-90 мcд та 0.1m для зірок V<15'". Ведуться спостереження зірок в екваторіальній
області неба та радіозірок з метою визначення їх точних положень, власних рухів та
блиску. Похибка положень по внутрішній узгодженості 30-50mas, по зовнішній, при
порівнянні з СМС13 та UСАС2. 40-70mas для зір V<14. Похибка фотометричних V
даних 0.05-0.07mag для зір V<14. Для зірок 16 величини відповідні оцінки становлять
ІбОmas, 200mas та 0.1 mag
У 2009 році на Київському меридіанному аксіальному колі (МАК) Головної
астрономічної обсерваторії ПАН України та Київського національного університету була
встановлена нова ПЗЗ-камера Ароgee Аlta U47. ПЗЗ-матриця е2v ССD47-10 камери
Ароgее Аlta U47 має формат 1024x1024 пкл, з розміром пікселя 13x13 мкм.
Спостереження проводяться в режимі синхронного накопичення сигналу (зсап-сігій тосіе) з
ефективним часом експозиції 77 с для екваторіальних зірок.
За результатами тестових спостережень на МАК в 2009р. отримані похибки положень
та V величин відповідно 0.1" та 0.09m для зір каталогу ТYСНО-2. Проводяться
спостереження зір в екваторіальній області неба з метою визначення їх точних положень,
власних рухів та блиску. Діапазон зоряних величин в екваторіальній зоні вдалося
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розширити з 11.5mі-17m до 8.5m-17m. Діапазон можливих експозицій - в межах від 20
мілісекунд до 183 хвилин. Кутовий розмір знімку по дельта 19.3'. (фотометрична V
система).
Режими роботи П'33-ка.мери
Кадровий:
Розмір кадру
19.3 ХІ9.3
Експозиція
20 мс-183 хв
Синхронне накопичення:
Розмір скапу по схиленню
19.3
Тривалість експозиції зірок 77с*зес delta

З новою камерою продовжаться спостереження в рамках нової програми, яка має на
меті створення астрометричного огляду неба в екваторіальній зоні при 4-кратному
перекритті сканів для поширення опорної системи Ніррагсоз-Туcho на слабкі зорі та для
отримання їх фотометричних характеристик.
Таким чином, на поточний момент ПЗЗ-архів ГАО НАН України містить близько
16 тис. ПЗЗ-кадрів, отриманих з 2001 по 2003 рік в екваторіальній зоні неба. Ці кадри
зберігаються на СD-носіях, не систематизовані і не каталогізовані. З 2009 року цей архів
почав поповнюватись новими спостереженнями в тій самій екваторіальній зоні, і в зв'язку з
початком активних спостережень виникає необхідність створення відповідної бази даних
ПЗЗ-спостережень, а також інструментів її адміністрування і оперативного поповнення
новими надходженнями.
Крім того, в ПЗЗ- архів ГАО почали надходити ПЗЗ-кадри спостережень ділянок зі
змінними зорями (більше 100 кадрів), отримані у 2010 р. астрономами ГАО на телескопах
світу в режимі як власних, так і віддалених спостережень. Ці кадри на поточний момент
також не систематизовані і не каталогізовані.
Характеристики і стан архіву ПЗЗ-спостережень АО КНУ ще потребують вивчення.
3.3.3. Архів ШС-спостережень Одеського
національного морського університету (коротка довідка)

На кафедрі «Вища і прикладна математика» Одеського національного морського
університету є архів ПЗС спостережень, отриманих співробітниками (Н.О. Вірніна,
В.В.Бреус) на різних обсерваторіях (Обсерваторія Цек Маун, США; Астрономічна
обсерваторія і планетарій в р. Глоговець, Словаччина; Астрономічна обсерваторія і
планетарій в Байя, Угорщина; Астрономічна обсерваторія і планетарій острова Майорка,
Іспанія) під час дослідження змінних зір за міжнародною програмою "ІпІег-Гоп^іШсІе
Азїгопоту" («Міждовготна астрономія») під керівництвом Андронов І.Л. Програма не має
окремого фінансування, її учасники організовують тимчасові творчі колективи з
фінансуванням за основним місцем роботи.
Основними об'єктами досліджень є катаклізмічні змінні зорі, в околицях яких, на
додаток до основної програми спостережень. Н.О.Вірніной були відкриті нові змінні зорі з
використанням апаратного забезпечення віртуальних обсерваторій. Крім того, пошук
змінних зір проводився в спеціально вибраних зонах неба, у тому числі, за програмою з
умовною назвою «Цесевич».
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3.3.4. Архів спектральних даних для позагалактичних радіоджерел
Радіоастрономічного інституту НАН України

Основна спостережна програма програма на радіотелескопі УТР -2
(Радіоастрономічна обсерваторія ім. С.Я. Брауде, РІ ПАНУ) - отримання каталога
дискретних радіоджерел Північного неба - здійснюється з 1972 р. по теперішній час.
Найбільший в світі телескоп, що працює в декаметровом діапазоні довжин хвиль. УТР-2
дозволяє проводити одночасні спостереження на шести частотах (10 Мгц, 12.6 Мгц, 14.7
Мгц. 16.7 Мгц, 20 Мгц, 25 Мгц ) з високою чутливістю (порогова густина потоку на
частоті 25 Мгц складає 10 Янських, тобто, 10-25 Вт/м2Гц). Використовуючи дані вимірів в
декаметровом діапазоні на радіотелескопі УТР-2 і застосовуючи абсолютні порівнянні
шкали густини потоків, приведені різними обсерваторіями, можна побудувати спектри
радіоджерел в діапазоні частот від 10 до 5000 Мгц. Радіоспектр - залежність густини
радіопотоку S, (у Янських) від відповідної частоти V (у Мгц) в логарифмічному
СУ

масштабі є важливою фізичною характеристикою позагалактичного джерела. Досліджуючи
характер спектру випромінювання джерела в широкому діапазоні частот, можна вивчати
фізичні умови в самому джерелі і в середовищі поширення радіохвиль. За даними,
отриманими за допомогою УТР-2, каталог позагалактичних джерел (Граківський каталог
(СК)). має такі характеристики: виявилось, що близько 80% спектрів - лінійні (S- тип),
близько 10% - з позитивною кривизною (тип С+), і близько 10% - з негативною кривизною
(тип С-).
У каталозі УТР-2, представленому на сайті Радіоастрономічного інституту НАН
України (www.ri.kharkov.ua/decameter/utr2/index.html), вказано не лише координати, густина
радіопотоків спостережуваних в декаметровом діапазоні позагалактичних джерел, але також
їх відповідні низькочастотні спектральні індекси.
На теперішній час складено якнайповніший в декаметровом діапазоні каталог
позагалактичних джерел Північного неба (близько 4000 об'єктів), продовжуються
подальші спостереження на радіотелескопі УТР-2 та обробка отриманих даних.
3.4. Висновки
●

Головним надбанням УкрВО є її астроінформаційний ресурс, а саме:
близько 250 тис. астрофотонегативів, отриманих за допомогою оптичних телескопів,
що є гігантським за обсягом спостережним матеріалом, обробленим частково в
рамках поставлених завдань або взагалі не оцифрованих, а також ПЗС-спостережень
небесних об‘єктів (див. таблицю 3.4.1);

●

архіви спектральних спостережень в радіо-, оптичному і гама-діапазонах

●

інші ресурси, які потенційно можуть бути включені в об‘єднений архів: лазерноінтерферометричні спостереження, спостереження в рамках освітніх программ,
каталоги небесних об‘єктів, бази даних, публікації і т.ін.

