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Fotometria DSLR
czyli
fotometria
lustrzanką cyfrową

D.S.L.R. - ang. Digital Single Lens Reflex camera

W 2011r. zastanawiałem się nad zakupem sprzętu do fotometrii CCD ...
Wady opcji minimalnej (kolor czerwony):
a) za słaby montaż EQ5 na „ciężki” teleskop SW,
b) kamera CCD Atik 314L ma za małe piksele jak na teleskop o ogniskowej 100cm.

1. Teleskop Sky-Watcher (Synta)
BKP2001EQ5 GoTo - 3399zł

2. Filtr V

- 429zł

5. Komputer (używany
notebook ok. 600zł)

6. Montaż paralaktyczny
S-W EQ6 SynTrek
(opcjonalnie) - 4049zł

3. Kamera ATIK 314L+
CCD Mono - 5249zł

4. Kamera StarShoot AutoGuider
(opcjonalnie)
- 999zł

7. Koło filtrowe USB Atik
z elektr.zmianą filtrów
(opcjonalnie) - 1479zł

Znalazłem znacznie tańszą alternatywę przynajmniej na początek.
Kosztowało mnie to około 200zł(zakup obiektywu) → fotometria DSLR!

Fotometria DSLR.
Plan prezentacji:
1. Co to jest fotometria astronomiczna i dlaczego warto to robić.
2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
3. Wybór sprzętu i oprogramowania do fotometrii DSLR.
4. Kalibracja zdjęć astronomicznych (bias, darks, flats).
5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (teoria i praktyka).
6. Wyniki obserwacji DSLR.
7. Podsumowanie.
8. Literatura.

1. Co to jest fotometria astronomiczna.
Fotometria astronomiczna – pomiar jasności obiektów na niebie w

standardowych barwach astronomicznych za pomocą zestawu:
a)teleskop+filtr/y(np.UBVRcIc/ugriz)+odbiornik (kam.mono CCD/PEP)
b)teleskop/obiektyw + DSLR
c)teleskop/lornetka+ludzkie oko.
***) Zmysły człowieka (oko, ucho, węch?) reagują logarytmicznie na bodźce.

Wrażenie ~ LOG( Bodziec )
Stąd skala wielkości gwiazdowych dla zmysłu wzroku :

m

= -2.5 log (I) + const

gdzie:m,I–jasność,natężenie oświetlenia ciała niebieskiego.
***) Od czasów Ptolemeusza (około 2tys.lat temu) przyjęto, że gwiazda 1 wielkości
gwiazdowej jest 100 razy jaśniejsza od gwiazdy 6 wielkości gwiazdowej (różnica 5 mag.).
***) Przykłady jasności obiektów na niebie:
-) Słońce / Księżyc(w pełni)

 -27 magnitudo / -13 magnitudo,

-) najjaśniejsze gwiazdy

 -1,5 magnitudo (Syriusz),

-) najsłabsze gwiazdy widoczne gołym okiem

 +6 magnitudo,

-) teleskop o 30cm śr. zwierciadła

 +23 magnitudo,

-) teleskop o 10m efektywnej aperturze

 +25 magnitudo i słabsze.

1. Dlaczego warto zajmować się fotometrią
astronomiczną … bo teraz mamy super-sprzęt
dostępny dla miłośników astronomii:

≈
Dzisiaj … amatorski teleskop o aperturze 30 cm z kamerą CCD
≈
50 lat temu…teleskop profesjonalny o śr. zwierciadła 5m
z kliszą fotograficzną

1. Dlaczego warto zajmować się fotometrią
astronomiczną...
W-g AAVSO obserwacje gwiazd zmiennych (w tym fotometria) są ważne ponieważ:
*** pozwalają określić właściwości fizyczne gwiazd takie jak ich masa, promień, jasność,
temperaturę, wewnętrzną i zewnętrzną strukturę, budowę i ewolucję. Niektóre z tych informacji trudno
byłoby uzyskać w inny sposób lub byłoby to w ogóle niemożliwe.
*** gwiazdy zmienne odgrywają zasadniczą rolę w naszym rozumieniu Wszechświata:
*** Cefeidy → pozwalają na wyznaczanie odległości do galaktyk i określanie wieku Wszechświata,
*** Mirydy → dają wgląd w przyszłą ewolucję naszego Słońca,
*** Dyski akrecyjne gwiazd kataklizmicznych →pomagają w zrozumieniu zachowania się
dysków w większych skalach takich, jak aktywność wewnątrz aktywnych galaktyk z
supermasywnymi czarnymi dziurami.
***Supernowe→doprowadziły nas do zaskakującego wniosku,ekspansja Wszechświata przyśpiesza.
*** Nawet poszukiwanie pozaziemskiego życia jest związane z gwiazdami zmiennymi.
Obserwacje tranzytów planet na tle innych gwiazd → proces formowania się innych układów
planetarnych → powstanie życia na innych planetach.

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
Fotometria

Siła

1.
Wizualna

Szybka

Słabość
Słabe obiekty widać tylko w dużych teleskopach (np.
16mag. → wizualny 50cm teleskop tylko przy super
warunkach, a 25cm teleskop+CCD na przedmieściach)

Łatwa (minimum technologii)

Mniej dokładna (± 0,2 – 0,3 magnitudo)

Mniej sprzętu od fotometrii CCD (tańsza)

Wpływ zarówno obserwatora jak i techniki obserwacji

Dokładność wystarczająca do obserwacji gwiazd o dużej
amplitudzie zmian jasności

2. DSLR

Dokładność obserwacji rzędu 0,01 magnitudo.

