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Wprowadzenie do fotometrii lustrzankowej.
Świat technologii pędzi do przodu, a z nim również metody obserwacji astronomicznych.
Kilkadziesiąt lat temu czytałem z wielkim podziwem jak astronom wkładał kasetę z kliszą do
kamery fotograficznej w ognisku głównym wtedy największego na świecie 5-metrowego teleskopu
na Mount Palomar i naświetlał ją przez kilka nocy (taka to była precyzja!), aby uzyskać obraz
odległej mgławicy. Dzisiaj podobne możliwości w zakresie zbierania fotonów posiada mniej więcej
25 centymetrowy amatorski teleskop z cyfrową kamerą CCD. Kilka lat temu przeżyłem kolejne
astronomiczne zadziwienie, gdy dowiedziałem się na portalu Citizen Sky, że swoją lustrzankę
cyfrową używaną do uwieczniania codzienności mogę potraktować jak dokładny fotometr
pozwalający mierzyć jasność gwiazd w standardowym filtrze astronomicznym V z dokładnością do
1/100 wielkości gwiazdowej a nawet lepiej, który wymaga wyznaczenia współczynników
transformacji i ekstynkcji atmosferycznej.
W artykule podzielę się tym moim astronomicznym zadziwieniem i opiszę jak można zrobić
kultową fotometrię astronomiczną w systemie Johnsona-Cousinsa BVR za pomocą zwykłego
aparatu cyfrowego. Jest to tak rozległy temat, który nie da się w całości zmieścić nawet w jednym
obszernym opracowaniu. Zachęcam do lektury bibliografii na końcu artykułu, a zwłaszcza
podręcznika AAVSO o fotometrii lustrzankowej (wersja 1.4) [1] dostępnego na razie w języku
angielskim, hiszpańskim, francuskim i greckim. Aktualnie ten podręcznik jest tłumaczony na język
polski przez grupę miłośników astronomii skupioną wokół Biuletynu Obserwatorów Gwiazd
Zmiennych „Proxima” [12]. Do końca wakacji’2017 na stronę AAVSO [1] powinna trafić również
polska wersja językowa tego podręcznika.
Oprócz testów sprzętowych i wizualizacji przykładowej ekstynkcji atmosferycznej opisanych w
dodatkach, wspomniany podręcznik do fotometrii lustrzankowej AAVSO nie zawiera praktycznego
opisu postępowania – od opracowania zdjęć fotometrycznych za pomocą oprogramowania w celu
uzyskania jasności instrumentalnych gwiazd, po redukcję tych jasności poza atmosferę i
transformację za pomocą arkusza kalkulacyjnego do standardowych filtrów astronomicznych
Johnsona-Cousinsa BVR. Zarówno wspomniany arkusz kalkulacyjny wraz z instrukcja
postępowania, jak i opis użycia oprogramowania astronomicznego znajdują się w materiałach
dodatkowych [1].
Niniejsze opracowanie zawiera przykładową instrukcję przetwarzania zdjęć do fotometrii
lustrzankowej za pomocą darmowego programu IRIS (rozdział 4.1 - 4.3) oraz praktyczne
wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do korekty ekstynkcji atmosferycznej i transformacji do
standardowych filtrów astronomicznych BVR (rozdział 4.4 – 4.5).
W dodatku A została podany słowniczek pojęć wykorzystanych podczas tłumaczenia podręcznika
do fotometrii lustrzankowej.
1. Co to jest fotometria lustrzankowa i dlaczego warto ją robić?
Fotometria jest techniką obserwacji astronomicznych pozwalającą porównywać jasności jednych
gwiazd względem innych w określonym zakresie barw. Z powodów opisanych w dalszej części tego
rozdziału jednak najczęściej porównuje się jasności gwiazd zmieniających swój blask w
obserwowanej skali czasowej względem gwiazd o stałej jasności. Ale musimy pamiętać, że tak
naprawdę to każda gwiazda jest gwiazdą zmienną w zależności od amplitudy zmian blasku i czasu
obserwacji. Nawet nasze „niezmienne” Słońce w ciągu najbliższych paru miliardów lat stanie się
coraz czerwieńsze i jaśniejsze.
Detektorem zliczającym fotony może być ludzkie oko (błąd pomiaru ~10%, czyli astronomicznie
0,1 mag), detektor fotoelektryczny (~0,1% = 1 mmag = 0,001 mag), kamera CCD (błąd zaledwie
~0,001 mmag dla kamer CCD umieszczonych na satelitach, np. polskim BRITE), a ostatnio nawet
matryca aparatu cyfrowego (błąd ~ kilka mmag - patrz np. [6]).

W języku angielskim skrót D.S.L.R. (Digital Single Lens Reflex camera) oznacza lustrzankę
cyfrową. Natomiast angielskie określenie „DSLR photometry”, które można przetłumaczyć na
język polski jako „cyfrowa fotometria lustrzankowa”, jest metodą pomiarów jasności ciał
niebieskich (w szczególności gwiazd) z wykorzystaniem zdjęć z aparatów cyfrowych – najczęściej
lustrzanek cyfrowych.
Ten sposób obserwacji jest już znany około dekady i jedną z pierwszych publikacji analizującej jej
możliwości była praca Hoot’a [5] z 2007 roku. Aczkolwiek Hoot wykazał niedopuszczalną
niedokładność przy próbie transformacji wskaźników barwy trzech kolorów lustrzanki cyfrowej
Canon 350D do standardowych filtrów astronomicznych BVR. Wielkim przełomem w kierunku
wykorzystania aparatów cyfrowych do standaryzowanej fotometrii gwiazd była międzynarodowa
akcja obserwacji zaćmienia głównego ε (epsilon) Aurigae, które trwało w latach 2009-2011. Wtedy
powstał w oparciu o fundusze amerykańskiej agencji rządowej NSF portal „obywatelskiego nieba”,
czyli Citizen Sky [2]. Portal działał aktywnie do roku 2012 i na jego forum we współpracy
zawodowych astronomów i miłośników astronomii zostały szczegółowo rozpracowane sposoby
obserwacji gwiazd zmiennych za pomocą aparatów cyfrowych (niestety w 2017 r. został wyłączony
dostęp do tego forum). Dla typowych gwiazd zmiennych (żadnych silnych linii emisyjnych lub
absorpcyjnych, wskaźnik barwy ~0,3 mag < B-V < ~1,0 mag) bardzo dobrze transformowały się
wyniki obserwacji w barwie zielonej lustrzanki cyfrowej do standardowej barwy astronomicznej
„V”. Przy tym okazało się również, że obserwacje ε Aurigae nie ustępowały dokładnością innym
technikom obserwacyjnym. Rys.1 z publikacji szwedzkiego miłośnika astronomii Karlssona [3]
przedstawia krzywą blasku podczas zaćmienia ε Aurigae w latach 2009-2011 w standardowym
filtrze astronomicznym Johnson-V uzyskaną technikami DSLR, CCD, PEP (Photoelectrical
Photometry). Uwzględnione zostały dane z bazy AAVSO dla 20 najlepszych obserwatorów ε Aur.
W tabeli obok rysunku kolejne kolumny oznaczają nazwisko i imię obserwatora, jego kod AAVSO,
technika obserwacji, przesunięcie (ang. offset) w magnitudo krzywej blasku danego obserwatora
względem średniej, błąd/odchylenie standardowe obserwacji. Uzyskano porównywalną dokładność
fotometrii lustrzankowej (DSLR) z CCD i PEP - odchylenie standardowe (SD) ~ 0.01 – 0.02mag.