Обсяги і якість цих даних, у разі публікацій в откритому доступі, доповнені
інструментами наукового аналізу в рамках національної ВО (УкрВО), забезпечать їхнє
включення до всесвітньої системи астрономічних знань.
Дані про архіви астрономічних спостережень, моніторинг яких здійснено учасниками
проекту, подано у зведеній таблиці 3.4.1.
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Табл. 3.4.1. Дані про стан архівів астронегативів в обсерваторіях України
Установа

Астроінформація
Тип

Кіль
кість

Роки
спостережень

Наукові програми

Ступень
готовності

Примітки

ГАО
НАНУ

платівки

~85,000

1949-1999

Галактики, QSO, ФОН,
МЕГА, змінні зірки,
розсіяні зоряні
скупчення,
фундаментальні зорі,
комети, малі планети,
ШСЗ

Каталогізовано,
база даних,
онлайновий
доступ

~26,500 прямих
знимків;
mpg= 11m - 16m ;
2500 платівок
оцифровано

МAO

платівки
ПЗС

~200
~8,500
16660

1929-1931;
1961-1999;
1986-2006

Зоряні скупчення,
зодіакальні зорі, малі
планети, комети

Каталогізовано,
база даних,
онлайновий
доступ

Оцифровано
2,700
використання VO
tools

КрAO

платівки

~20,000

1938-1965;
1984

Галактики, зорі,
комети, малі планети,
газові туманості

Каталогізовано,
база даних,
локальний доступ

«dBASE III+»
формат
mpg= 16m - 18m ;
mv= 12m - 14m ;

AO КНУ

платівки

> 20,000

1898-1916;
1945-1996

Фундаментальні зорі,
розсіяні скупчення,
QSO, Місяць, Сонце

Систематизовано
бл. 4500 платівок

200 оцифровано

AO ЛНУ

платівки

~160

1939-1945

~ 8,000

1946-1976;

Нові і змінні зорі,
покриття зір Місяцем;
Комети, малі планети,
змінні зорі

50%
каталогізовано,
база даних,
онлайновий
доступ

Розпочато роботу з
оцифровки
склотеки

AO ОНУ

Платівки ~ 10,000
Симеїз.
АО

1909-1953

Малі планети

Платівки ~ 10,000
«старої»
колекції

1945-1956

Змінні зорі

Платівки ~ 84,000
7-камерний
астрограф

1957-1998

Змінні зорі, комети,
малі планети, ШСЗ.
QSO
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Колекція СімеізАО
(упорядковано
журнали спост.)

10%
каталогізовано,
10% онлайновий
доступ

80% прямих
знімків
(RA: 0h ’24h Dec: 15º ’ +90º)
Фотометрично
однорідні

РОЗДІЛ 4. АСТРОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УКРВО, у т.ч. програмні продукти, розроблені під час виконання НДР,
та організаційні заходи зі створення УкрВО
4.1. Концепція та сучасний стан об’єднаного електронного архіва астронегативів
обсерваторій України
Об‘єднаний електронний архів (ОЕА) фотографічних спостережень обсерваторій
України повинен акумулювати відформатовані згідно вимогам спільних стандартів з
форматування вхідних даних локальні спостережні архіви, накопичені в окремих установахвласниках колекцій астрономічних негативів. Необхідність встановлення таких стандартів
викликана значним різноманіттям спостережних даних і різним станом готовності локальних
архівів до включення в процедуру об‘єднання ОЕА.
На поточний момент двома обсерваторіями- учасниками проекту УкрВО (ГАО НАН
України та Миколаївської АО) – були розроблені та узгоджені попередні стандарти вхідних
текстових файлів, що повинні містити у стандартизованому вигляді верифіковані дані
локальних архівів, і бути готовими для автоматичної обробки і занесення в базу даних (БД)
ОЕА. Це стало можливим завдяки тому, що обидві обсерваторії використовують ті ж самі
програмні засоби для зберігання своїх архівів (реляційну базу даних MySQL і скриптову
мову програмування РНР). І хоча структура самих локальних електронних архівів
відрізняється, узгодженість форматів відображення даних дала можливість взаємного обміну
даними архівів і створення спільних архівів, які здатні працювати в рамках локальних
інтерфейсів систем управління архівами.
Такий зв‘язок на даному етапі розвитку проекту може бути реалізований у двох
варіантах:
перенесення однотипно відображених даних на обчислювальні потужності кожного
з учасників проекту і роздільне адміністрування локально об‘єднаних архівів; в
цьому випадку виникає проблема моніторингу і підтримки відповідності даних в
усіх локально об‘єднаних архівах, що за умови значної кількості учасників може
стати досить проблемним моментом, якщо зважати на великі обсяги інформації
оцифрованих архівів, що повинна розміщуватись на серверах учасників; перевагою
такого методу є відсутність суворих вимог до дотримання єдиної програмної
архітектури локального електронного архіву (ЛЕА), спрощеність організації і
швидкість пошуку даних, оскільки процедура виконується в межах одного серверу і
не ставить високих вимог до швидкості каналів передавання даних;
роздільне адміністрування окремих архівів з організацією зв‘язку з віддаленими
архівами за допомогою перехресних посилань; переваги цього способу полягають у
відсутності необхідності моніторингу відповідності даних в ЛЕА, оскільки дані в
окремих ЛЕА не перетинаються, можливість оперативного нарощування обсягів
інформації в окремому ЛЕА з безпосереднім негайним доступом до доданих даних з
пошукових інтерфейсів будь-якого учасника проекту; такий спосіб організації
вимагає суворого дотримання подібності програмної архітектури ЛЕА, високої
швидкості передавання даних у каналах зв‘язку для реалізації швидкого спільного
пошуку у віддалених ЛЕА та великої ємності засобів зберігання оцифрованої
інформації.
Альтернативою обом варіантам може стати організація ОЕА не на обчислювальних
потужностях обсерваторій-учасників, а в єдиному професійно організованому
комп‘ютерному дата-центрі УкрВО (що не виключає можливості організації його дзеркал на
інших компьютерних ресурсах), на потужностях, виділених з урахуванням специфічних
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потреб проекту до сховищ даних, каналів зв‘язку, програмного забезпечення,
обслуговування і підтримки тощо.
На поточний момент прототип ОЕА на матеріалах двох обсерваторій відпрацьовує
перший варіант об‘єднання даних (табл. 4.1.1.). Узгоджені стандарти обміну даними як для
архівів фотографічних спостережень, так і для ПЗС-архівів наведені в цьому розділі. Згідно
цих стандартів обсерваторії-учасники раз на півроку здійснюють обмін даними своїх архівів
у вигляді відповідно відформатованих текстових файлів. До обміну не включені дані
оцифровки, оскільки саме вони є найбільш об‘ємною частиною ЛЕА і жодна з обсерваторій
не має накопичувачів для зберігання спільного архіву оцифрованих зображень.
Таблиця 4.1.1. Архіви інших учасників проекту УкрВО
в прототипі ОЕА на ресурсах ГАО НАН України
Довгота; Кількість
Період
Фокус(м);
No. за
широта;
труб,
діяльності;
Місцезнаходження
[масштаб
Марсденом;
висота
апертура;
число
архіву;
("/мм)];
тип негативів;
місця
[діаметр
прямих
місце спостережень
робоче поле
часова зона спостереже дзеркала
платівок;
[град]
ння (м)
(м)]
оцінка./в БД
LAO010
067
23 57
0.5
Львів, Україна;
1939-1976
Zeiss 50/10
скло
49 55
10
[412]
АО ЛНУ
8500/4036
[камера]
3
359
1
MYK012
Миколаїв, Україна;
089
31 58.5
2.04
1961-1999
ZZA
МАО, Миколаїв, Україна
скло
46 58.3
12
[101]
8209/8209
[астрограф]
2
83
5
PUL012
Миколаїв, Україна;
084
30 19.6
2.04
1929-1931
ZZA
ГАО, Пулково, Росія
скло
59 56.3
12
[101]
196/196
[астрограф]
3
75
5
Позначення інструментів в таблиці:
ZZA – Зонний астрограф Цейсса, Миколаївська АО, Україна
Zeiss 50/10 – Камера з об‘єктивом триплетом Цейсса, АО ЛНУ, Львів, Україна