Najsłabsze możliwe gwiazdy do obserwacji bez mont.
paralaktycznego z napędem- ok. 8-10 mag.

Minimalne koszty sprzętowe poniżej 1000zł (używany Płytka studnia potencjału pikseli DSLR w porównaniu
Canon 350D + obiektyw stałoogniskowy 50-200mm z
do pikseli kamer CCD fotometrycznych,
gwintem M42+wężyk spustowy+statyw z głowicą foto). Przetworniki A/C tylko 12 lub 14-bitowe
Kamera DSLR jednocześnie zapisuje obraz w 3 barwach Brak chłodzenia matrycy CCD/CMOS,
R,G,B, Wizualnie lub kamerą CCD – tylko 1 barwa.
Do std fotometrii astronomicznej kalibrują się tylko
pomiary z pikseli „G”
Mobilność → nie jest potrzebny komp. do obserwacji;
Czasochłonna redukcja danych fotometrycznych
duże pole widzenia → na tym samym zdjęciu można wyzn. szczególnie, gdy wolny komputer, a redukcja danych z
jasność kilku gw.zmiennych, dużo gwiazd porównania
interface np. Irisa (nawet 30minut 1 pomiar jasności)

3. CCD

możliwość zautomatyzowania redukcji danych;

Bramki antybloomingowe ( → liniowowość!)

Dokładność obserwacji rzędu 0,01 magnitudo

Zabiera dużo czasu

Bardziej akceptowalna przez społeczność naukową
(jeżeli filtrowana i właściwie skalibrowana)*dot.również DSLR

Złożona technologia

Można obserwować słabsze obiekty

Może być zautomatyzowana (nastawiamy na noc prg.
Obserwacyjny w kompie połączonym z teleskopem).

Wymaga więcej sprzętu i wydatków niż fotometria
wizualna / dslr.

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
Matryca CMOS/CCD z trójkolorowym filtrem Bayera
*** w aparatach cyfrowych nad matrycą CMOS/CCD jest zamontowany
filtr Bayera : G (ang. green – zielony), B (ang. blue – niebieski),
R (ang. red – czerwony).
*** pikseli czułych na barwę zieloną G jest dwa razy więcej niż B i R.
*** na 100% fotonów pochłoniętych przez fragment matrycy CMOS/CCD
- piksele G zaabsorbowały 75% fotonów , piksele B – 15%, piksele R – 10%,
(specyfika kombinacji czułości matrycy i przepuszczalności filtrów Bayera)

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
Czułość spektralna filtru Bayera w porównaniu do std. filtrów astronomicznych
Krzywa czułości
spektralnej kanałów
RGB dla lustrzanki
cyfrowej Canon 450D
oznaczono Rdslr,
Gdslr, Bdslr
(R.Pieri,2012).


Na tym samym
rysunku pokazano
również krzywe
całkowitej
przepuszczalności
standardowych
filtrów astronom.
systemu
Johnson-Cousins:

Uj, Bj, Vj, Rc Ic

Standardowa
fotometria
astronomiczna
barwie V za pomocą aparatów cyfrowych.

w

Jest możliwość redukcji danych fotometrycznych
z
pikseli
„G”
matrycy
do
standardu
astronomicznego „Johnson V”.
Piksele „B” „R” →
oznaczeń AAVSO.

tylko Tri-B i Tri-R w-g

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
bramki antybloomingowe w matrycach zmniejszają zakres liniowości pikseli ,
ale dzięki temu obrazy gwiazd nie mają „brzydkich nacieków” takich jak poniżej:

*** zmniejszenie liczby elektronów zbieranych przez
pojedynczy piksel nawet o kilkadziesiąt procent.
Przykład poniżej 85tys. 45tys. elektronów/piksel

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
Liniowość Canon 450D,CMOS-przetwornik A/C 14-bitowy (pomiary R. Pieri)

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
Liniowość Canon 400D,CMOS-przetwornik A/C 12-bitowy (pomiary własne)

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD (duże pole widzenia DSLR).
Mapka okolicy AZ
Cas z polem
widzenia 30x30'
oraz 15x15' do
różnicowej
fotometrii CCD

Okolice AZ Cas
→
Canon
400D
+Tair F300mm
+ montaż EQ32 z nap. w RA.
Jest to stack z
10 zdjęć 30
sekund
czas
naświetlania.
Pole widzenia
4 x 6 stopni.

Okolice AZ Cas w lustrzance Canon 400D z
obiektywem F200mm na statywie fotograficznym
(bez montażu paralaktycznego i prowadzenia).
AZ Cas jest oznaczona prostopadłymi białymi
kreskami w środku pola. Jest to stack z 50zdjęć 6sekundowych w kolorze bez kadrowania (cropu).
Pole widzenia 6 x 9 stopni.

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
Duże pole widzenia DSLR → na tym samym zdjęciu można wyznaczyć jasność kilku gwiazd zmiennych.