Rys.1 Krzywa blasku ε Aurigae podczas zaćmienia w latach 2009-2011 na podstawie obserwacji
CCD (… kamera) , DSLR (lustrzanka cyfrowa) i PEP (fotometr fotoelektryczny). Materiał źródłowy
[3].
Kolejny test dokładności fotometrii lustrzankowej został opublikowany w 2012 roku przez
Kloppenborga z współpracownikami [8]. Autorzy wyznaczyli jasności gwiazd dla kilku pól w
gwiazdozbiorach Łabędzia i Smoka na podstawie prawie 500 zdjęć naświetlanych przez 12 sekund
w grupach po 10 zdjęć wykonanych lustrzanką Canon 450D z obiektywami o ogniskowych f = 200
i 85 mm umieszczoną na statywie fotograficznym. W tych polach wybrano ogółem 134 gwiazdy o
wskaźniku barwy B-V w zakresie (-0,2 mag / +2 mag) i o jasności większej od V~8,8 mag, które

nie wykazywały zmian jasności i nie nakładały się wzajemnie. Jasność instrumentalna w barwie
zielonej G została zredukowana do jasności w filtrze Johnson-V. Oszacowano błąd ±0.01mag dla
jasności gwiazd 3.5<V<7.5 mag. oraz ±0.02 mag dla gwiazd 7.5<V<8.0 mag.
Współpraca uczestników akcji Citizen Sky zaowocowała również warsztatami AAVSO w 2013
roku, na których napisali oni podręcznik do fotometrii lustrzankowej. W ubiegłym roku ukazała się
jego czwarta wersja (patrz: [1]), w której po raz pierwszy opisano warunki pod jakimi jest możliwa
transformacja jasności instrumentalnych RGB uzyskanych aparatem cyfrowym do jasności systemu
Johnsona-Cousinsa BVR (patrz rozdział 4.4). Ale wymaga to dalszych praktycznych weryfikacji, do
których wykonania gorąco zachęcam czytelników, np. fotometria trójbarwna delta Cep, zaćmienie
beta Per, itp. Dla chętnych AAVSO prowadzi również płatne kursy na temat obserwacyjnej
lustrzankami cyfrowymi.
Fotometrię lustrzankową warto robić, gdyż wymaga ona minimalnych nakładów finansowych. Za
kwotę mniejszą od tysiąca złotych można kupić używaną lustrzankę cyfrową (osobiście polecam
14-bitowe modele firmy Canon >= 450D, bo są dobrze rozpracowane przez miłośników astrofotografii) ze statywem i głowicą fotograficzną oraz wężykiem spustowym. Wielu pasjonatów
fotografii posiada taki zestaw sprzętowy i bez dodatkowych wydatków może od zaraz rozpocząć
przygodę z fotometrią lustrzankową. Kolejną zaletą tej techniki jest jednoczesna obserwacja tego
samego obszaru nieba w trzech barwach – wizualnie lub w fotometrii CCD jednocześnie ten sam
obserwator rejestruje niebo tylko jednym zakresie fotometrycznym. Dobrze wykonana fotometria
lustrzankowa zapewnia dokładność nawet 0,01 mag, czyli porównywalną z fotometrią CCD i o rząd
wielkości lepiej niż fotometria wizualna. Jest to bardzo mobilny sposób obserwacji nieba, gdzie
cały zestaw mieści się w torbie fotograficznej, a proces pozyskiwania materiału obserwacyjnego
może się odbyć w całości w aparacie cyfrowym. Zestawy do fotometrii lustrzankowej mogą
posiadać bardzo duże pole widzenia, w którym jednocześnie można obserwować wiele gwiazd
zmiennych. Na przykład lustrzanka z matrycą CMOS o wielkość APS-C z obiektywem o
ogniskowej 55 mm posiada pole widzenia aż 15,4° x 23,1° i w jednej klatce może zmieścić się
prawie cały gwiazdozbiór Oriona.
Sprzęt do fotometrii lustrzankowej posiada również sporo niedogodności w porównaniu do
stosowanego w fotometrii CCD - co sprawia, że należy się więcej napracować, aby otrzymać dobre
wyniki. Matryce stosowane w lustrzankach cyfrowych nie są chłodzone i podczas dłuższych sesji
obserwacyjnych potrafią podnieść ich temperaturę nawet o 10°C. Posiadają znacznie mniejszy
zakres dynamiczny w porównaniu do 16-bitowych kamer CCD, gdyż informacja z każdego piksela
jest zapisywana na tylko na 12 lub 14 bitach (odpowiednio maksymalne wartości odczytu piksela
4095/16383 ADU). Matryca CMOS posiada na stałe wbudowany kolorowy filtr nad każdym
pikselem tworzący tzw. maskę Bayera (więcej na ten temat w rozdziale 2). Nie ma sensu montować
w lustrzance cyfrowej dodatkowe filtry fotometryczne (np. filtr R lub I), gdyż ich kombinacja z
maską Bayera ekstremalnie zmniejsza liczbę zbieranych fotonów oraz stanowi system
fotometryczny poza wszelkimi standardami. Podstawą dobrej fotometrii jest liniowość detektora,
która w lustrzankach cyfrowych nie rozciąga się w całym zakresie wartości odczytywanych z
matryc 12/14 bitowych.
Gwiazdy zmienne warto obserwować technikami takim jak spektroskopia lub fotometria,
ponieważ stanowią one dla nas swego rodzaju zdalne laboratoria astrofizyczne, w których możemy
weryfikować znane nam prawa fizyki. Te same procesy fizyczne takie jak grawitacja,
termodynamika, elektromagnetyzm, fizyka jądrowa, chemia, które obowiązują na Ziemi dotyczą
również całego Wszechświata. Poprzez obserwacje zmian jasności gwiazd możemy znaleźć
odpowiedź na przyczyny powodujące te zmienności. Obserwacje gwiazd zmiennych 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. Na portalu
AAVSO wymienia się następujące argumenty zachęcające do obserwacji tych obiektów. W
szczególności obserwacje pulsacji cefeid pozwalają na wyznaczanie odległości do galaktyk i

określenie 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 super-masywnymi czarnymi
dziurami. Obserwacje supernowych doprowadziły do zaskakującego wniosku, że ekspansja
Wszechświata przyśpiesza. Nawet poszukiwanie pozaziemskiego życia jest związane z gwiazdami
zmiennymi. Jedną z metod odkrywania egzoplanet są obserwacje tranzytów na tle gwiazd. Również
proces formowania się innych układów planetarnych i powstanie życia na innych planetach.

2. Sprzęt do fotometrii lustrzankowej.
Lustrzanka cyfrowa jest szczególnym rodzajem aparatu cyfrowego, w którym znajduje się lustro
przełączające drogę promieni świetlnych z wymiennego obiektywu na światłoczułą matrycę CMOS
lub wizjer optyczny. Pozycję tego lustra zmienia przycisk spustowy. Po jego naciśnięciu lustro
zostaje podniesione, migawka odsłania matrycę i rozpoczyna się jej naświetlanie zgodnie ze
skonfigurowanym czasem naświetlania i innymi parametrami ekspozycji. Współczesne lustrzanki
cyfrowe mogą być również sterowane z przenośnego komputera podłączonego za pomocą kabla
USB.
Na rys.2 jest przedstawiona schematycznie lustrzanka cyfrowa. Jednak warto podkreślić, że do
fotometrii lustrzankowej mogą nadawać się również inne rodzaje aparatów cyfrowych (np.
zaawansowane kompakty, hybrydy, itp.), które posiadają funkcjonalności opisane w dalszej części
tego rozdziału.
Światło gwiazdy pada w obiektywie przez źrenicę wejściową o średnicy Φ (fi), która jest również
nazywana aperturą. Jednak aby uniknąć pomieszania pojęć z wprowadzonym w dalszej części
artykułu określeniem fotometrii aperturowej (patrz rozdział 4.2) proponuję średnicę soczewki
obiektywu lub lustra teleskopu nazywać źrenicą wejściową.
Obiektyw posiada ogniskową (FL) wyrażoną w milimetrach. Jego powierzchnia zbierająca światło
może być zmieniona poprzez zmianę przysłony F# = FL / Φ. Wartość/liczbę przysłony (ang. f-stop)
podaje się względem ogniskowej, np. przysłona f5 oznacza, że dla obiektywu o ogniskowej 50 mm
źrenica wejściowa wynosi zaledwie 10 mm (jest to minimalna wartość, przy której jeszcze jest sens
robić fotometrię lustrzanką cyfrową!).

Rys.2 Schemat typowej lustrzanki cyfrowej (ang. DSLR camera). Materiał źródłowy [1].
Istotnym elementem każdej lustrzanki cyfrowej jest migawka, która steruje ilością światła
padającego na matrycę CMOS. Pomiędzy migawką a matrycą CMOS jest umieszczony zestaw
filtrów podczerwonych i ultrafioletowych (sumarycznie przepuszczają światło tylko w zakresie
długości fali 4000Å < λ < 7000Å) oraz anty-Moire, który zmniejsza podpróbkowanie (ang.
undersampling, tzn. rozłożenie obrazu gwiazd na zbyt małej liczbie pikseli) spowodowany użyciem
filtrów RGB. Niektórzy astro-amatorzy usuwają te filtry, aby zwiększyć czułość lustrzanki na
światło czerwone. Taką lustrzankę nazywa się modyfikowaną. Poprawia to również parametry
fotometryczne lustrzanki np. poprzez zmniejszenie współczynnika transformacji: jasność
instrumentalna w barwie zielonej → Johnson-V.