Ідентифі-катор
інструмента;
абревіатура;
тип

Тому для організації спільного доступу до оцифрованих даних реалізується другий
варіант зв‗язку, побудований на узгодженій структурі зберігання і йменування оцифрованих
даних таким чином, що по даним платівки програмно може бути сконструйований шлях до її
оцифрованого зображення у віддаленому архіві.
На поточний момент ГАО НАНУ приводить у відповідность з узгодженими
форматами свою структуру зберігання зображень і по завершенні цієї процедури вони
стануть доступні користувачам як з локального інтерфейсу ГАО, так і з локального
інтерфейсу Миколаївської АО. На рис.4.1.1-2
показані
локальні інтерфейси обох
обсерваторій з результатами пошуку одних і тих самих даних по прототипу ОЕА, який
побудований на ЛЕА двох обсерваторій.
Створення ОЕА по першому варіанту, крім зазначених вище характеристик, дає
можливість тим учасникам проекту, які не мають достатніх ресурсів (людських,
матеріальних і обчислювальних), плідно співпрацювати, організуючи свої ЛЕА на ресурсах
інших обсерваторій, що значно прискорює процес їх залучення до загальних БД і архівів.
Першою спробою організації такого співробітництва стало приєднання вже каталогізованої
частини архіву склотеки Астрономічної обсерваторії Львівського НУ ( 4 тис. платівок близько 50% всього архіву АО ЛНУ) до БД Голосіївського архіву в тестовому режимі для
вивчення доцільності і можливості постійної публікації їх архівів на потужностях ГАО
НАНУ в складі об'єднаної БД за загальною згодою сторін-учасників. В процесі було
протестоване розроблене для масового додавання нових архівів програмне забезпечення і
відпрацьовані процедури підключення нових архівів до робочої БД ОЕА з доступом через
пошуковий інтерфейс (Рис. 4.1.2).
На поточний момент загальна кількість записів в БД: 38783 платівки в 29 спостережних
архівах.
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Рис. 4.1.1. Інтерфейс доступу до прототипу ОЕА Миколаївської АО. Виділено дані
архіву ГАО НАН України.

Рис. 4.1.2. Пошуковий інтерфейс DBGPA ГАО НАНУ. Виділені дані відносяться
до ЛЕА Миколаївської АО і АО Львівського НУ.
Слід відмітити, що на даному етапі в подальшому можливе виникнення питань, зв'язаних
з авторськими правами на інформацію, що розміщується в ОЕА. Тому на першому етапі
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його створення дуже важливо наголошувати на добровільному приєднанні до проекту
УкрВО тих учасників, які повністю підтримують і розділяють принцип відкритості наукової
інформації для всієї наукової і суспільної спільноти.
4.1.1. Формат текстових даних для створення БД фотоплатівок
Bytes
1- 3
4- 6
7
8- 13
14
15- 16
17- 18
19- 20
21
22- 23
24- 25
26- 27
28

Format
A3
I3
A1
I6
A1
I2
I2
I2
A1
I2
I2
I2
A1

Units
--cm
------р
min
s
--deg
arcmin
arcsec
---

Label
IDobs
IDins
IDsuf1
IDno
IDsuf2
RAh
RAm
RAs
DEDEd
DEm
DEs
CCOD

29- 32
33- 34
35- 36
37- 38
39- 40
41- 42
43

I4
I2
I2
I2
I2
I2
A1

yr
month
d
h
min
s
---

DATEy
DATEm
DATEd
UTh
UTm
UTs
TCOD

44- 63
64- 65
66- 67
68- 69
70- 75
76- 86
87- 93
94- 95
96- 97
98- 99
100
101
102
103
104

A20
A2
I2
I2
F6.1
A11
A7
A2
I2
I2
I1
I1
I1
I1
I1

--------min
------cm
cm
-----------

OBJNAM
OBJTYP
METHOD
MULTEX
EXP
EMULS
FILT
SPEC
DIMx
DIMy
PQUAL
PNOT
POBS
PAVA
PDIG

Explanations
*WFPDB observatory identifier
*Instrument aperture
*[A-Z] Suffix to the instrument identifier
*Original plate number
*[A-Z] Suffix to the original plate number
Right ascension (hours) (J2000.0)
Right ascension (minutes)
Right ascension (seconds)
Declination sign
(J2000.0)
Declination, degrees
Declination, arcminutes
Declination, arcseconds
[EMU] Code for Error, Missing data,
Uncertainty of coordinates
Date of observation, year (UT)
Date of observation, month
Date of observation, day
Observation time (hour) (UT)
Observation time (min)
Observation time (sec)
[EMU] Code for Error, Missing data, or
Uncertainty of observation time
Object or field designation
*Object type code
*Method of observation code
Multiplicity of exposure
*Exposure time
Emulsion type
Filter type
Spectral band
X dimension of plate
Y dimension of plate
[0,1] Pointer to file 'quality'
[0,1] Pointer to file 'notes'
[0,1] Pointer to file 'observer'
*[0,9] Pointer to file 'availability'
*[0,1] Pointer to file 'digitisation'

or

Ім‘я файла зображення складається з перших 14 байтів – 5 полів цього формату.
Якщо в імені файла є пробіли, вони замінюються знаком підкреслювання.

Шлях до файла зображення має складатись з наступних директорій:
індекс обсерваторії та телескопа - перші 6 байтів цього формату;
роздільна здатність: для JPG файлів - 0300P, 0600P, 1200P (P - preview);
для FIT файлів - 0600F, 1200F, 2400F і т.д.
індекс від 000 до 999, який формується на основі кількості цілих тисяч у номері
пластинки (для ієрархічної організації файлового архіву).
Інформація про всі наявні зображення на серверах ГАО та МАО має бути
представлена в текстових файлах окремо для: кожної роздільної здатності, кожного типу
зображень, кожного сервера. Текстові файли мають мати наступні імена: 0300P.txt
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2400F.txt і т.ін. Ці файли мають створюватись за допомогою спеціальних скриптів, які
зчитують імена наявних файлів зображень на серверах ГАО та МАО та компілюють
відповідний шлях. Кожний рядок у цих файлах має містити повний шлях до файла
зображення.
На першому етапі створення сайту УкрВО, дані обсерваторій будуть розміщуватись на
різних серверах, які будуть представлені в мережі інтернет в загальному адресному просторі
УкрВО. Для МАО адреса буде мати вигляд: http://nao.db.ukr-vo.org/
Для ГАО адреса буде мати вигляд: http://gua.db.ukr-vo.org/
4.1.2. Формат текстових даних для створення БД ПЗЗ спостережень
Текстовий файл має містити окремий рядок для кожного ПЗЗ кадру.
Кожний рядок має містити наступні дані з пробілом між ними:
1. пряме сходження центра кадра у кутових градусах (F6.2);
2. схилення центра кадра у кутових градусах (F6.2);
3. розмір кадру по прямому сходженню у кутових мінутах (F5.1);
4. розмір кадру по схиленню у кутових мінутах (F5.1);
5. рік, місяць та день спостереження (РРРР ММ ДД);
6. режим роботи ПЗЗ камери (1- кадровий, 2- перенос заряду);
7. експозиція у секундах (I4);
8. гранична зоряна величина (F4.1) (залежить від телескопу та експозиції);
9. скорочена назва обсерваторії (A5);
10. скорочена назва телескопа (A5);
11. індекс об‘єкта спостереження у відповідності з Додатком №3 (А2);
12. ім‘я файла (A30).
Шлях до файла зображення має складатись з наступних директорій:
скорочена назва обсерваторії;
скорочена назва телескопа;
рік спостереження (РРРР);
місяць та день спостереження (ММДД);
ім‘я файла.
Інформація про всі наявні зображення на серверах ГАО та МАО має бути
представлена в текстових файлах окремо для: кожного типу зображень, кожного сервера.
Текстові файли мають мати наступні імена: JPG.txt - для зображень у JPG форматі,
FITS.txt - для зображень у FITS форматі,
Кожний рядок у цих файлах має містити повний шлях до файла зображення.
4.1.3. Формат індекса для об’єктів спостереження.
Index
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
А8
F
G1
G2
G3
G4