2. Porównanie możliwości fotometrii DSLR z wizualną i CCD.
Podsumowanie specyfiki fotometrii DSLR:
a)

filtr Bayera R, G, B nad każdym pikselem matrycy CMOS/CCD

b)

mikrosoczewki → wydajność kwantowa zależna od przysłony obiektywu
(najbardziej efektywna dla 2,5 < F < 7)

c)

bramki antybloomingowe → zmniejszają zakres liniowości konwertera A/C

d)

brak chłodzenia (20-30 minut przed obserwacjami należy sprzęt wynieść na zewnątrz →
wychłodzenie sprzętu do temperatury otoczenia → jest to szczególnie ważne dla sprzętu
„bardziej długoogniskowego” F200-400mm i więcej)

e)

pewne rozogniskowanie obrazów jasnych gwiazd (10-20 pikseli średnicy) ,

f)

krótkie ekspozycje ( < 10 sekund), aby obraz gwiazd pozostał max okrągły,

g)

składanie (stacking) 10-20 obrazów okolicy obserwowanego obiektu,

h)

pomiary fotometryczne należy wykonywać na stacku obejmującym minimum
60 sekund naświetlania, aby uśrednić podatność małych apertur na scyntylacje
atmosferyczne. Pięć takich pomiarów zwykle wystarcza do wyznaczenia
jasności średniej oraz błędu pomiaru, jako odchylenia standardowego od średniej.

i)

duże pole widzenie (→ dużo gwiazd porównania), które pozwala na wyznaczenie
współczynnika ekstynkcji atmosferycznej oraz wsp.transformacji do standardu
astronomicznego V. Np. Canon 400Dz obiektywem 85mm ma FOV~9x12 stopni.

3. Wybór sprzętu i oprogramowania do fotometrii DSLR
Wymagania sprzętowe
-Aparat cyfrowy -

lustrzanka DSLR (ang. Digital Single Lens Reflex camera) z matrycą CCD/CMOS.

Matryce CCD
kontra
*Wolny zapis danych
*Mniejsze szumy
*Większy pobór mocy (krótsza żywotność baterii)
*Większy współczynnik wypełnienia (mniej
obwodów elektrycznych zasłaniających światło
dostające się do fotoelementów)

Matryce CMOS
*Szybki zapis danych
*Większe szumy
*Mniejszy pobór mocy (dłuższa żywotność baterii)
*Mniejszy współczynnik wypełnienia (więcej
obwodów elektrycznych zasłaniających światło
dostające się do fotoelementów)

***

zapis zdjęć w formacie RAW (tzw. negatyw cyfrowy),

***

możliwość manualnego nastawiania ostrości

***

możliwość manualnego nastawiania czasów ekspozycji do ok. 10 sekund,

***

obiektyw aparatu o ogniskowej 50 – 200mm,

(„Live view” bardzo użyteczne >= Canon D450),

- Statyw z głowicą fotograficzną,
-Wężyk spustowy/pilot na podczerwień,
-Inne:
*** jest przydatny czytnik kart pamięci (np. do pamięci Compact Flash – > Canon),
***

komputer w programem fotometrycznym Iris (wersja 5.59) i arkuszem kalkulacyjnym
np. z pakietu biurowego Open Office lub Microsoft Office.

3. Wybór sprzętu i oprogramowania do fotometrii DSLR
Mój sprzęt do fotometrii „statywowej” DSLR:
Statyw z głowicą fotograficzną PZO + Canon 400D + obiektyw stałoogniskowy z gwintem M42
… Jupiter 9 (F2/85mm) za 240zł

… Soligor (F3,5/200mm) za 140zł

3. Wybór sprzętu i oprogramowania do fotometrii DSLR
Mój sprzęt do fotometrii DSLR:
Montaż EQ3-2 z napędem w RA + Canon 400D + Tair (F4,5/300mm) za 270zł

3. Wybór sprzętu i oprogramowania do fotometrii DSLR
Canon 400D zepsuła się migawka ...
po wykonaniu ok.40tys.zdjęć astro w ciągu ostatnich 2 lat
(wcześniej zrobiłem około 40tys.zdjęć „nieastro” w ciągu 4 lat).
Co dalej ?
1. Naprawa migawki … 300zł/450zł (używana/nowa → 50tys.zdjęć),
2. Zakup nowego „body” Canon 1100D (14-bitowy przetwornik A/C!) … 1200zł,
3. Zakup nowej kamery mono CCD Mammut Lubya (migawka cyfrowa!)+filtr V…1700+500zł

3. Wybór sprzętu i oprogramowania do fotometrii DSLR
Przykład kompletnego zestawu do fotometrii DSLR na forum astro za 1000zł

3. Wybór sprzętu i oprogramowania fotometrii DSLR
Wymagania sprzętowe
Lista aparatów cyfrowych dla których można w programie IRIS zrobić konwersję
„negatywu cyfrowego” (RAW) do formatu FIT, FTS, PIC.

3. Wybór sprzętu i oprogramowania fotometrii DSLR
Komputer i oprogramowanie

Komputer :
Z systemem operacyjnym Windows lub Linux. Im szybszy komputer tym lepiej.

Oprogramowanie do redukcji danych fotometrycznych:
●

●

IRIS (http://www.astrosurf.com/~buil/us/iris/iris.htm/) → oprogramowanie darmowe,
Munipack (http://munipack.astronomy.cz/) → j.w.

AIP4Win (http://www.willbell.com/aip/index.htm) z książką R.Berry J.Burnell „The
Handbook of Astronomical Image Processing” → 100$,
●

MaximDL (http://www.cyanogen.com/) - np. z kamerami CCD Orion wersja podstawowa
(bez fotometrii) → wersja pełna 300$,
●

IRAF (http://www.iraf.net/) → zbiór pakietów do redukcji danych CCD używanych przez
zawodowych astronomów, możliwość użycia języków skryptowych Perl, Python, Tcl do
automatyzacji → działa tylko pod UNIX-em → freeware,
●

●

SalsaJ (http://www.euhou.net) → darmowe oprogramowanie (Java),

●

Aperture Photometry Tool (APT) (http://spider.ipac.caltech.edu/staff/laher/apt/) – j.w.