Wreszcie ostatnim elementem systemu optycznego lustrzanki cyfrowej jest matryca CMOS - trwale
zespolona z siatką mikrosoczewek oraz kolorową maską filtrów Bayera RGB. Nad każdym
pikselem znajduje się mikrosoczewka, która zbiera całe padające na nią światło. W matrycach
CMOS mikrosoczewki są bardzo potrzebne, gdyż w przeciwieństwie do matryc CCD, powierzchnia
zbierająca światło stanowi dość ograniczoną część piksela. Zwykle najefektywniej ogniskują one
fotony na światłoczułej części piksela dla przysłony obiektywu w zakresie około f2,5 - 7.
Maskę Bayera pokazaną na rys.3 stanowią mikroskopijne pigmenty barwników czerwonych,
zielony i niebieskich, czyli w skrócie RGB (ang. red/green/blue), napylone na powierzchnię
każdego piksela. Struktura kolorystyczna składa się grupy czterech pikseli (zwykle 2 piksele G oraz
po jednym R i B) i jest powielona na całą matrycę CMOS. Każdy model aparatu cyfrowego posiada
swój unikalny rozkład tej kolorystyki (dla większości lustrzanek firmy Canon - RGGB, dla Nikona
– BGGR). Na forum Citizen Sky [2] oszacowano, że na 100% fotonów pochłoniętych przez
matrycę CMOS, piksele G absorbują ~ 75% fotonów, piksele B ~ 15%, piksele R ~ 10%
(specyficzna kombinacja czułości matrycy i przepuszczalności filtrów Bayera).

Rys.3. Maska Bayera i rozdzielenie kolorów RGB (ang. RGB color separation) podczas
opracowania negatywów cyfrowych (ang. RAW images), która została opisana w rozdziale 4.1 krok 8. Jak widać na rysunku po tej operacji klatki wynikowe mają tylko ¼ liczby pikseli. Materiał
źródłowy [1].
Do wykonywania fotometrii lustrzankami cyfrowymi należy zaopatrzyć się zestaw
sprzętowy spełniający następujące ogólne kryteria:
► aparat cyfrowy (lustrzanka cyfrowa/kompakt/hybryda) z możliwością:
●zapisu zdjęć w formacie negatywu cyfrowego RAW (JPG, TIFF wykluczone!),
●manualne nastawianie czasów ekspozycji przynajmniej do ~ 10 sekund,
●obiektyw o ogniskowej F = 50 – 200mm,
●manualne ustawianie ostrości,
► Statyw z głowicą fotograficzną lub lepiej montaż paralaktyczny >= EQ3-2 z napędem w kącie
godzinnym (szczególnie dla obiektywów / refraktorów / teleskopów F >= 200mm),
► Wężyk spustowy lub pilot na podczerwień,

► Komputer do redukcji obserwacji z arkuszem kalkulacyjnym (w dzisiejszych czasach jest w
każdym domu!).
Zestaw do fotometrii lustrzankowej, który spełnia powyższe wymagania, miałem skompletowany
już na starcie: aparat Canon 400D ze standardowym zoomem 18-55mm na statywie i głowicę
fotograficzną PZO. Ta technika obserwacyjna zainteresowała mnie jesienią 2011 roku, ponieważ
chciałem zaobserwować zaćmienie w układzie podwójnym Dzeta Aurigae (ζ Aur) - szczegóły w
rozdziale 5.1. Przed zaćmieniem zakupiłem na portalu aukcyjnym używany obiektyw
stałoogniskowy Jupiter 9 (ogniskowa 85 mm / maksymalna przysłona f2) za 240 zł. Obserwacje
tym obiektywem zwykle prowadziłem przy przysłonie f2,8 - co daje źrenicę wejściową mojego
zestawu równą 85 mm / 2,8 = 30 mm.
Później przy okazji obserwacji kolejnych coraz słabszych gwiazd zmiennych zakupiłem za 140 zł
używany japoński obiektyw Soligor o ogniskowej 200mm (źrenica wejściowa = 57mm przy
maksymalnej przysłonie f3,5) i radziecki Tair FS o ogniskowej 300mm (źrenica wejściowa = 67
mm przy maksymalnej przysłonie f4,5) z dovetailem za 270zł. Przy czym obiektywy Jupiter 9 i
Soligor 200mm używam do obserwacji z Canonem 400D znajdującym się na statywie
fotograficznym (przykład na rysunku 4). Natomiast 300mm Tair wykorzystuję wyłącznie do sesji
fotograficznych nieba z montażem EQ3-2 i napędem, który koryguje zmiany konta godzinnego
spowodowane ruchem sfery niebieskiej (patrz rys.5). Montaż EQ3-2 z napędem w rektascencji
zakupiłem jako nowy w roku 2014 r. za kwotę około 1200zł, ale można znaleźć takie używane
zestawy już za 600-800zł.
Przy wyborze obiektywów moim głównym kryterium była głównie niska cena. Wymienione
obiektywy nie nadają się optymalnie do fotografowania nocnego nieba. Posiadają dość silne
winietowanie, komę szczególnie przy krawędzi pola widzenia. W moim przypadku najlepszy z nich
pod względem jakości zdjęć nieba jest Tair TS. Pomimo niskiej ceny obiektywy pozwalają
wykonywać fotometrię lustrzankami cyfrowymi z dokładnością do kilku setnych magnitudo.

Rys.4 Statyw z głowicą fotograficzną PZO + Canon 400D + obiektyw stałoogniskowy z gwintem
M42 Soligor (F3,5/200mm) za 140zł.

Rys.5 Montaż EQ3-2 z napędem w kącie godzinnym + Canon 400D + obiektyw stałoogniskowy Tair
FS (F4,5/300mm) za 270zł.

3. Sesja obserwacyjna
Zebranie dobrego materiału obserwacyjnego do celów fotometrycznych jest najważniejsze. Słabej
jakości zdjęcia nie pozwolą uzyskać dokładnych pomiarów fotometrycznych.
3.1 Planowanie sesji obserwacyjnej
Przed pierwszymi obserwacjami należy zweryfikować liniowość matrycy CMOS, która jest bardzo
istotnym elementem dobrej fotometrii. W podręczniku AAVSO do fotometrii lustrzankowej [1] dodatek E opisano sposób sprawdzania zakresu liniowości aparatu cyfrowego na podstawie serii
zdjęć białej oświetlonej powierzchni z coraz dłuższymi czasami ekspozycji. Biała powierzchnia
niekoniecznie powinna być jednorodna, ale źródło światła musi być stabilne. Liniowość sprawdza
się na wykresie, w którym na osi odciętych odkłada się czas ekspozycji, a na osi rzędnych – średnią
wartość w ADU (analog-to-digital unit ) tego samego obszaru zdjęcia. Aby zweryfikować stabilność
źródła światła należy wykonać trzy serie zdjęć i wziąć średnią wartość odczytu jasności dla danego
czasu naświetlania.
Przykład takiego wykresu jest pokazany na rys.6 dla ISO 100, 200 i 400. Aczkolwiek tutaj wartości
ADU (oś pionowa) zostały przeskalowane do liczby elektronów. Warto się przyjrzeć temu
rysunkowi uważniej, gdyż pozwala on zrozumieć istotę procesu digitalizacji informacji z piksela
matrycy CMOS. W typowej 14-bitowej lustrzance z matrycą APS-C konwerter analogowo-cyfrowy
pozwala odczytać z każdego piksela wartość w zakresie do około 14 tysięcy ADU - od czerni (np. w
lustrzankach Canon rozpoczyna się ona od wartości 1024 lub 2048) do największej 14-bitowej
liczby 16384. Przy idealnym ustawieniu czułości ISO jednemu elektronowi powinna odpowiadać
odczytana wartość 1 ADU. Zwykle ta „idealna” czułość dla 14-bitowych lustrzanek jest pomiędzy
100 i 300 ISO. Dla mniejszych ISO 1 bitowi ADU odpowiada kilka elektronów, co oznacza utratę
czułości.