Object Name
planet
moon
sun
asteroid
comet
meteor
artificial satellite
dwarf planet
field
galaxy
QSO
group of galaxies
cluster of galaxies
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G5
G6
G7
GR
IR
RS
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
SA
SD
SH
SM
SP
SR
U
XR

supercluster
void
radio galaxy
gamma-ray source
infrared source
radio source
star
double or multiple star, binary, star in double or multiple system
variable star
star cluster
HII region
nebula
planetary nebula
supernova (remnant)
fundamental star
association of stars
dark nebula
Herbig-Haro object
molecular cloud
pulsar
reference star around a radio source
object of unknown nature
X-ray source

Кожна обсерваторія може створювати додаткові індекси для об‘єктів в окремих зонах
небесної сфери або у відповідності зі своїми програмами спостережень. Додаткові індекси
кожної обсерваторії починаються з однієї латинської літери, що є вільною у загальному
форматі.
Усі додаткові індекси МАО починаються на літеру M і включають наступні програми
спостережень:
M1
M2
М3

star in the Polar zone
star in the Zodiac zone
star in the Equatorial zone

Усі додаткові індекси ГАО починаються на літеру G і включають наступні програми
спостережень:
GN
GG
GV
GF
GC
GM
GP
Gp
GA
GQ

Northern Sky Survey
Galaxies
Variable stars
Fundamental stars
Comets
Meridian section of the Galaxy
Major planets with satellites
Minor planets
Artificial satellites
Radio sources
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4.2. Структура і функціональність програмного пакету DBGPA,
розробленого в ГАО НАН України
Головною метою проекту Database of Golosiiv Plate Archive (DBGPA) є створення
зручних засобів віддаленої роботи з оцифрованими архівами фотографічних платівок, які
знаходяться у відкритому доступі. Архіви позиціонуються як астрометрична складова ОЕА
УкрВО у широкому спектральному діапазоні, що викликає необхідність організації доступу
до архівів за протоколами і у форматах віртуальної обсерваторії (ВО). На этапі перхідного
періода від онлайнового архіву до ресурсу ВО ми розвиваємо і власні програмні засоби для
роботи з даними, які є необхідними як для продовження його наповнення і розширення
структури, так і для запланованого об'єднання його з аналогічними архівами інших
українських обсерваторій.
База даних DBGPA побудована в середовищі реляційної СУБД MySQL. Поточна
версія онлайнового програмного пакету DBGPA створена засобами скриптової мови РНР з
використанням технологій JavaScript і побудована за принципами, що розвиваються
міжнародною групою WFPDB, з дещо видозміненими форматами відображення архівів
будь-якого типу. Програмний пакет DBGPA V2.0 містить декілька функціональних
інтерфейсів, призначених для різних груп користувачів. Редакторський інтерфейс з
авторизованим доступом різного рівня допуску призначений для додання нових
інструментальних архівів (ІА), коригування даних у вже занесених до БД ІА, верифікації
даних, організації процесу оцифровки у зручному для користувача вигляді, ведення журнала
оцифровки і т.п. Структурно він складається з окремих програмних підпакетів (―ПРАВКИ‖,
―СКАНЕР‖, ―ЖУРНАЛИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ‖, ―ERRATUM‖), зв'язаних між собою загальним
меню
Адміністративний інтерфейс призначений для моніторингу цілісності і
непротирічності
БД, ведення журналу корекцій, поточного копіювання баз даних,
управління користувацьким доступом. Структурно входить як програмний підпакет до
редакторського інтерфейсу. Доступ до нього виконується з найвищим ступенем допуску.
Користувацький (пошуковий) інтерфейс не потребує авторизації і дозволяє шукати
дані з великим числом параметрів пошуку, містить в собі інструменти візуалізації знайдених
даних, в тому числі і відображати їх у форматах ВО.
До інструментів візуалізації відносяться засоби побудови зоряних мап на ділянку
конкретної платівки за даними зоряних каталогів, побудова схеми перекриття ділянки неба,
для якої здійснювався пошук, знайденими в базі даних платівками, побудова у графічному
вигляді статистичних даних окремих ІА і бази даних в цілому, зокрема це розподіли платівок
архівів по небу і гістограми розподілу спостережень за роками, методами і т.п.
Оскільки головна складова електронного архіву - це оцифровані зображення платівок,
то для раціональної організації роботи з ними під час сканування і для можливості
проведення наукових досліджень зі вже відсканованими зображеннями арсенал засобів
візуалізації був розширений програмними розробками на іншій технологічній платформі, яка
досі не використовувалась в даному програмному пакеті, JAVA-аплетами, які дозволяють не
просто надати гнучкі інструменти перегляду зображень з різними ступенями масштабування,
але і ―на льоту‖ перетворювати графічні формати зображень і виконувати збереження
потрібних частин зображення. Аплети розроблені на базі стандартних графічних бібліотек
JAVA і використовують всі їх переваги, як то швидкість обробки, повний спектр графічних
форматів з FITS та TIFF форматами включно і т.і. Зокрема, застосування JAVA-аплетів
спільно з IMagick модулем PHP для отримання зменшених за лінійними розмірами файлів
при збереженні роздільної здатності дозволило відмовитись від отримання так званих
прев'ю-зображень повторним скануванням, що скоротило час процесу оцифрування платівок,
фактично ―переклало‖ завдання створення переглядового файлу на плечі користувача, тобто
користувач, який бажає переглянути оцифроване зображення платівки, натискає відповідне
посилання, чим ініціює процес пошуку оцифрованого зображення у сховищі, перетворення
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формату, що не відображається броузером (FITS або TIFF) у формат, який може бути
відкритий на веб-сторінці (JPEG), зменшення лінійних розмірів файлу без помітного
погіршення якості зображення, чим прискорюється його пересилання користувачу.
Перетворене таким чином зображення відкривається у вікні броузера, а аплет дозволяє
виконати його масштабований перегляд.
З подальшим розвитком робіт зі створення електронних архівів склотек українських
обсерваторій, становленням проекту створення Української віртуальної обсерваторії та
позиціонуванням електронних архівів склотек, як однієї зі складових частин УкрВО, а також
відпрацюванням основних етапів роботи з самою БД виникли і були сформульовані значно
ширші завдання, які можуть бути розв‘язані на базі DBGPA.
До таких завдань відносяться:
Розвиток інтерфейса користувача (ІК) програмного пакету шляхом створення
користувацьких сервісів, які б дозволили згодом перетворити сторінку ІК БД на «робоче
місце астронома», побудоване за принципом: зайшов з будь-якого комп‘ютера, знайшов
потрібну інформацію, в т.ч. оцифровану, оцінив її характеристики, отримав попередні
результати, записав їх собі у вигляді, придатному для подальшого використання у
наукових дослідженнях. В перспективі – виконав остаточну обробку в одному із
стандартних програмних інструментів, які створюються і розвиваються Міжнародним
альянсом віртуальних обсерваторій IVOA.
Розвиток редакторського інтерфейсу шляхом додання модулів, які б дозволили
оперативне приєднання до БД будь-яких інших архівів, у тому числі нестандартних,
наприклад тих, що мають історичне значення, але в яких відсутні дані для створення
стандартних архівів або архівів, які близькі за формою представлення до фотографічних,
але відрізняються типом даних, що зберігаються, таких як архіви ПЗЗ-спостережень,
фотографічні архіви спектральних спостережень тощо.
Розвиток БД оцифрованих зображень і більш гнучких засобів роботи з ними.
Створення засобів представлення будь-якої астрономічної інформації (каталогів, таблиць,