4. Kalibracja zdjęć astronomiczych.
Źródła niedoskonałości obrazów astronomicznych.
Oprócz światła gwiazd zdjęcia CCD
zawierają
niechciany
szum
pochodzący z:
* niebo -promieniowanie kosmiczne,
świecenie nieba,

* luneta/teleskop/obiektyw DSLRwinietowanie, odbicia wewnętrzne,

* kamera CCD + komputer /
lustrzanka cyfrowa - szum odczytu,
synchronizacja z komputerem, szum
termiczny,
Wpływ szumu można zmniejszyć (np. szum odczytu) lub usunąć całkowicie
(promieniowanie kosmiczne) poprzez kalibrację zdjęć źródłowych z uwzględnieniem
następujących zdjęć kontrolnych:
* Flaty - kompensacja niedoskonałości optyki teleskopu,
* Darki - uwzględnia termiczne właściwości chipu CCD/CMOS,
* Szum odczytu (ang. bias) – uwzględnia szum odczytu sygnału w matrycy
CCD/CMOS i wpływ komputera,

4. Kalibracja zdjęć astronomiczych.
Standardowa procedura kalibracyjna
w-g R.Berry J.Burnell „The Handbook of Astronomical Image Processing”:
(Wystarczająca do obserwacji
astrometrycznych i
fotometrycznych).

Przy fotometrii DSLR gwiazd
(czasy naświetlania <10s)
niektórzy pomijają kalibrację
prądu ciemnego (ang. dark
current), gdyż szum odczytu jest
znacznie większy niż prąd ciemny
Nawet w temperaturach rzędu 20C.
Przy fotometrii DSLR
zawsze wykonujemy
kalibrację
z użyciem flat-ów !!!

4. Kalibracja zdjęć astronomiczych.
Kalibracja zdjęć DLSR
Instrukcja redukcji danych fotometrycznych w Irisie
(patrz → http://www.citizensky.org/content/iris-beginner) :
1. Dekodowanie plików RAW do formatu PIC.
2. Przygotowanie plików kalibracyjnych (master-flat, master-dark, master-bias, cosme).
3. Kalibracja obrazu obiektu astronomicznego
(Iris → preprocessing):

→

dla każdego piksela

((nieskalibrowany obraz) – (master dark) – (master bias))
Skalibrowany obraz = --------------------------------------------------------------((nieskalibrowany flat) – (flat master dark) - (master bias))

4. Konwersja obrazów do formatu CFA.
5. Alignment

(Iris → „Rejestracja gwiazd” - globalne kwadratowe dopasowanie wszystkich gwiazd)

6. Składanie obrazów obiektu astronomicznego w jeden (stacking).
7. Separacja jednego złożonego obrazu do formatu RGB (rezultat→ 3 pliki PIC).

4. Kalibracja zdjęć astronomiczych.
Przykładowy wynik kalibracji zdjęć DSLR

Okolice AZ Cas →Canon 400D+Tair F300mm +montaż EQ3-2
z napędem w rektascencji. Jest to stack z 10 zdjęć, 30 sekund
czas naświetlania. Pole widzenia 4 x 6 stopni.
Okolice AZ Cas w lustrzance Canon 400D z obiektywem F200mm na statywie
fotograficznym (bez montażu paralaktycznego i prowadzenia).
AZ Cas jest oznaczona prostopadłymi białymi kreskami w środku pola. Jest to stack z
50zdjęć 6-sekundowych w kolorze bez kadrowania (cropu). Pole widzenia 6 x 9 stopni.

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (teoria).
Program Iris → fotometria aperturowa

*** W oprogramowaniu fotometrycznym (np. Iris, Munipack)
wokół gwiazdy wyznacza następujące okręgi:
-) koło sygnału (ang. signal circle) – zależnie od seeing'u,
-) przerwa (ang. gap),
-) koło odniesienia (ang. reference annulus) z tłem nieba,
ważne jest, aby w tym obszarze pomiaru nie było innych gwiazd,

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (teoria).
a) fotometria różnicowa (podobna do obserwacji wizualnych).
Fotometria różnicowa:
-) gwiazda zmienna o jasności V,
-) gwiazda porównania C o znanej jasności „C_kat”,
-) gwiazda testowa K o znanej jasności „K_kat”,
-) różnica jasności ΔV = V_mierzone – C_mierzone,
-) test poprawności wyniku ΔV w czasie obserwacji:
(K-C)mierzone = (K-C)katalogowe,
-) Skalibrowana jasność gwiazdy zmiennej:

V = (V-C)mierzone + Ckat,
*** Wszystkie gwiazdy muszą być na zdjęciu CCD.
*** Można wykonywać nawet przy gorszej pogodzie (chmury) –
powoduje to nieznaczne pogorszenie dokładności fotometrii.
*** Jasności wyznaczone w powyższy sposób oznaczone są w bazie
AAVSO jako TB, TG i TR.
Fotometria z wieloma gwiazdami porównania
(ang. ensemble photometry) → verte ...