Rys.6 Liniowość w skali zebranych elektronów i wysycenie (saturacja) kanału zielonego „G” w
lustrzance cyfrowej Canon 450D dla czułości ISO 100, 200 i 400. Materiał źródłowy [1].
Przed rozpoczęciem sesji obserwacyjnej musimy określić sposób znalezienia na niebie gwiazdy
zmiennej. Jeżeli nie mamy montażu z napędem GoTo, to warto wcześniej się zapoznać okolicą
nieba wokół gwiazdy zmiennej np. korzystając z oprogramowania Stellarium / Carte du Ciel, aby
znaleźć gwiazdę zmienną podczas sesji fotograficznej. Można również wydrukować mapkę okolicy

gwiazdy zmiennej, korzystając z darmowego narzędzia AAVSO Variable Star Plotter (VSP), które
generuje mapki obszaru nieba o polu widzenia do 20º z gwiazdą zmienną w centrum. Mapka
powinna obejmować większy obszar nieba niż pole widzenia aparatu cyfrowego. Wystarczy tylko w
przybliżeniu trafić, gdyż zdjęcia wykonane przez lustrzanki cyfrowe posiadają duże pole widzenia
np. w porównaniu do fotografii CCD. Pole widzenia (FOV – ang. Field Of View) na zdjęciu można
wyliczyć korzystając z poniższej zależności podanej w [1]:
FOV (w stopniach) = 57 x rozmiar matrycy CMOS lub CCD (mm) / ogniskowa obiektywu (mm)
W zależności od ogniskowej obiektywu typowa matryca lustrzanki cyfrowej o wielkości APS-C
(14,9 x 22,3mm) posiada pole widzenia od 2,8º x 4,2º (F=300mm) do 17,0º x 25,4º (F=50mm). Na
przykład w drugim wariancie cały gwiazdozbiór Oriona mieści się na zdjęciu z lustrzanki cyfrowej
(patrz [1] rys. 2.8). Jednak z tego względu, że najmniej zniekształcony obraz jest zawsze w centrum
pola widzenia należy tak skadrowanie zdjęcie, aby gwiazda zmienna była w pobliżu jego środka.
Podczas planowania sesji obserwacyjnej należy tak wybrać moment obserwacji gwiazdy zmiennej,
aby była na wysokości nad horyzontem H > 30º, czyli odległości zenitalnej Z < 60º (Z=90º-H). Ze
względu znaczną utratę dokładności obserwacji fotometrycznych lustrzanką cyfrową (… i również
CCD) nie powinno się ich wykonywać, gdy obiekt jest poniżej 30 nad horyzontem. Idealnie byłoby,
gdyby w momencie obserwacji gwiazda była w zenicie. W fotometrii zamiast odległości zenitalnej
lub wysokości korzysta się z pojęcia masy powietrznej zwyczajowo oznaczonej literą X, która w
pierwszym przybliżeniu zależy od odległości zenitalnej Z jak funkcja trygonometryczna secans ( X
≈ secs(Z)=1/cos(Z) ). Przybliżone wartości masy powietrznej z podanego wzoru dla coraz większej
odległości zenitalnych podano poniżej:
Odległość zenitalna Z 0°
Masa powietrzna X

1

30°

45°

1,15 1,41

60°

70°
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89°

2

3

5

10

100

Okazuje się, że w zenicie (Z=0°) masa powietrzna wynosi X=1, ale już dla granicznej wartości
Z=60° ta wartość jest aż 2 razy większa. Dla tak nisko położonych na niebie obiektów, nawet przy
dobrej pogodzie, tracą dokładność równania transformacyjne (liniowe) od jasności
instrumentalnych do standardowych jasności astronomicznych.

Rys.7. Ilustracja pojęcia masy powietrznej X. W zenicie atmosfera posiada określoną „grubość”,
czyli masę powietrzną (h). Im bliżej horyzontu tym masa powietrzna się zwiększa (2h, 3h, …).
Obserwacja gwiazdy zmiennej nie może trwać krócej niż minutę, ponieważ obiektywy używane w
aparatach cyfrowych posiadają małe źrenice wejściowe. Mierząc jasność gwiazdy na przykład na
ciągu kilkusekundowych zdjęć w rzeczywistości mierzymy fluktuacje jasności wywołane
scyntylacjami atmosferycznymi. Im mniejsza źrenica wejściowa obiektywu tym jest to silniejszy
efekt. W jednej z poprzednich wersji podręcznika AAVSO do fotometrii CCD podano wzór na
amplitudę zmian jasności gwiazdy Δmscint wywołanej scyntylacjami atmosferycznymi, gdy
obserwator znajduje się na poziomie morza:

gdzie: X – masa powietrzna, D – średnica teleskopu w cm, t - czas ekspozycji w sekundach.
Ten wzór został przedstawiony w postaci tabelarycznej dla obiektywów i teleskopów o średnicach
od 1 centymetra do 1 metra oraz odległości zenitalnych 0-70º i czasów ekspozycji 0-60sekund. Dla
obiektywu o najmniejszej źrenicy wejściowej 1 cm (ogniskowa 55mm, przysłona f5) amplituda
scyntylacji Δm jest mniejsza od 0.05 mag dopiero przy naświetlaniu przez 60 sekund. Dla
obiektywów o większych źrenicach wejściowych wpływ scyntylacji atmosferycznych jest coraz
mniejszy.
Z drugiej strony lustrzankami cyfrowymi umieszczonymi na statywie fotograficznym nie da się
zrobić nieporuszonych zdjęć nieba podczas minutowej ekspozycji. Tą niedogodność rozwiązuje się
wykonując serię krótszych ekspozycji tego samego fragmentu nieba, która sumarycznie daje
przynajmniej 1–minutowy czas naświetlania. Następnie po kalibracji stertuje się (ang. stacking) tą
serię zdjęć i fotometrię wykonuje się na jednym wynikowym zdjęciu. Maksymalny dopuszczalny
czas ekspozycji, kiedy jeszcze jest nieporuszone zdjęcie wykonane ze statywu można oszacować na
podstawie tabeli 2 – kolumna „Maksymalna ekspozycja”. Kolejnym problemem podczas długiego
naświetlania zdjęcia szczególnie jasnych gwiazd jest możliwość ich prześwietlenia, która
dyskwalifikuje takie zdjęcie do celów fotometrycznych. Ten temat zostanie wyjaśniony przy okazji
analizy tabel 2 i 3.
Tabela 1. Amplituda scyntylacji atmosferycznych Δm w zależności od średnicy obiektywu
(teleskopu) „D”, czasu ekspozycji „t” i odległości zenitalnej gwiazdy „Z”.

Lustrzanka cyfrowa umieszczona na statywie fotograficznym pozwala wykonywać fotometrię w
dokładnością do setnych części magnitudo dla gwiazd o jasności 8-10 mag (patrz tabela 2),
natomiast umieszczona na montażu paralaktycznym pozwala sięgnąć o kilka magnitudo dalej (patrz
tabela 3).
W tabeli 2 podano dla różnych zestawów do fotometrii lustrzankowej bez napędu o następujące
szacunkowe wielkości z podręcznika AAVSO do fotometrii lustrzankowej:
● Kolumna „Rodzaj optyki” - rodzaj używanego obiektywu/teleskopu.
● Kolumna „O. mm” - ogniskowa obiektywu w mm.
● Kolumna „Liczba przysłony F#” - obliczana w-g wzoru F# = ogniskowa / średnicę źrenicy
wejściowej (zobacz rys.2).

● Kolumna „Wielkość apertury mm2”- tutaj właściwsze jest określenie powierzchnia źrenicy
wejściowej w mm2 (w tym opracowaniu określenie apertury jest również używane do fotometrii
aperturowej – zobacz sekcja 4.2).
● Kolumna „Maksymalna ekspozycja” - maksymalny czas naświetlania, gdy obraz gwiazdy jest
prawie okrągły. Jako kryterium przyjęto ślad spowodowany ruchem dziennym nieba o długości 15
pikseli o boku 5,2 μm przy deklinacji 0°. Ale pomiary fotometryczne wykonuje się na jednym
zdjęciu uzyskanym w wyniku zastosowania procedury stertowania. Kilka takich stertowanych zdjęć
pozwala obliczyć jej dokładną wartość np. jako średnią arytmetyczną oraz błąd jej wyznaczenia.
● Kolumna „Graniczne mag.” - zasięg w magnitudo dla najsłabszej gwiazdy przy dokładności
±0.05mag i aperturze (… tutaj fotometrycznej) o średnicy przynajmniej 25 pikseli.
● Kolumna „Sat.Mag ISO...” - magnitudo przy ISO=400/100, przy której przy najmniej 1 piksel
osiągnął 75% poziomu saturacji/prześwietlenia.
● Kolumna „Pole widzenia w stopniach” - pole widzenia dla matrycy APS-C o wymiarach 14.9 x
22.4mm.
Podczas szacowania granicy prześwietlenia przy ISO400 lub ISO100 (kolumny „Sat.Mag.ISO ...”)
przyjęto 75% wartości maksymalnej 12/14-bitowego piksela matrycy CMOS, czyli 3072 /12228
ADU). W praktyce jednak zawsze należy sprawdzać, czy każde zdjęcie użyte do fotometrii nie jest
prześwietlone.
Z kolei w tabeli 3 podano dla różnych zestawów do fotometrii lustrzankowej na montażu
paralaktycznym z napędem w rektascencji szacunkowe wielkości oznaczone analogicznie jak w
tabeli 2 przy czasie naświetlania 60 sekund.
Na miejsce obserwacji należy wybrać nieoświetlony teren, który jest wolny od przeszkód
terenowych. Konieczne jest również zapoznanie się ze specyfiką sprzętu, aby nie było problemów
podczas pracy w ciemności. W szczególności należy przećwiczyć praktycznie sposób rozkładania
statywu fotograficznego, mocowania głowicy fotograficznej i aparatu cyfrowego; sprawdzić
możliwość skierowania aparatu cyfrowego w okolice zenitu. W aparacie fotograficznym należy
zapoznać się z przyciskami pozwalającymi na wyłączenie automatycznego nastawiania ostrości i
stabilizacji obrazu oraz techniką manualnego ustawiania ostrości, przysłony, czułości ISO, czasu
naświetlania, i formatu negatywu cyfrowego (tzw. RAW).
Wskazane jest posiadanie dwóch naładowanych akumulatorków do aparatu cyfrowego, gripa z
zestawem zapasowych paluszków lub źródła ciągłego zasilania, aby uniknąć rozczarowania
związanego z niedokończoną sesją obserwacyjną z powodu braku zasilania.
Przed obserwacjami jest warto przygotować plan sesji obserwacyjnej z określoną listą gwiazd
zmiennych do obserwacji, parametrami naświetlania (ISO, ogniskowa, przysłona, czas ekspozycji) i
liczbą klatek. Aby znać optymalne parametry naświetlania oraz kadrowanie zdjęcia z gwiazdą
zmienną należy zapoznać się z jej okolicą np. korzystając z mapek nieba, a następnie wykonać
zdjęcia testowe.
Tabela 2. Sugerowany zasięg i granice prześwietlenia w magnitudo dla takich czasów ekspozycji
aparatu cyfrowego na statywie fotograficznym, aby zdjęcia były „prawie” nieporuszone. Materiał
źródłowy [1].
Rodzaj optyki