публікацій і т.і.), яка публікуватиметься на веб-сторінках УкрВО і DBGPA, як її
складової частини, у форматах, що розробляються IVOA для відображення, збереження
та переміщення даних.
4.3. Оцифровка архівів астронегативів: методика та апаратне забезпечення,
у т.ч. заходи зі створення «мобільної віртуальної обсерваторії»
Оцифровка архівів склотеки учасників проекту УкрВО почалась у 2009 р. з
електронного архіву астрономічних фотографічних спостережень ГАО НАН України, який
містить дані про більш ніж 26 тис. прямих знімків неба, отриманих на 14 інструментах з 9
спостережних ділянок з масштабами зображень, що міняються від 20 до 412 сек/мм,
довжиною експозицій від десятків секунд до півтори години і з кількістю експозицій на
платівці до 10, а також структурою зображень, отриманої різними спостережними методами.
Для оцифровки платівок, крім структури зображень об'єктів, має значення також
розподіл нерівномірності фона по площі платівки. При значних лінійних розмірах середні
значення почорніння фона від центра до краю можуть відрізнятися в кілька разів. Крім того
можливі флуктуації почорніння, обумовлені якістю проявки, умовами зберігання,
механічними пошкодженнями і т.і. Фотографічний матеріал, який знаходиться в архіві ГАО
НАНУ, відрізняється в цьому відношенні значною неоднорідністю (Рис.4.3.1.).
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Рис. 4.3.1. Види зображень на платівках Голосіівської склотеки
Крім ГАО НАН України оцифровку свого фотографічного архіву майже на 100%
виконала Миколаївська АО. Тому у процесі масової оцифровки двох архівів і часткової
обробки оцифрованих зображень стала можливою спільна розробка принципів оцифровки і
рекомендацій для організації цього процесу.
Базовими для початку процесу були прийняті стандарти, рекомендовані групою WFPDB.
Але з розвитком процесу оцифровки архівів на інших обсерваторіях, що входять в проект
ширококутної бази даних ци принципи значною мірою змінювались в залежності від
конкретних завдань оцифровки і наявності відповідної скануючої техніки. В результаті після
всіх змін ми прийняли до виконання незмінною тільки концепцію превью-зображень, все
інше було вирішено віддати для прийняття рішення виконавцям- власникам архівів,
обумовивши тільки структуру зберігання оцифрованої інформації для організації доступу в
рамках ОЕА.
В ГАО НАН України сканування виконувалось за допомогою планшетного сканера
Microtek ScanMaker 9800XL формата А3+, оснащеного слайд модулем TMA. В результаті
попередніх досліджень характеристик даного сканера і оцінки можливої точності, яку можна
отримати за його допомогою на існуючому фотографічному матеріалі, були зроблені
відповідні висновки щодо систематичних помилок сканера і по результатах тестування
прийнята методика оцифровки архіву, яка включала отримання для кожної платівки двох
сканів, з поворотом другого на 90 градусів з метою спільної редукції обох для виключення
ефектів механіки сканера.
Такої ж методики притримувалась і Миколаївська АО під час оцифровки своїх
архівів. ГАО НАН України і Миколаївська АО спільно виробили рекомендації щодо
найменування оцифрованих файлів, структури сховища файлів, методики формулювання
шляхів до файлів і методів обміну інформацією щодо оцифровки для об‘єднання архівів у
прототипі ОЕА.
В ГАО НАН України прийняті наступні параметри відсканованих зображень (для
наукового використання): оптична роздільна здатність – 1200dpi (біля 20 мкм піксель),
глибина зображення – 16-біт. Розміри отримуваних при цьому зображень біля 15 тис. піксель
по кожній із сторін для платівок 30х30 мм. Розмір файла складає близько 380 Мб. Формат
файлів – TIFF. На поточний момент оцифровано більше 1.5 тис. платівок по два скана для
кожної (другий з поворотом на 90 град.).
Парадігма превью-зображень, запропонована групою WFPDB, має на меті швидку
оцифровку включених до її БД архівів і надання можливості онлайнового перегляду кадрів
платівок для візуальної оцінки якості фотографічного матеріалу і придатності його для
наукового використання. При цьому на платівці мають зберігатися всі рукописні позначки,
які можуть мати історичне значення.
Попередньо були запропоновані наступні характеристики превью: роздільна здатність
300 dpi, кольорове зображення у форматі JPG для перегляду в броузері, і це ж зображення у
форматі FITS для зберігання. В подальшому рекомендації були змінені і на поточний момент
рекомендовано отримувати превью з роздільною здатністю 1200dpi, 8-бітне зображення в
градаціях сірого або кольорове 24-bit зображення в форматі JPG. Об‘єм такого файла від 30
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до 250 Кб в залежності від розмірів платівки і її контрасності. Превью з такими
характеристиками може бути використане в програмних засобах, що розробляються IVOA,
наприклад ALADIN, для вирішення наукових завдань.
На поточний момент до БД ГАО НАН України занесено біля 2000 прев‘ю-зображень
різної якості, враховуючи і платівки, відскановані з повною роздільною здатністю.

Рис.4.3.2. Прев'ю платівки з позначками виконавця
З метою випробування методик сканування та поширення їх на інші архіви платівок було
виконане тестове сканування платівок архіву АО Київського університету (КАО). В
скляному архіві КАО знаходиться біля 20 тис. платівок, отриманих на астрографі Репсольда
(F=4300 мм. D=200 мм). Електронний варіант цього архіву в рамках проекту УкрВО
позиціонується як одна з складових частин об'єднаного електронного архіву скляних
колекцій і буде створюватись на обчислювальних ресурсах ГАО НАНУ. Оцифровку платівок
планується виконувати паралельно зі створенням електронної версії архіву.
Для оцінки можливої астрометричної і фотометричної точності, яка може бути отримана
по оцифрованих зображеннях цього архіву, було виконане тестове сканування платівок
архіву на сканері Microtek ScanMaker 9800XL TMA по прийнятій за стандарт методиці:
глибина зображення 16 біт в градаціях сірого, роздільна здатність 1200 dpi, формат TIFF, два
скани з розворотом на 90 градусів. Обробка виконувалась в програмному пакеті
MIDAS/ROMAFOT. Отримана позиційна точність по обом координатам складає 0.06 arcsec,
фотометрична - 0.17m , в опорній системі каталога TYCHO.
Для архіву LAO010 АО Львівського НУ виконане сканування біля 50 платівок 1941-1943
рр. спостережень, занесених до даного архіву. Оцифровка виконувалась в режимі превью:
один скан 1200 dpi, 16 біт, формат TIFF. Оцифровані зображення розміщені в сховищі ГАО
НАН України, JPG – кадри без втрати якості отримуються стандартною програмною
процедурою (Розділ 4.3 цього звіту) і можуть бути переглянуті через броузер на сторінках
пошукового інтерфейсу DBGPA V2.0.
В жовтні 2010 р. в ГАО НАН України був встановлений новий сканер Epson Expression
10000XL зі слайд-модулем, попередні результати досліджень сканера дають оцінку
систематичних похибок на рівні до 0.1 сек. по координатах і до 0.07m по зоряних величинах,
що не гірше за результати попереднього сканера. Досліджуються також стабільність роботи
сканера, залежність похибок від характеристик знімка і повторюваність результатів, для чого
була отримана серія сканів однієї і тієї ж тестової платівки на протязі певного часу.
Результати досліджень після завершення іх обробки будуть подані до друку. Зважаючі на
попередні результати досліджень на сканері розпочате планове сканування платівок архіву
ГАО (на поточний момент відскановано біля 200 платівок по два скани на кожну).
Сканер Microtek ScanMaker 9800XL TMA в ролі «мобільного» сканера наприкінці 2010
року переданий на тимчасове користування в АО ЛНУ для оцифровки платівок архіву
астронегативів цієї обсерваторії (у 2011 р. заплановано передачу цього сканера в АО ОНУ).
63