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (teoria).
DSLR ensemble photometry → wzory transformujące jasność gwiazdy
zmiennej (zmierzoną z pikseli „G”) do standardu „Johnson V”.
V*instrumentalna -(1) → V*normalna -(2) → V*standardowa
Równania transformacyjne:
(1) → Vn = Vi – [k+k”*(B-V)instr]*X
(2) → Vs = Vn - e*(B-V)kat - z
Przyjmujemy, że współczynnik ekstynkcji 2-rzędu k”=0. Wtedy:

(1)+(2) →

Vs = Vi – k*X – e*(B-V)kat – z

Odległość Masa pow.X
Zenitalna
Sec(Z)
0°
1
30°
1.15
45°
1.41
60°
2
70°
3
78°
5
84°
10
89°
100

Gdzie:
Vi, Vn, Vs – jasności gwiazdy:
Vi - instrumentalna (zmierzona np. programem Iris),
Vn - normalna (t.j.jasność instrumentalna poprawiona o ekstynkcję atmosferyczną),
Vs - standardowa (jasność skalibrowana do standardu astronomicznego V).
k, k” - współczynniki ekstynkcji atmosferycznej 1-go i 2-go rzędu,
X – masa powietrzna -wzrasta z funkcją secans odległości zenitalnej gwiazdy.
e – współczynnik transformacji jasności gwiazdy do std V (dla DSLR zwykle wynosi ok. -0,15 lub -0,08),
(B-V)kat, (B-V)instr – katalogowa i instrumentalna różnica kolorów pomiędzy filtrami B i V,
Z – stała zależna od rodzaju/wielkości obiektywu lub teleskopu
Współczynniki: e, k, z wyznaczamy metodą najmniejszych kwadratów.
Dla obserwacji w zenicie wystarczy uwzględnić tylko (2) równanie transf. (odleglości zenitalne <35stopni)

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).

Arkusz kalkulacyjny → a) Wprowadzamy jednorazowo :

*** współrzędne geograficzne miejsca obserwacji,
*** współrzędne i jasności katalogowe gwiazd porównania i zmiennych (pola zielone)
b) Wprowadzamy każdorazowo wyniki pom.fotometrycznych z Irisa i czas (pola niebieskie)

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).
Arkusz kalkulacyjny – zasady dobierania gwiazd porównania dla danej gwiazdy zmiennej:

Interpolacja - TAK, ekstrapolacja - NIE!!!
*** jasność – na liście referencyjnej powinny być jaśniejsze i ciemniejsze gwiazdy porównania
względem gwiazdy zmiennej,
*** katalogowy wskaźnik barwy (B-V) – na liście referencyjnej arkusza powinny być gwiazdy
porównania o wskaźnikach barwy (B-V) mniejszych i większych od gwiazdy zmiennej,
*** położenie na niebie – gwiazdy porównania powinny otaczać gwiazdę zmienną,
Często nie udaje się spełnić powyższych wymagań!
*** lista referencyjna arkusza musi zawierać minimum 5-6 gwiazd porównania,
aby metoda najmniejszy kwadratów dała sensowny wynik.
Jak dobierać parametry ekspozycji przy fotometrii DSLR?
*** obraz gwiazdy zmiennej na fotce nie może być prześwietlony
(jak to sprawdzić ... patrz następny slajd),
*** obrazy gwiazd na fotce nie mogą być kreskami,
np. obiektyw 85mm – maksymalny czas ekspozycji ok. 6 sekund, obiektyw 200mm – 2,5 sekundy
(ale zależy to od deklinacji obiektu, przy biegunach niebieskich można dłużej naświetlać,
gwiazdy przy równiku niebieskim należy naświetlać krócej).

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).
Określenie współrzędnych geograficznych miejsca obserwacji z mapy.google.pl

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).
Program Iris → fotometria aperturowa → warto dobrać stałą magnitudową tak, aby jasność
instrumentalna gwiazdy testowej odpowiadała katalogowej (np. dla Lam Aur->V kat.=4,705)

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).
Jak sprawdzić w Irisie, że obraz gwiazdy nie jest prześwietlony?
*** Dla aparatów z 12-bitowym konwerterem A/C (np. Canon 350D, 400D, 1000D)
– praktycznie maksymalna wartość jasności gwiazdy nie powinna być większa niż 2500-3000 ADU
(teoretycznie 2^12-1 → 4095ADU).
*** Dla aparatów z 14-bitowym konwerterem A/C (np. Canon 450D, 600D, 1100D)
– maksymalnie 7-10tys. ADU (teoretycznie 2^14 -1 → 16383 ADU)

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).
Część kontrolna arkusza kalkulacyjnego:
*** Sensowne współczynniki ekstynkcji atmosferycznej „k” →
-0,5 < k < -0,1.
*** Sensowny współczynnik transformacji do std V powinien być ok.-0,15 dla matryc z filtrem R(lustrzanki bez filtru R=-0,08).
*** Parametr „Czy poprawić dane o ekstynkcję atm.?”=0 – dla odległości zenitalnych mniejszych od 35st. (X<1,13).
*** Na poniższych rysunkach wsp.R powinien być poniżej<0,7(świadczy to o braku zależności pomiędzy zmiennymi).
*** Maksymalny błąd dopasowania gwiazdy porównania nie powinien być większy od 0,05 magnitudo.

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).
Arkusz kalkulacyjny –
tabela wyników obserwacji gwiazd zmiennych (np. R Leo, DV Leo, DY Leo) – kolumna „V
Mag”,
Opcjonalnie można wyznaczyć jasność gwiazdy zmiennej na podstawie zdjęć wykonanych w
innych czasie tej samej nocy. Do wyznaczania jasności są wykorzystywane współczynniki
kalibracyjne z bieżącego arkusza kalkulacyjnego.