O.
mm

Liczba
przysłony F#

Wielkość
apertury mm²

Maksymalna
ekspozycja

Graniczne
mag

Sat. Mag
ISO 400

Sat. Mag
ISO 100

Pole widzenia
w stopniach

Zoom 18-55mm
f3.5-5.6
Zoom 70-300mm
f4-5.6
Teleobiektyw 200mm
f4
Zoom 70-300mm
f4-5.6
Refraktor 400m
f5

55

5.6

76

20 s

8

5.1

3.7

15.3 x 22.8

70

4

240

16 s

9

6.2

4.8

12 x 18

200

4

1963

5.5 s

10

7.3

5.9

4.24 x 6.36

300

5.6

2254

3.7 s

10

7.1

5.7

2.8 x 4.2

400

5

5026

2.7 s

10.5

7.6

6.2

2.1 x 3.2

Tabela 3. Sugerowany zasięg i granice prześwietlenia w magnitudo dla 60-sekundowej ekspozycji
zrobionej aparatem cyfrowym na montażu paralaktycznym z napędem w RA. Materiał źródłowy [1].
Rodzaj optyki
Teleobiektyw 200mm

f4
Zoom 70-300
f4-5.6
Refraktor 400mm
f5
Newton 800mm
f4

O.
mm
200

Liczba
przysłony F#

Wielkość
apertury mm²

Maksymalna
ekspozycja

Graniczne
mag

Sat.Mag
ISO 400

Sat.Mag
ISO 100

Pole widzenia
stopnie

4

1963

60 s

13

9.9

8.5

4.24 x 6.36

300

5.6

2254

60 s

13

10

8.6

2.8 x 4.2

400

5

5026

60 s
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9.5

2.1 x 3.2
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4

31416

60 s

16

12.9

11.5

1 x 1.6

Przed sesją obserwacyjną należy upewnić się czy w naszej lustrzance cyfrowej zdjęcia są
zapisywane w formacie negatywu cyfrowego, czy poprawnie jest ustawiona data i godzina (o ile to
możliwe należy ustawić z dokładnością do 1 sekundy czas UT zamiast lokalnego w wersji letniej
lub zimowej), czy jest wyłączona automatyczna funkcja redukcji szumów w aparacie cyfrowym.
Zdjęcia obiektów na niebie należy wykonywać przy niskich ustawieniach czułości około 200-400
ISO. Przy wyższych wartościach ISO znacznie się zwiększa czułość, ale zmniejsza zakres
dynamiczny, a tym samym dokładność. Wyższe ISO można użyć do fotometrii lustrzankowej wielu
gwiazd o podobnej jasności. Natomiast niskie ISO (np. 100 ISO) wykorzystuje się do fotometrii
jasnych gwiazd.
3.2 Przebieg sesji obserwacyjnej
Po rozstawieniu sprzętu i jego schłodzeniu do temperatury otoczenia (dla lustrzanki z obiektywem
200mm zwykle wystarczy kilkanaście minut do pół godziny) należy ustawić ostrość, a właściwie
stopień rozogniskowania zdjęcia. Tzn. obrazy gwiazd na zdjęciu należy nieco rozogniskować, aby
ich okrągły obraz obejmowało większą liczbę równomiernie oświetlonych pikseli (nawet 10 – 20
pikseli średnicy). Zbyt duże rozogniskowanie objawia się tym, że obraz gwiazdy wygląda jak
obwarzanek z dziurą w środku. Eksperymentalnie dla każdego obiektywu można dobrać optymalne
rozogniskowanie obrazu gwiazd (patrz np. dodatek D podręcznika AAVSO do fotometrii
lustrzankowej w wersji 1.4).
Wyjątkowo w przypadku fotometrii lustrzankowej jasnej gwiazdy Alfa Comae Berenices (α Com; V
~ 4,3 mag) francuski miłośnik astronomii Christophe rozogniskował obraz gwiazd aż do 65 pikseli
średnicy (patrz rys.8), ponieważ zastosował bardzo długi czas naświetlania (aż 50 sekund przy
źrenicy wejściowej = 50 mm i ISO 200). Mógł sobie na to pozwolić, ze względu na dobrą optykę
refraktora FS102 (tzn. równomierne rozogniskowanie obrazów gwiazd, bez prześwietlenia nawet
pojedynczych pikseli!). Więcej na temat tych obserwacji α Com można znaleźć w biuletynie
Proxima nr 19 na stronie 14 i następnych (patrz [12]).

Rys.8. Przykładowe zdjęcie okolicy α Com wykonane przez Christophe za pomocą lustrzanki Canon
650D podpiętej do refraktora FS102 z ogniskową 640 mm. Ale użyto źrenicę wejściową tylko 50
mm. Gwiazdy zostały rozogniskowane do średnicy aż 65 pikseli. Jest to złożenie 112 zdjęć (każde
naświetlane przez 50 sekund, ISO 200). Materiał źródłowy [17].
Jednak mój aparat cyfrowy (Canon 400D) nie ma bardzo przydatnej funkcji do ustawiania ostrości i
kadrowania, czyli „podglądu na żywo” (ang. „live-view), którą posiadają tańsze modele Canona
począwszy od 450D. Dlatego rozogniskowanie gwiazd weryfikuję w czasie rzeczywistym na
wykonanych zdjęciach testowych. Jeżeli to jest pierwsze zdjęcie okolicy danej gwiazdy zmiennej to
wyjmuję kartę pamięci i sprawdzam na laptopie za pomocą darmowego programu do fotometrii
IRIS, czy zdjęcie nie jest prześwietlone. Natomiast mój zestaw fotometryczny z obiektywem Tair
zapisuje zdjęcia od razu na dysku laptopa, gdzie mogę sprawdzić ich jakość w programie IRIS.
Jednak należy wyłączyć „podgląd na żywo”, gdy jest niepotrzebny, ponieważ może zwiększyć
szum matrycy poprzez dodatkowe jej ogrzanie oraz psuje nocną akomodację oka. Dodatkowo, gdy
nie mamy podłączonego stałego zasilania, skraca również czas pracy na jednym akumulatorku.
Zawsze na początku lub na końcu sesji obserwacyjnej wykonuję zdjęcia płaskiego pola (tzw. flat).
Stosuję niskie ISO (100-200) i czasy naświetlania 1-5 s. Używam do tego własnej konstrukcji
„flatownicy”. Jest to kilkunastocentymetrowy odcinek plastikowej rury kanalizacyjnej o średnicy
20cm, z wlotem z obu stron zaklejonym białym papierem i przytkniętym białym źródłem światła z
jednej strony. „Flatownicę” poruszam przed obiektywem przez 1-5 sekund, aby uśrednić strumień
światła na zdjęciu). Jeżeli podczas kolejnych nocy obserwacyjnych nie modyfikuję mojego zestawu
fotometrycznego (np. nie zmieniam obiektywu, ostrości, itp.) to przez czas rzędu 1-2 tygodni
korzystam z tego samego wzorca płaskiego pola (ang. master flat).
W moim aparacie przy czasach naświetlania krótszych od 30 s nie wykonuję zdjęć kalibracyjnych
prądu ciemnego (tzw. dark) w każdej sesji obserwacyjnej. Jednak raz na 1-2 miesiące wykonuję
serię klatek z prądem ciemnym, ale wykorzystuję je tylko do uzyskania aktualnej mapy gorących
pikseli matrycy CMOS mojej lustrzanki. Natomiast wykonuję zdjęcia kalibracyjne prądu ciemnego
przy czasach naświetlania 30 s i dłuższych. Jest to seria przynajmniej 16 zdjęć z zakrytym
obiektywem, o takim samym czasie naświetlania i ISO jak zdjęcia gwiazdy zmiennej. Przy
dłuższych sesjach obserwacyjnych i dłuższych czasach naświetlania warto wykonać część zdjęć z
prądem ciemnym na początku, a część na końcu, gdyż w niechłodzonych aparatach cyfrowych
temperatura matrycy CMOS może się podnieść nawet o 10 oC podczas ciągłej, godzinnej pracy. W