4.4. Оцифрування журналів спостережень ГАО НАН України
Ідея оцифрування журналів спостережень, як джерела історичної інформації та
додаткового засобу верифікаці даних скляних архівів була сформульована болгарським
астрономом – головою групи WFPDB М.Цветковим досить давно, але на поточний момент в
світі реалізується повільно. Оскільки наша БД не стосується виключно ширококутних
платівок, а містить в собі всі інструментальні спостережні архіви, структура даних в яких
може дещо відрізнятися від такої в WFPDB, то для нашого проекту журнали спостережень,
по-перше, є джерелом додаткової інформації щодо платівок таких архівів, по-друге, час від
часу використовуються для оперативної перевірки даних, що викликають сумніви, тобто є
засобом верифікації. Тому в 2010 р. було виконане масове оцифрування журналів
Голосіївського архіву і розпочате їх підключення до БД.
Оцифрування виконувалось третьою стороною, а саме «Лабораторією інформаційних
технологій» (м. Київ), яка забезпечила оцифрування у форматі jpg 16375 сторінок журналів
спостережень ГАО НАН України.
Ототожнення оцифрованих сторінок журналів спостережень з платівками БД.
Оцифровка журналів спостережень виконувалась за принципом: окрема сторінка - окремий
файл. У файловому сховищі зображення згруповані по журналах. Назви журналів давалися
по інструментах. Назви файлів - по номерам сторінок. Для того, щоб прив'язати оцифровані
сторінки до БД потрібно ототожнити журнали з архівами і сторінки з платівками. Єдиний
спосіб це зробити - за допомогою інтерактивного скрипта. На Рис. 4/4/2 показана
послідовність дій виконавця по ототожненню оцифрованих журналів:
На сторінці зі списком журналів вибирається потрібний, по активному лінку
викликається перелік файлів журнала;
Вибирається неототожнена сторінка і викликається частина зображення сторінки
журнала з даними платівки. Вирізання частини зображення виконується програмними
методами за допомогою модуля IMagick в складі мови PHP. Одночасно з утворенням
часткового зображення сторінки створюється маленька (140х60 пк) іконка, для якої
також програмним методом вирізаються частини зображення з номером платівки.
Під зображенням виводиться форма пошуку платівок, в яку треба внести інформацію
про номер платівки (або номери платівок, тому що на сторінці можуть бути записані
декілька платівок), індекс архіву, дату спостережень, координати центра (дані
беруться з зображення сторінки). Оскільки в журналі спостережень і в БД дані
можуть відрізнятися, то для дати і координат введені додаткові поля допусків
значень.
Після натискання на кнопку ЗНАЙТИ ПЛАТІВКИ виконується пошук і на сторінку
виводиться перелік знайденого або повідомлення про відсутність даних з такими
параметрами. Як правило, для більшості журналів для ототожнення платівки
достатньо ввести її номер за журналом і дату спостережень. Відсутність результатів
пошуку є предметом подальшого аналізу причин: платівка може бути не внесена з до
БД з тих чи інших причин , або пропущена при заповненні бази даних, або може
мати параметри, які різко відрізняються від наведених на сторінці журналу і т.п. Такі
випадки обробляються окремо по друкованих журналах.
Знайдені платівки зі списку звіряються зі сторінкою журналу і в разі збігу біля
потрібних платівок ставиться позначка. Після цього результати ототожнення
надсилаються до БД. В результаті цих операцій на сторінці перегляду журналів
спостережень (Рис. 4/4/2) додається іконка ототожненої сторінки, а якщо ця сторінка
була першої для журналу, то в перелік журналів спостережень архіву додається
ототожнений журнал.
В модулі перегляду даних про платівки та зведену сторінку архівів додані програмні
блоки перевірки, чи поставлений даній платівці у відповідність файл журналу, і чиє в
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даному архіві ототожнені з журналами платівки. У випадку позитивного результату
на сторінці перегляду даних про платівку з‘являється іконка, за якою можна відкрити
відповідну сторінку журналу, а для архіву з‘являється перелік всіх журналів, які
відносяться до даного спостережного архіву і які мають хоча б одну ототожнену
платівку.

Рис.4.4.1. Процедура інтерактивного ототожнення оцифрованих журналів спостережень з
платівками і архівами БД
Опція перегляду оцифрованих журналів спостережень дозволяє в режимі гортання
сторінок переглядати оцифровані зображення журналів спостережень, які мають відношення
до даного архіву (Рис. 4/4/2), якщо такі є і опрацьовані редакторською групою. Для її
реалізації використана програмна технологія, яка дозволяє маніпулювати елементами
документа і його властивостями для збільшення функціональності веб-аплікацій і
наближення за характеристиками до прикладних програм - розширення мови JavaScript з
елементами AJAX - бібліотека функцій jQuery. Використовуються готові шаблони jQuery
для створення галереї кліпів.
На поточний момент ототожнено 30 журналів, 2.5 тис. сторінок і біля 2.9 тис. платівок.
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Рис. 4.4.2. Сторінка перегляду оцифрованих сторінок журналів спостережень