5. Pomiary fotometryczne i wyznaczenie jasności (praktyka).
Wyniki obserwacji fotometrycznych :
1. wprowadzamy do bazy obserwacji gwiazd zmiennych AAVSO (przykład podano na
poniższym rysunku) → obserwacje w barwie Tri-B, Tri-G/Johnson V, Tri-R,
2. przesyłamy na e-mail sswdob@poczta.onet.pl do opiekuna polskiej bazy zawierającej
obserwacje w barwie Tri-G/Johnson V gwiazd zmiennych. Jest to plik tekstowy w formacie :
nazwa gwiazdy, JD, jasność, uwagi → ZET AUR, 2464333.1234, 3.786, CANON.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Epsilon Aurigae - porównanie dokładności obs. wizualnych (czarne kropki)
fotometria „V” (zielone kropki) z bazy AAVSO,
niebieskie kwadraty - moje obserwacje (nick BRIA) z 2011r.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Epsilon Aurigae - fotometria „V” (zielone kropki) z bazy AAVSO,
niebieskie kwadraty - moje obserwacje (nick BRIA) z 2011r.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Zeta Aurigae – zaćmienie główne w listopadzie 2011 r. porównanie dokładności obs. wizualnych (czarne kropki)
fotometria „V” (zielone kropki) z bazy AAVSO,
niebieskie kwadraty - moje obserwacje (nick BRIA).

Zeta Aurigae (ζ Aur) jest układem zaćmieniowym typu algola. Główną gwiazdą jest czerwony nadolbrzym
(200Ro, 8Mo). Drugim składnikiem układu jest znacznie mniejsza i gorętsza niebieska gwiazda ciągu głównego. Ich
wzajemny okres orbitalny wynosi 972.16d (2.66 lat).

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Zeta Aurigae – zaćmienie główne w listopadzie 2011 r. fotometria „V” (zielone kropki) z bazy AAVSO,
niebieskie kwadraty - moje obserwacje (nick BRIA).

6. Wyniki obserwacji DSLR.
R Leo (miryda)– maksimum na wiosnę 2012 r.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
DV Leo (gw.zmienna typu SR)– maksimum na wiosnę 2012 r.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Mira Ceti - maksimum w lecie 2012 r.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
AZ Cas – zaćmienia i przejście przez peryastron 2012-14r.
AZ Cas jest układem podwójnym obiegającym wspólny środek masy w ciągu 9,3 roku po bardzo rozciągniętej elipsie (mimośród e=0,55).
Parametry składników gwiazdowych układu AZ Cas:
-) gwiazda-nadolbrzym o wielkości około 1000Ro, masa 18Mo, temp.powierzchniowa 4000K (późne K/wczesne M),
-) gwiazda 30Ro, masa-13Mo, temp.powierzchniowa 21000K (typ widmowy B),
jasność gwiazdy B jest porównywalna na jasnością nadolbrzyma, ale większość promieniowania przypada na zakres niebieski widma.
Harmonogram zdarzeń w systemie AZ Cas:
V-VI 2012r.-początek stopniowego wzrostu jasności,prawdopodobnie spowodowanego rozpraszaniem światła gwiazdy Be w otoczce
nadolbrzyma.
16/17 XI 2012r-zaćmienie główne-pierwszy kontakt,
27/28 XI 2012r-zaćmienie główne-drugi kontakt,
12 I 2013r. -środek zaćmienia głównego,
27/28 II 2013r-zaćmienie główne-trzeci kontakt,
6/7 III 2013r -zaćmienie główne-czwarty kontakt,
Listopad/grudzień 2013r-przejście przez peryastron. (maksimum wzrostu jasności).
Lipiec/sierpień 2014 -zaćmienie wtórne (praktycznie niezauważalny
spadek jasności podczas tranzytu gwiazdy Be na tle nadolbrzyma).

Więcej szczegółów na temat
moich obserwacji AZ Cas
→ R.Biernikowicz (2012)
→ R.Biernikowicz (2013a)

6. Wyniki obserwacji DSLR.
AZ Cas – zaćmienia i przejście przez peryastron 2012-2014r.
(BRIA – moje obserwacje transformowane do std V, ale bez uwzgl.współczynnika ekstynkcji 2-go rzędu)

6. Wyniki obserwacji DSLR.
AZ Cas – zaćmienia i przejście przez peryastron 2012-2014r.
Krzywa zmian blasku w barwie V gwiazdy
zmiennej AZ Cas w okresie XI-XII 2012 r.
sporządzona na podstawie obserwacji
własnych.

→

W ciągu kilkunastu dni (16-28 XI 2012r.)
gorąca gwiazda schowała się za czerwonego
nadolbrzyma i nie było jej widać do początku
marca 2013r. Na rysunku w jasności gwiazdy
została uwzględniona transformacja z pikseli G
do standardowego V, ale nie uwzględniono
współczynnika ekstynkcji atmosferycznej 2-go
rzędu.
Pomiary oznaczone jasnozielonymi kwadratami
zostały wykonane zestawem obiektyw
F3,5/200mm + Cannon 400D + statyw
fotograficzny.
Obserwacje oznaczone ciemnozielonymi
kwadratami dotyczą zestawu obiektyw Tair
F4,5/300mm + Cannon 400D + montaż EQ3-2
z napędem w RA.