miarę potrzeb ze zdjęć z prądem ciemnym można wykonać wzorzec prądu ciemnego (ang. master
dark) dla danej sesji obserwacyjnej przy określonym ISO i czasie naświetlania.
Nie wykonuję klatek kalibracyjnych szumu (tzw. bias), czyli zdjęć z zakrytym obiektywem i
najkrótszym możliwym czasem naświetlania. Zamiast tego mam przygotowaną do kalibracji
„sztuczny” wzorzec szumu (ang. master bias) – oryginalną klatkę RAW z Canona 400D,
wypełnioną stałą wartością 256 ADU. Jest to wartość przesunięcia systemowego odpowiadająca
poziomowi czerni w moim aparacie. W nowszych 14-bitowych modelach to może być wartość
1024 lub nawet 2048 ADU.
Podczas sesji obserwacyjnej warto prowadzić notatki w formie pisemnej lub elektronicznej, które
zawierają przynajmniej nazwę obiektu, datę i czas ekspozycji, warunki pogodowe i wszelkie
zdarzenia (np. sąsiad w garażu naprzeciwko zapalił światło). Powinno się również odnotować
czynniki, które mogą wpływać na jakość materiału obserwacyjnego takie jak wilgotność,
temperatura, pojawienie się cirrusów na niebie, zmiana akumulatora (odnotowywano przypadki, że
w starszych modelach aparatów cyfrowych szum termiczny znacznie się wzrastał na zdjęciach
robionych na resztkach zasilania), itp.
Więcej informacji na temat pozyskiwania dobrej jakości zdjęć do celów fotometrycznych można
znaleźć w podręczniku AAVSO do fotometrii lustrzankowej [1] w rozdziale 4.

4. Redukcja obserwacji z aparatu cyfrowego.
Jest wiele programów komputerowych do redukcji / opracowania zdjęć nieba z gwiazdami
zmiennymi wykonanych aparatami cyfrowymi. Oprogramowanie to tego celu działa zarówno pod
systemem operacyjnym Linux, Mac jak i Windows Są darmowe programy takie jak np. IRIS,
MuniWin, SalsaJ, Aperture Photometry Tools (APT), IRAF lub komercyjne, np. AIP4Win (99$ - w
tym wspaniała książka na temat fotometrii CCD) i MaxIm DL Pro (499$). Jednak żaden z nich nie
jest na tyle uniwersalny, aby zrealizować wszystkie potrzeby konkretnego użytkownika. Zwykle
korzysta się z kilku programów, aby zrealizować proces obróbki zdjęć wykonanych aparatem
cyfrowym i fotometrię. Na przykład jeden z użytkowników (Heinz-Bernd Eggenstein patrz [8])
korzysta z następujących programów: AIP4Win do obróbki negatywów cyfrowych, SourceExtractor
do automatycznej fotometrii aperturowej i Scamp do automatycznej identyfikacji astrometrycznej
gwiazd na zdjęciach (dwa ostatnie programy są dostępne w pakiecie SciSoft - darmowe
astronomiczne oprogramowanie ESO na platformę Linux-Fedora). Pakiet software’owy do
opracowania zdjęć musi umożliwiać:
 Praca z negatywami cyfrowymi RAW; nie ma jednego formatu negatywu cyfrowego (np.
Canon - pliki o rozszerzeniach CRW, CR2, Nikon -NEF, itd.). Oprogramowanie powinno
otwierać takie pliki, umożliwiać edycję i konwersję do formatów „astronomicznych”
FIT/FITS. Konwersję RAW-ów do FITS umożliwia aplikacja DCRAW dostępna pod
odnośnikiem https://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/. Jako aplikacja konsolowa
wywoływana z linii komend jest niezbyt praktyczna do codziennych zastosowań. Ale
wygodnie się z niej korzysta w programach takich jak np. IRIS lub Rawtran.
 Kalibracja w oparciu o zdjęcia techniczne płaskiego pola/prądu ciemnego/szumu (ang.
flat/dark/bias calibration frames); pozwala to uwzględnić efekty instrumentalne takie jak
niedoskonałości optyki obiektywu / teleskopu (np. winietowanie) i matrycy (np. gorące
piksele, przesunięcie poziomu czerni, itp.) na zdjęciach okolicy gwiazdy zmiennej;
 Wyodrębnienie kolorów składowych RGB (ang. RGB color extraction); niektóre
aplikacje (np. IRIS, MuniWin, AIP4Win, MaxIm DL Pro) pozwalają na wyodrębnienie
kanałów z kolorami RGB i wykonanie całej obróbki zdjęć w jednym programie. Takiej
funkcjonalności nie posiada np. program fotometryczny VPHOT dostępny dla członków
AAVSO lub IRAF -standardowy software do fotometrii używany przez zawodowych
astronomów. Ale można wykorzystać wspomniany wcześniej program DCRAW do
konwersji RAW-ów do formatu FITS (przykład [18], [19]).
 Fotometria - jej celem są pomiary natężenia światła gwiazdy zebranego przez matrycę
podczas naświetlania. W artykule zapoznamy się z najprostszą tzw. fotometrią aperturową
powszechnie dostępną w oprogramowaniu wykorzystywanym przez miłośników astronomii.
W tej technice dla każdej gwiazdy mierzy się dwa parametry: całkowite natężenia światła w
małym kole otaczającym gwiazdę oraz w pierścieniu zawierającym tylko tło nieba (bez
gwiazd!), który otacza gwiazdę. Na podstawie tych parametrów oblicza się natężenie światła
gwiazdy bez tła nieba. Wiele pakietów fotometrycznych pozwala zautomatyzować
fotometrię aperturową w oparciu o skrypty i pliki wsadowe wykonujące wcześniej
zaprogramowane czynności.
Poza niezbędnymi funkcjonalnościami opisanymi powyżej w oprogramowaniu do redukcji
negatywów cyfrowych bardzo pomocne są również cechy takie jak:
 możliwość przetwarzania zdjęć za pomocą plików wsadowych i skryptów,
 wyrównanie pozycji gwiazd do tych samych pikseli (ang. alignment) i stertowanie (ang.
stacking) zdjęć,
 astrometria i kontrola procesu pozyskiwania materiału obserwacyjnego z poziomu
komputera,
 automatyczne uwzględnianie różnicowej ekstynkcji atmosferycznej i transformacja do
jasności astronomicznych Johnson-B/Johnson-V/Cousins-R,
 generowanie raportów z wynikami obserwacji (np. do bazy AAVSO).