4.5. Архів астрометричних каталогів НДІ «Миколаївська астрономічна
обсерваторія» у форматі VOTable
Формат VOtable створений у МАВО для збереження та обміну будь-яких
астрономічних табличних даних. На сьогодні він є рекомендованим стандартом МАВО.
Астрономи завжди були попереду в розвитку інформаційних технологій, тому фінансові
установи у всьому світі визнають це та надають підтримку розвитку ВО, сподіваючись що
інші науки та бізнес зможуть піти слідом та зробити всі дані в Інтернеті сумісними між
собою. Сумісність даних підтримується за допомогою стандартної мови XML (eXtensible
Markup Language). Різноманітне програмне забезпечення може легко читати вхідний
документ на мові XML, а також легко робити трансформацію даних за допомогою мови
XSLT (eXtensible Style Language Transformation). Формат VOTable підтримує розділення
потоків даних та метаданих під час передачі таблиць, а також інші ідеї сучасних
розподілених обчислень. Формат VOTable використовує уніфіковані параметри для опису
змісту таблиць, які забезпечують побудову гнучкої ієрархії полів та елементів.
Архів Миколаївської АО (єдина з обсерваторій України, яка вже підготувала архіви
каталогів у стандартах МАВО) складається з 27 астрометричних зоряних каталогів у
форматі VOTable. Ці каталоги були отримані упродовж всієї історії МАО.
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4.6. Віртуальні інструменти обробки ПЗС- і фотографічних зображень, розроблені
в Одеському національному морському університеті
Окрім архіву спостережень, важливою компонентой віртуальної обсерваторії є архів
програм, які можуть бути використані як для обробки ПЗС і фотографічних зображень, так і
для обробки тимчасових рядів. На кафедрі «Вища і прикладна математика» Одеського
національного морського університету було розроблено, зокрема, програмне забезпечення
VSCALC (Variable Stars Calculator, http://uavso.org.ua/breus), автор В.В.Бреус, для автоматизації наступних трудомістких процесів:
1. перевести оцінки блиску по методу Нейланда - Блажко в зоряні величини;
2. автоматично перетворити файл-журнал спостережень у файл даних;
3. автоматично замінити номери платівок склотеки в Юліанські дати (за наявності
бази даних склотеки, в комплект входить база даних для Одеської склотеки);
4. розрахувати барицентричну поправку (координати зір запам'ятовуються у власній
базі даних для швидкого введення );
5. розрахувати фазову криву;
6. визначити період зміни блиску методом Лафлера-Кінмана;
7. визначити екстремуми блиску будь-якої спостережуваної зорі;
8. розрахувати різниці між значенням сигналу і полінома;
9. провести аналіз головних компонент;
10. провести часткове відновлення сигналу (фільтрацію);
11. візуалізувати дані;
12. проглянути двоканальні діаграми.
У новій версії програмного забезпечення реалізована можливість роботи з
багатоколоночними файлами даних (наприклад, при використанні п'яти-кольорової
фотометрії). Програма оснащена досить детальною довідкою.

4.7. Науково-організаційні заходи, здійснені в 2010 р. для розвитку УкрВО
26 червня 2009 р. на 8-му з‘їзді Української астрономічної асоціації (УАА) в м. Києві
дослідження зі створення Української віртуальної обсерваторії були визнані як пріоритетний
напрям сучасного розвитку астрономії в Україні. Тоді саме було створено робочу групу з
підготовки концепції УкрВО та розробки стантартів ВО у складі представників установ –
регіональних членів УкрВО: Андрієвський С.М., Андронов І.Л., Бондар Н.І., Вавилова І.Б.
(керівник), Вірун Н., Казанцева Л.В., Пакуляк Л.К., Процюк Ю.І., Сергеєва Т.П.,
Сергеєв О.В., Шляпников О.О. У 2010 р. роботи зі створення УкрВО було частково
підтримано в рамках даної НДР, що виконувала Українська астрономічна асоціація на
замовлення ГАО НАН України.
Під час виконання НДР, окрім науково-дослідної роботи, результати якої викладено у
цьму звіті, було здійснено низку науково-організаційних заходів задля подальшого розвитку
УкрВО, про які ми коротко зазначимо у наступних параграфах.
4.7.1. Співробітництво між ГАО НАН України, НДІ «МАО» і АО КНУ
в рамках двосторонніх угод задля розвитку УкрВО
10 грудня 2009 р. між ГАО НАН України і МАО було підписано Угоду про
співробітництво з метою створення УкрВО. В рамках цієї угоди передбачено
провести уніфікацію астрономічних даних та баз даних ГАО та МАО для їх
включення в УкрВО за стандартами МАВО,
створити загальнодоступну пошукову систему на основі баз даних обсерваторій ,
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створити науковий полігон УкрВО на базі ресурсів ГАО та МАО в якості прототипу
УкрВО,
включити до складу астрономічних баз даних результати ПЗЗ спостережень та
інших первинних даних спостережень з метою спільного дослідження малих тіл
Сонячної системи, вирішення задач зоряної астрометрії, пошуку АЗЗ та інших
програм,
розширити науковий полігон УкрВО за рахунок приєднання до УкрВО баз даних
астрофотонегативів зі скло тек обсерваторій України.
З метою вирішення цих завдань на початку 2010 р. було сформовано технічне
завдання до цієї угоди, частина з поставлених завдань якого була вирішена в рамках цієї
НДР і описана в розділі 2, розділі 3 (п.п. 3.2.2 і 3.3.1), розділі 4 (п.п. 4.1.1.-4.1.3 розробка
вимог до форматів даних), а також реалізується в рамках створення сайту УкрВО.
Слід відзначити, що в рамках угоди між ГАО НАН України і АО КНУ про створення
спільного наукового комплексу з астрономії і космічних досліджень (кінець 2010 р.)
передбачено співробітництво між відповідними відділами цих установ для виконання
роботи з підготовки включення баз даних астрофотоплатівок АО КНУ до об‘єднаного
електронного архіву УкрВО з використанням сканерів ГАО НАНУ.
4.7.3. Створення «мобільної лабораторії оцифрування астрофотонегативів»
архівів склотек обсерваторій України
В рамках НДР було передбачено створення мобільної лабораторія оцифрування
(сканування) астронегативів та розробка методичних рекомендацій її застосування для
отримання цифрових зображень платівок архівів учасників проекту.
В жовтні 2010 р. в ГАО НАН України був встановлений новий сканер Epson
Expression 10000XL зі слайд-модулем. Попередні результати досліджень сканера дають
оцінку систематичних похибок на рівні до 0.1 сек. по координатах і до 0.07 m по зоряних
величинах, що не гірше за результати попереднього сканераMicrotek ScanMaker 9800XL
TMA.. Досліджуються також стабільність роботи нового сканера, залежність похибок від
характеристик знімка і повторюваність результатів, для чого була отримана серія сканів
однієї і тієї ж тестової платівки на протязі певного часу. Результати досліджень після
завершення іх обробки будуть подані до друку. Зважаючи на попередні результати
досліджень на сканері, розпочате планове сканування платівок архіву ГАО (на поточний
момент відскановано близько 200 платівок по два скани на кожну).
Сканер Microtek ScanMaker 9800XL TMA в ролі «мобільної лабораторії оцифрування
астронегативів» сканера у листопаді 2010 року переданий на тимчасове користування в АО
ЛНУ, спостережна станція в с. Брюховичи Львівської обл.., для оцифрування склотеки цієї
обсерваторії (у 2011 р. заплановано передачу цього сканера в АО ОНУ, спостережна станція
в с.Маяки Одеської обл. для оцифрування Симеїзької колекції астрофотонегативів та інших
колекцій цієї обсерваторії.).
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4.7.3. Розробка сайту УкрВО (адреса: http://ukr-vo.org)