→

Niebieskie prostokąty - obserwacje
Arnie Henden'a / HQA (prezydent
AAVSO) – obserwacje
transformowane do std „V”

6. Wyniki obserwacji DSLR.
AZ Cas – zaćmienia i przejście przez peryastron 2012-2014r.

Szacunkowa dokładność fotometrii AZ Cas za pomocą zestawów fotometrycznych z obiektywami Tair
F4,5/300mm i Soligor F3,5/200mm. Na wykresie pokazano średni błąd pomiaru jasności instrumentalnych
gwiazd porównania w okolicy AZ Cas w zależności od jasności gwiazd (błędy z okresu X-XII 2012r.).
Pięć pomiarów jasności danej gwiazdy za pomocą Irisa na 1-minutowych stackach (tylko piksele „G”) pozwala
wyznaczyć średnią jasność instrumentalną oraz odchylenie standardowe od tej średniej. Średni błąd pomiaru
jasności został obliczony jako średnia z tych odchyleń standardowych.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Eta Gem – w poszukiwaniu zaćmienia (październik-listopad 2012 r.)
Eta Gem jest systemem składającym się z trzech gwiazd, gdzie:
1. Czerwony olbrzym o typie widmowym M3 wykazuje zmienność półregularną (okres
pulsacji rzędu 233 dni) i amplitudzie zmian blasku 3,1 - 3,9 magnitudo. Na ogół jednak
Eta Gem ma jasność powyżej 3,6magitudo. Spadki jasności poniżej tego progu są
spowodowane zaćmieniem.
2. gwiazda typu widmowego B (?) tworząca razem z czerwonym olbrzymem układ
zaćmieniowy o okresie orbitalnym ponad 8 lat.
3. biały karzeł "Eta Gem B" o typie widmowym G i jasności 6mag odległy o 1,6" od
czerwonego olbrzyma, obiegającym wspólny środek masy w ciągu 700lat,
W okresie od początku października do połowy listopada 2012r. miało wystąpić
zaćmienie w tym układzie, ale nie wystąpiło (?) ...
Ostatnie w pełni obserwowane zaćmienie w tym układzie obserwowano w 1988 r.
przez BAA
(patrz rys. obok).

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Alert AAVSO nr 476 → b Per – podwójne zaćmienie? (28 stycznia 2013 r.)
B Persei (HR1324, HD26961) jasność zmienia się w zakresie 4,52-4,68mag.(barwa V).
B Per jest układem trzech gwiazd. Dwie z nich (oznaczone jako A i B) tworzą ciasny układ podwójny
o okresie orbitalnym 1,53 dnia. W tym układzie nie występują zaćmienia, gdyż nachylenie
płaszczyzny orbity systemu AB wynosi około 40stopni. System AB tworzą gwiazdy o elipsoidalnym
kształcie, którego wypadkowa jasność zmienia się w wyniku zmian powierzchni świecącej w kierunku
obserwatora. Z układem AB jest związany trzeci składnik C, który obiega wspólny środek masy w
ciągu około 702 dni. Płaszczyzna orbity składnika C jest nachylona prawie prostopadle do linii
widzenia. Technikami interferometrii optycznej R. T. Zavala i J. J. Sanborn wyznaczyli
okres orbitalny składnika C na 702,45± 0,05 dni
oraz moment najbliższego minimum:28 stycznia 2013 r. godz. 20:24UT ± 1,5

6. Wyniki obserwacji DSLR.
kometa Pan-Starrs – wiosna 2013 r.

R.Biernikowicz(2013b) → Wyznaczenie jasności komety PanSTARRS w zakresie wizualnym "G"
za pomocą sześciu apertur wykorzystywanych w metodzie hiszpańskiej (≈10", ... , 60") i włoskiej
(koło o średnicy 100 tys.km w odległości komety od nas). Jasność komety została wyznaczona
względem gwiazd porównania HD3411 (6,18V, B-V=1,17) w dniu 23 marca br. i HD2611 (7,47V,
B-V=0,54) w dniu 1 kwietnia br. Zdjęcia zostały wykonane Canonem 400D z ob. 300mm.
300mm.
Apertura
[piksele]

Apertura ["]

Apertura [km] w
dn.
23.03.2013r.*)

Jasność komety
w barwie "G"
[mag] w dn.
23.03.2013 r.

Apertura [km] w
dn.
01.04.2013r.*)

Jasność komety
w barwie "G"
[mag] w dn.
01.04.2013 r.

3

12"

10500 km

5,53

11100 km

7,29

5

20"

17400 km

5,02

18500 km

6,83

8

31"

27000 km

4,64

28700 km

6,47

10

39"

34000 km

4,47

36100 km

6,28

13

51"

44500 km

4,30

47200 km

6,09

15

59"

51400 km

4,21

54600 km

6,00

27

106"(apertura "włoska")

---

---

98000 km

5,61

29

115"(apertura "włoska")

100200 km

3,82

---

---

*) Zgodnie z efemerydą w dniu 23 marca/01 kwietnia 2013r. kometa PanSTARRS znajdowała się w odległości
1,2017/1,2755 j.a. od Ziemi. Według wzoru:
Ap[km] ≈ Ap["] * R* 149600000[km] / 206265
gdzie R–odległość od komety do Ziemi w j.a.,
można obliczyć średnicę koła w kilometrach Ap[km] umieszczonego w odległości komety PanSTARRS od nas,
które odpowiada danej aperturze w sekundach łuku Ap["]