Szczegółowe instrukcje dla aktualnych wersji programów IRIS [13], Muniwin [14], AIP4Win [15] i
MaxIm DL Pro [16] dotyczące redukcji zdjęć z aparatów cyfrowych można znaleźć w materiałach
dodatkowych do podręcznika AAVSO o fotometrii lustrzankowej [1].
4.1 Kalibracja zdjęć za pomocą IRIS-a.
IRIS [13] jest darmowym „kombajnem” umożliwiającym przeprowadzenie całego procesu obróbki
negatywów cyfrowych od konwersji RAW-ów aż do uzyskania jasności instrumentalnych gwiazd.
Tym programem zredukowałem wszystkie moje dotychczasowe obserwacje. Jako Polak najpierw
muszę wspomnieć o jego wadach, które moim zdaniem utrudniają pracę: program nie jest już
rozwijany (ostatnia wersja 5.59 jest z 2010 roku); umożliwia jednoczesną fotometrię automatyczną
tylko pięciu gwiazd; ograniczone możliwości użycia skryptów; i główny mankament - należy się
sporo naklikać, aby uzyskać wynik (szczegóły w tym rozdziale). Prawdę mówiąc rozglądam się za
czymś darmowym i wygodniejszym, co poprzez automatyzację może zmniejszyć nakład pracy
konieczny do uzyskania jasności gwiazd metodą fotometrii lustrzankowej.
IRIS jest bardzo pomocnym programem do analizy zdjęć zarówno do zastosowań fotometrycznych
jak i estetycznych (np. można łatwo „od-zielenić” tło nieba na zdjęciu zaznaczając fragment nieba
bez gwiazd i wywołując komendę BLACK). Przykładowe sposoby użycia IRIS’a do celów innych
niż fotometria są dostępne na stronie domowej tej aplikacji [13]. W podręczniku AAVSO (patrz [1]
– tabela 3.1) podano, że w porównaniu do innych pakietów (MuniWin, AIP4Win, MaxIm DL Pro),
IRIS posiada wszystkie funkcjonalności przydanych do kalibracji negatywów cyfrowych z
wyjątkiem możliwości generowania raportów, dzięki którym można wczytać wyniki pomiarów
fotometrycznych np. do Międzynarodowej Bazy Danych AAVSO AID (AAVSO’s International
Database) bez dodatkowego nakładu pracy.
W dalszej części tego rozdziału przedstawię procedurę opracowania negatywów cyfrowych do
celów fotometrycznych za pomocą IRIS-a. Jest to opracowanie instrukcji Marka Blackforda
dostępnej w języku angielskim z materiałach dodatkowych [4] oraz wcześniejszej wersji dostępnej
na portalu Citizen Sky [3].
Krok 1. Inicjalizacja IRIS-a.
Pierwsza czynnością w IRIS-ie po uruchomieniu jest inicjalizacja programu poprzez wskazanie w
oknie „Settings” (rys.9 po lewej stronie) katalogu roboczego („Working path”), gdzie znajdują się
kopie negatywów cyfrowych i rodzaju pliku roboczych tworzonych przez IRIS („File type”:
FIT/FITS/PIC). Ścieżkę do skryptów („Script path”) można zostawić pustą, o ile nie korzysta się z
tej funkcjonalności.
W kolejnym oknie „Camera settings” (rys.9 po prawej stronie) zostawiamy domyślne parametry
aparatu cyfrowego z wyjątkiem: Binning = 1x1, Camera model (wybrać odpowiedni), Raw
interpolation method = „Linear”, White balance – nie zaznaczać. Parametr „Camera model” jest
wykorzystywany do określenia rozszerzeń plików RAW i kolejności kolorów w Color Filter Array
(CFA), która dla większości lustrzanek firmy Canon jest RGGB, natomiast dla Nikona – BGGR. Od
tego zależy poprawność konwersji RAW-ów. W szczególności dla modelu Canona 350D i
nowszych z tej serii właściwe ustawienie tego parametru jest pokazane na rys.9 po prawej stronie.

Rys.9. Konfiguracja IRIS-a zakresie katalogów roboczych, formatu roboczego plików (okno
„Settings”) i ustawień aparatu cyfrowego (okno „Camera settings”). Materiał źródłowy [4].
Krok 2. Sprawdzanie negatywów cyfrowych
Surowe negatywy cyfrowe można wczytać tylko z menu IRIS-a \File\„Load a RAW file” (nie
korzystać z „Load” dla RAW-ów!). Wtedy taki plik jest pokazywany w formacie CFA. Po
wczytaniu obrazu bardzo przydatna podczas obróbki zdjęć jest funkcjonalność zmiany zakresu
dynamicznego wyświetlanego obrazu, która jest dostępna z menu IRIS-a\View\Threshold. Możemy
tutaj zmienić za pomocą suwaków zakres górny i dolny (wartości w ADU) wyświetlanego zdjęcia.
Te zmiany nie mają wpływu na oryginalne pliki. Ale należy unikać używania innych
funkcjonalności z menu „View” (np. dopasowania logarytmiczne, gamma, itp.) ponieważ
bezpośrednie wpływają na pliki źródłowe i w zastosowaniach fotometrycznych!

Rys.10. Okno konfiguracyjne „Threshold” do lepszej wizualizacji edytowanego pliku graficznego.
Materiał źródłowy [4].
Przed dalszą obróbką należy sprawdzić, czy interesujące nas gwiazdy nie są prześwietlone,
zaznaczając prostokąt wokół gwiazdy i wybierając z menu kontekstowego pod prawym
przyciskiem myszki funkcjonalność „Statistic”. Wartość pola „Max” oznacza najwyższą
wartość w ADU wewnątrz prostokąta. Piksele w matrycach CMOS 14-bitowych ulegają
nasyceniu przy wartości około 14000 ADU dla czułości 100 ISO lub nieco więcej dla większych
czułości.
W podobny sposób można również sprawdzić poziom tła nieba na zdjęciu – tym razem należy
zaznaczyć prostokąt bez gwiazd. Średnia („Mean”) w oknie „Statistic” określa dokładną wartość
poziomu tła nieba. Dla 14-bitowych matryc w lustrzankach Canona poziom czerni jest przesunięty

do wartości 1024 lub 2048 ADU i ta wartość musi być odjęta od wartości średniej dla każdego
piksela, aby uzyskać rzeczywisty poziom tła nieba.
Funkcjonalność „Statistics” zastosowana całej klatki kalibracyjnej prądu ciemnego pozwala
oszacować poziom szumu (gaussowski szum odczytu + impulsy prądu ciemnego), którego wartość
jest wyliczona w polu „Sigma”. Inną funkcjonalnością pozwalającą sprawdzić jakość klatek z
prądem ciemnym jest „Histogram” (przykład na rys.11).

Rys.11. Histogram do sprawdzenia jakości klatek kalibracyjnych prądu ciemnego (menu IRISa\View\Histogram). Materiał źródłowy [4].
Krok 3. Dekodowanie plików RAW do formatu CFA.
Pod systemem operacyjnym Windows korzysta się z okna do grupowej konwersji RAW-ów, które
wywołuje się z menu IRIS-a\Digital foto\Decode RAW files. Wykorzystuje się tutaj funkcjonalność
drag’n’drop polegającą na zaznaczeniu grupy plików RAW w Eksplorator plików i „opuszczeniu”
tej listy do okna pokazanego na rys.12. W polu „Name” wprowadzamy rdzeń nazwy pliku
wyjściowego (tutaj „IMG” - dlatego kolejne pliki otrzymają nazwy IMG1, IMG2, …). Proces
konwersji rozpoczyna naciśnięcie przycisku CFA.

Rys.12. Okno do grupowej konwersji plików RAW do formatu CFA (działa tylko dla Windows).
Materiał źródłowy [4].
Alternatywnie można tą konwersję wykonać wywołując w oknie komend IRIS-a procedurę
CONVERTRAW. Jest to również jedyny sposób konwersji RAW-ów, gdy IRIS został uruchomiony
pod systemami operacyjnymi Linux lub Mac OS X (nie ma funkcjonalności „weź-i-upuść”). Ale do
tej procedury pliki wejściowe muszą mieć specjalnie „spreparowane” nazwy z ciągłą numeracją. Na