Сайт УкрВО (двомовний: українською і англійською) створюється наразі зусиллями
співвиконавців МАО і ГАО НАН України. Прототип сайту УкрВО зараз розробляється за
такою структурою:
about УкрВО – принципи організації Української віртуальної обсерваторії
participants – перелік всіх учасників проекту: назва, контакти, сайт, короткий опис
доробок і архівів
projects – об‘єднана база даних — діючий проект; спектральна база даних —
майбутній проект; радіоастрономічна база даних – майбутній проект
database - бази даних діючого проекту: інтерфейс пошуку, посилання на локальні
інтерфейси, стандарти обміну даними
news – стрічка новин УкрВО
events – зустрічі, конференції, робочі групи, обговорення по УкрВО, міжнародні
форуми
IVOA: загальні положення ВО, англомовна версія — посилання на стандарти і
документи, україномовна версія — переклад українською стандартів і найважливіших
документів
Розробка сайту як прототипу порталу УкрВО та його подальша підтримка потребує
значних зусиль, у т.ч. кооперації з іншими установами НАН України і МОН України та
фінансової підтримки в рамках, зокрема, інноваційних проектів НАН України.
4.7.4. Робочі наради, участь у конференціях, публікації співвиконавців
за результатами виконання НДР
Перша робоча нарада «Перспективи створення Національної віртуальної обсерваторії
України (UkrVO)» відбулася 25 червня 2009 року в ГАО НАН України в рамках ювілейних
заходів до 100-річчя від дня народження академіка Є.П. Федорова, на якій були обговорені
такі питання:
*Структура, організація, методичні і наукові засади віртуальних обсерваторій. Коротка інформація про
Міжнародний альянс віртуальних обсерваторій
*Концепція Національної віртуальної обсерваторії України (UkrVO) та наявні астроінформаційні ресурси
астрономічних установ України
- фотографічні астрономічні склотеки (кін. ХІХ ст.-поч. ХХI ст.)
- архіви спектральних спостережень (зір, Сонця, галактик, планет, комет тощо) в оптичному і
радіо- діапазонах
- каталоги і бази даних небесних об'єктів, включаючи астрогеодинамічні бази даних
- віртуальні обсерваторії в рентгенівському і гама діапазонах (зокрема VIRGO.UA)
- інші джерела астрокосмічної інформації (у т.ч. освітянські, енциклопедичного характеру,
дзеркала міжнародних баз даних тощо)
*Сучасний стан розробки UkrVO в астрономічних установах України.
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Рішення цієї робочої наради за участі представників астрономічних установ України –
майбутніх регіональних членів УкрВО були обговорені на VIII з‘їзді УАА (26 червня
2009р.), де і було визнано розвиток цих досліджень як пріоритетний напрям сучасного
розвитку астрономії в Україні.
У листопаді 2009 р. в НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія» відбулася
робоча нарада за участі представників МАО і ГАО НАН України. Задля досягнення цілей
УкрВО у грудні 2009 р.. і лютому 2010 р. було підписано угоду про співробітництво та
технічне завдання до угоди (відповідно) між ГАО НАН України і НДІ «Миколаївська
астрономічна обсерваторія», як установ, в яких дослідження з розробки віртуальної
обсерваторії отримали найбільший розвиток, та визначено спільні задачі досліджень (п.п.
4.7.1).
Третя робоча нарада «Задачі створення Української віртуальної обсерваторії України
(UkrVO)» відбулася 19 травня 2010 року в НДІ Миколаївська астрономічна обсерваторія під
час міжнародної робочої наради «Methods and instruments in Astronomy». за участі
представників УкрВО, російської та Італійської ВО.
Четверта робоча нарада «Задачі створення Української віртуальної обсерваторії
України (UkrVO)» відбулася у червня 2010 року в ГАО НАН україни за участі
представників ГАО НАН України, АО ЛНУ і АО КНУ.
П’ята робоча нарада «Задачі створення Української віртуальної обсерваторії України
(UkrVO)» відбулася в серпні 2010 року в АО КНУ (Одеса, спостережна станція в с. Маяки)
під час 10-ї Гамовської конференції за участі представників ГАО НАН України і АО ОНУ.
Шоста робоча нарада «Задачі створення Української віртуальної обсерваторії України
(UkrVO)» відбулася в листопаді 2010 року в АО ЛНУ (спостережна станція в Брюховичах)
за участі представників ГАО і АО ЛНУ..
Упродовж виконання НДР було підготовлено необхідні матеріали по входженню
УкрВО до МАВО у 2011 р.
Співвиконавцями проекту опубліковано і підготовлено такі статті
1. Вавилова И.Б., Пакуляк Л.К., Процюк Ю.И. Украинская виртуальная
обсерватория. І. Цели, структура, задачи..// Космічна наука і технології.–
2010.–№5.
2. Вавилова И.Б., Пакуляк Л.К., Процюк Ю.И., Шляпников А.А., Вирун Н.Г,,
Кашуба С.В., Пихун А.И., Андриевский С.М., Сергеева Т.П., Лазоренко Д.А.,
Мажаев А.Э., Казанцева Л.В., Андронов И.Л., Бреус В.В., Вирнина Н.А.,
Мирошниченко А.П. Украинская виртуальная обсерватория. ІІ. Объединенный
архив астрофотонегативов, ПСС и спектральних наблюдений..// Космічна
наука і технології.– 2011.–№1 (подається до друку).
3. Яценко А.И., Андрук В.Н., Головня В.В., Пакуляк Л.К., Иванов Г.А.
Результаты сканирования снимков 60-й зоны программы ФОН – методика
редукции измерений, характеристика выходного каталога. // Кинем. физ.
неб.тел. –. (подано до друку у 2010 р.)
4. Вавилова И.Б., Пакуляк Л.К., Процюк Ю.И., Шляпников А.А., Вирун Н.Г,,
Кашуба С.В., Пихун А.И., Андриевский С.М., Сергеева Т.П., Лазоренко Д.А.,
Мажаев А.Э., Казанцева Л.В., Андронов И.Л., Бреус В.В., Вирнина Н.А.,
Мирошниченко А.П. Украинская виртуальная обсерватория: научноастроинформационный ресурс .// Кинем. физ. неб.тел. –. (подаэться до друку
у 2011 р.)
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Співвиконавці проекту брали участь у конференціях 2010 р.
«Methods and Instruments in Astronomy: from Galileo Telescopes to Space Projects‖
(NAO-2010). Мykolaiv, Ukraine. May 17-20, 2010
International Conference «Astronomy and space physics», Taras Shevchenko National
University of Kyiv.. Kyiv, Ukraine. May 24-28, 2010
Всероссийская астрономическая конференция-2010 " От эпохи Галилея до наших
дней ", Ниж. Архыз, Россия, 12-19 сент. 2010 г.
де виступили з такими доповідями:
1. Казанцева Л., Андрук В., Пакуляк Л., Яценко А. Астрометричні та фотометричні оцінки якості
фотографічних платівок склотеки Київської університетської обсерваторії. Astronomy and space physics in Taras
Shevchenko National University of Kyiv. International Conference. Book of Abstracts. P.72. Kyiv, Ukraine. May 2428, 2010
2. Пакуляк Л.К. Программные средства для управления оцифрованным архивом астронегативов ГАО НАН
Украины Тез. докл. на ВАК-2010 "От эпохи Галилея до наших дней", Ниж. Архыз, Россия, 12-19 сент. 2010 г.,
2010. – С. 149.
3. Пакуляк Л.К., Яценко А.И., Андрук В.Н., Головин А.В., Лазаренко Д.А. Первые результаты оцифровки
архива астронегативов ГАО НАН Украины. Тез. докл. на ВАК-2010 " От эпохи Галилея до наших дней ", Ниж.
Архыз, Россия,12-19 сент. 2010 г., 2010. – С. 149.
4. Vavilova I.B. // In «Methods and Instruments in Astronomy: from Galileo Telescopes to Space Projects‖ (NAO2010)/ Мykolaiv, Ukraine. May 17-20, 2010. –Abstract book, p.68-72.

5.

ВИСНОВКИ, ПОДЯКА
Основні висновки виконання проекту відображено в рефераті НДР (с.4-7).
Співвиконавці НДР висловлюють щиру подяку президенту УАА, академіку НАН
України Я.С. Яцківу, за сприяння робіт з УкрВО і надання фінансової підтримки з боку ГАО
НАН України для виконання цієї НДР. Робота зі створення УкрВО підтримується
бюджетними програмами наукових досліджень в обсерваторіях, де працюють співвиконавці,
а також в рамках спільного договору про співпрацю між ГАО НАН України і НДІ
«Миколаївська астрономічна обсерваторія».
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