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Program Iris → fotometria aperturowa komety PanSTARRS C/2011 L4→ jedno koło aperturowe
(np. promień 27 pikseli).
Programem Iris zostało zmierzone w ADU natężenie światła gwiazdy/komety (ang. "intensity") oraz tła nieba w pobliżu tych obiektów
(przykład na poniższym rysunku):
-) pierwszy pomiar - natężenie światła gwiazdy porównania z tłem nieba w ADU,
-) drugi pomiar - natężenie światła tła nieba w pobliżu gwiazdy porównania w ADU,
-) trzeci pomiar - natężenie światła komety + tło nieba w ADU,
-) czwarty pomiar - natężenie światła tła nieba w pobliżu komety w ADU,
Różnicę jasności pomiędzy gwiazdą porównania i kometą oblicza się z podstawowego wzoru zamieniającego stosunki natężeń na
różnicę jasności, czyli Vp - Vk = - 2,5 * log ( Ik / Ip ), gdzie Vp/Ip, Vk//Ik - odpowiednio jasność/natężenie światła gwiazdy porównania
"p" i komety "k".

6. Wyniki obserwacji DSLR.
R.Biernikowicz(2013c) → wybuch SS Cygni w czerwcu 2013 r.
Jest to ciasny układ podwójny składający się z gwiazdy ciągu głównego (typ widmowy K5, masa
~0.4Mo) i białego karła (masa ~0,6Mo). Gwiazdy są w odległości nie większej niż ~160 tysięcy km
(odległość do powierzchni obu gwiazd). Obiegają środek masy całego układu w ciągu 6,5 godziny.
Szacuje się, że nachylenie płaszczyzny orbity "i" wynosi ~50 stopni.
W tym ciasnym układzie podwójnym gwiazda ciągu głównego całkowicie wypełnia swoją powierzchnię
Roche'a i przez punkt Lagrangea L1 materia przepływa w stronę białego karła tworząc dysk akrecyjny.
Niestabilność dysku akrecyjnego objawia się w postaci wybuchów średnio co ~49,5 dnia.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Program Iris →Fotometria automatyczna SS Cygni w programie Iris (menu startowe + wyniki).
Wybór obiektów do fotometrii automatycznej w programie Iris (gwiazda porównania →1,
gwiazda zmienna SS Cyg→2, gwiazda testowa →3, tło nieba →4 i 5)

6. Wyniki obserwacji DSLR.
wybuch SS Cygni w czerwcu 2013 r.

R.Biernikowicz(2013c) → Na podstawie własnych pomiarów wyznaczyłem następujące parametry wybuchu w
barwie TG:
-) wybuch typu L.
-) 8,254 mag. - jasność w maksimum w dn. 8 czerwca br o godz.21:56UT,
-) 10,3 mag. ≈ (12,2+8,3)/2 - jasność odpowiadająca połowie wysokości wybuchu,
-) 16 dni – czas trwania wybuchu na poziomie 10,3 mag. od 6 do 22 czerwca br,
-) 6 czerwca 2013 r. - początek wybuchu, gdy jasność SS Cyg przekroczyła 10,3 mag.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
wybuch SS Cygni w czerwcu 2013 r.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
Alert AAVSO nr 485 -obserwacje gwiazdy symbiotycznej AG Draconis VI - IX 2013r.
Około 22 lipca 2013 roku zdjęcia jej widma w wysokiej rozdzielczości wykonał teleskop
CHANDRA (zakres fal X). Natomiast od 18 do 28 września 2013 roku obserwacje
spektroskopowe w zakresie ultrafioletowym zostaną wykonane przez teleskop HST.
Obserwacje fotometryczne są potrzebne do interpretacji tych widm.

Obserwacje AG Dra z bazy AAVSO.
Moje obserwacje DSLR (barwy TR, TG i TB) oznaczone są kwadratami.

6. Wyniki obserwacji DSLR.
wyznaczenie jasności kwazara 3C 273 w dniu 11 czerwca 2013 r.
Obiektyw Tair F4,5/300mm+ Canon 400D +
montaż EQ3-2 w napędem w RA
→ 60 zdjęć x 30 sekund x 1600 ISO
Wynik:
Barwa TG = 12,64±0,17 mag.
(masa powietrzna X~3,3!)

7. Podsumowanie:
Można wykonywać wspaniałą, kultową, fotometrię „Johnson V”
(standard uznawany przez profesjonalnych astronomów!)
lub inne - mniej zacne fotometrie (Tri-B, Tri-G, Tri-R)
za pomocą zwykłej lustrzanki cyfrowej
przymocowanej do głowicy statywu fotograficznego,
a kupionej za kilkaset złotych.
Tym samym sprzętem w dzień robimy krajobrazy, portrety, makra, wschody i zachody słońca w nocy fotometrię DSLR.
:)
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*** R.Biernikowicz (2013a) – Proxima 1/2013 - „AZ Cassiopeiae w zaćmieniu (16.11.2012r.
- 7.03.2013r.)” → http://www.astronomica.pl/proxima11.pdf
*** R.Biernikowicz (2013b) – Proxima 2/2013 - „Fotometria CCD komet po brytyjsku, włosku
i hiszpańsku.” → http://www.astronomica.pl/proxima12.pdf
*** R.Biernikowicz (2013c) – Proxima 3/2013 - „Obserwacje DSLR wybuchu SS Cygni w
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