przykład komenda CONVERTRAW negatyw wynik 5 konwertuje pięć plików RAW o nazwach
negatyw1, … , negatyw5 na pliki CFA o nazwach wynik1, … , wynik5. Rozszerzenia plików IRIS
rozpoznaje na podstawie ustawień konfiguracyjnych modelu aparatu cyfrowego z kroku 1.
Analogiczną operację konwersji RAW-ów należy wykonać dla kalibracyjnych szumu (ang. bias),
prądu ciemnego (ang. dark) i płaskiego pola (ang. flat). Na koniec tego kroku w katalogu roboczym
powinny się znaleźć pliki wyjściowe z odpowiednimi nazwami:
 zdjęcia nieba z gwiazdami, np. IMG1, IMG2, …
 klatki kalibracyjne z szumem np. BIAS1, BIAS2, …
 klatki kalibracyjne z prądem ciemnym, np. DARK1, DARK2, …
 klatki kalibracyjne z płaskim polem, np. FLAT1, FLAT2, ...
KROK 4. Przygotowanie wzorców kalibracyjnych i mapy gorących pikseli.
Mam na myśli klatki kalibracyjne z wzorcem szumu (ang. master bias), wzorcem prądu
ciemnego (ang. master dark) i wzorcem płaskiego pola (ang. master flat). Te pliki IRIS potrzebuje
do wykonania kalibracji zdjęć nieba z okolicą gwiazdy zmiennej.
Nowoczesne lustrzanki cyfrowe posiadają pomijalne (kilka ADU) przesunięcie poziomu czerni
każdego piksela wynikające z grupowania wierszy i kolumn pikseli w matrycach CMOS, które jest
określane angielskim słowem „bias”. Posiadają również mały prąd ciemny dla ekspozycji krótszych
od 30 sekund (a możliwe, że również przy dłuższych czasach). Dlatego niektórzy obserwatorzy
wykorzystują takie „fikcyjne” / „sztuczne” wzorce szumu i wzorce prądu ciemnego bez
konieczności przygotowania kilkudziesięciu zdjęć kalibracyjnych każdej nocy.
Aby przygotować taką „wieczny” klatkę kalibracyjną wzorcowego szumu należy wczytać do
pamięci IRIS-a (menu\File\Load a RAW file) negatyw cyfrowy z takim szumem. Wartość
przesunięcia / offsetu odpowiadającego barwie czarnej odczytujemy jako wartość mediany w oknie
informacyjnym dotyczącym całego zdjęcia, które wyświetla się po wpisaniu w linii komend
polecenia STAT. Jak już wcześniej wspominałem np. dla nowszych modeli lustrzanek Canona
wynosi ona 1024 lub 2048 ADU. Następnie wypełniamy każdy piksel edytowanego obrazu
wartością tego offsetu (komenda FILL wartość, np. FILL 1024) i zapisujemy obraz (komenda:
SAVE nazwa_pliku, np. SAVE dummy-bias). Tutaj pomijamy systematyczne przesunięcia poziomu
czerni o wartościach kilku ADU, o których była mowa na początku tej sekcji (tzw. bias).
„Wieczny” klatkę kalibracyjną z wzorcem prądu ciemnego przygotowuje się podobnie, wczytując
do IRIS-a (menu\File\Load a RAW file) dowolny RAW wykonany lustrzanki cyfrowej. Następnie
wypełniamy każdy piksel edytowanego obrazu wartością zero (komenda FILL 0) i zapisujemy
obraz (komenda: SAVE nazwa, np. SAVE dummy-dark). Pliki kalibracyjne dummy-bias i dummydark można używać dopóki pracujemy z danym modelem aparatu cyfrowego.
Bardziej pracochłonna jest procedura przygotowania plików kalibracyjnych z rzeczywistych danych
obserwacyjnych. Aby stworzyć klatkę kalibracyjną wzorca szumu należy wywołać z menu IRISa\Digital Photo\Make an offset , wpisać rdzeń nazwy zdjęć z szumem (z trzeciego kroku instrukcji)
i ich liczbę (przykład na rys.13 po lewej). Po kliknięciu na OK w pamięci IRIS-a powstaje plik
wynikowy, który należy zapisać (np. na rys.13 po prawej stronie – okno komend: SAVE masterbias; na tym rysunku są podane również komendy dotyczące zapisu na dysk wzorca prądu
ciemnego i płaskiego pola). Plik kalibracyjny wzorca szumu „master-bias” jest aktualny dla danej
lustrzanki cyfrowej tak długo jak jej elektronika pozostaje w dobrych warunkach. Taki wzorzec
szumu należy sprawdzać co kilka miesięcy i powinien on być wykonany dla każdego ISO
wykorzystywanego do fotometrii.

Rys.13. Okno startowe do generowania klatki
kalibracyjnej wzorca szumu (po lewej stronie).
Tutaj są opracowane trzy pliki o nazwach bias1,
bias2 i bias3, a wynik jest zapisywany na dysk pod
nazwą „master-bias” – patrz rysunek po prawej
stronie. Materiał źródłowy [4].
Po wywołaniu menu IRIS-a\Digital Photo\Make a dark otwiera się okno pokazane na rys.14, w
którym należy podać parametry wejściowe do utworzenia wzorca prądu ciemnego takie jak: rdzeń
nazwy klatek kalibracyjnych prądu ciemnego utworzonych w kroku trzecim (np. pole „Generic
name” = „dark”), nazwa utworzonego przed chwilą wzorca szumu (np. pole: „Offset image” =
„master-bias”) i liczba klatek kalibracyjnych prądu ciemnego do przetworzenia (np. pole:
„Number” = 3). Należy wybrać sposób uśredniania wzorca prądu ciemnego - albo średnia
arytmetyczna („Mean” na rys.14), albo mediana („Median”). Obie metody działają porównywalnie
dobrze. Aczkolwiek mediana posiada własność pomijania wartości skrajnych. Po kliknięciu na OK
następuje wczytanie i opracowanie liczby klatek prądu ciemnego podanej w polu „Number”. Na
koniec procesu okno z rys.14 zamyka się i w pamięci programu utworzył się wzorzec prądu
ciemnego, który zapisujemy na dysku komendą SAVE nazwa_pliku (np. SAVE master-dark).
Warto zwrócić uwagę, że w tej procedurze klatka z wzorcowym szumem jest odejmowana od
każdej klatki kalibracyjnej z prądem ciemnym zanim zostaną one uśrednione i powstanie klatka z
wzorcowym prądem ciemnym.

Rys.14. Okno startowe do generowania klatki kalibracyjnej wzorcowego prądu ciemnego. Materiał
źródłowy [4].
Przedostatnim plikiem kalibracyjnym niezbędnym do prawidłowego uwzględnienia efektów
instrumentalnych na zdjęciach okolicy gwiazd zmiennych jest wzorcowe płaskie pole. Okno
startowe funkcjonalności generującej ten plik (patrz rys.15) wywołuje się z menu IRISA\Digital
Photo\Make a flat field Wprowadza się następujące parametry: rdzeń nazwy klatek kalibracyjnych
płaskiego pola utworzonych w kroku trzecim (pole „Generic name”), nazwa utworzonego przed
chwilą wzorcowego szumu (pole: „Offset image”), wartość 15000 w pole „Normalization value” i
liczba klatek kalibracyjnych płaskiego pola do przetworzenia (pole: „Number”). Po uruchomieniu
procedury (przycisk OK) utworzy się w pamięci wzorcowe płaskie pole, którego profil należy
zweryfikować komendą STAT. Nie powinien wykazywać wysycenia przy maksymalnych
wartościach. Powinien wykorzystywać większość zakresu dynamicznego. Wartość 32676 jest
największą wartością akceptowaną przez IRIS-a. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z tego
wzorcowego płaskiego pola, to operację można powtórzyć, zmieniając wartość pola „Normalization
value”. Następnie normalizujemy kanały R i B komendą GREY_FLAT i na koniec zapisujemy

zawartość pamięci IRISa na dysk komendą SAVE nazwa_pliku (np. SAVE master-flat; patrz rys.13
po prawej stronie).
Indywidualne wzorcowe płaskie pole jest potrzebne dla każdego używanego ISO, przysłony i
ogniskowej obiektywu. Ten plik powinien być okresowo wykonywany w miarę jak się np. zmienia
rozkład kurzu na powierzchniach optyki.

Rys.15. Okno startowe do generowania klatki kalibracyjnej wzorcowego płaskiego pola. Materiał
źródłowy [4].
Ostatnim plikiem kalibracyjnym koniecznym do opracowania zdjęć nieba jest mapa gorących
pikseli (ang. hot pixels). W tym pliku zapisywane są ich współrzędne, a na zdjęciach nieba
natężenie światła dla takich pikseli jest interpolowane z wartości sąsiednich. W tym celu
wczytujemy klatkę kalibracyjną wzorcowego prądu ciemnego (np. w niniejszej instrukcji „masterdark”) z menu IRIS-a\File\Load. Plik z mapą gorących pikseli dla aktualnego zdjęcia załadowanego
do pamięci programu tworzy się komendą FIND_HOT Nazwa_pliku Próg_liczbowy. Istotne jest
określenie wartości liczbowej progu w ADU, od której piksele stają się „gorące”. Zwykle dla 14bitowych lustrzanek przy czułości 100 ISO ta wartość wynosi około 500 (przykład: FIND_HOT
cosme 500). Należy dla swojej lustrzanki wyznaczyć ten próg, który orientacyjnie jest
proporcjonalny do użytego ISO. Liczba gorących pikseli powinna być mała - rzędu 10 pikseli, ale
zależy to od jakości matrycy CMOS.
Do określenia tego progu można również wykorzystać histogram całej klatki kalibracyjnej prądu
ciemnego (menu IRIS-a\View\Histogram). Otrzymujemy obraz podobny jak na rys.11, na którym
można odróżnić gaussowski szum termiczny, od impulsów prądu ciemnego i gorących pikseli.
Wartość w ADU odróżniająca gorące piksele od pozostałych rodzajów szumu powinna być powyżej
gaussowskiego rozkładu szumu termicznego i impulsów prądu ciemnego, ale mniejsza od
pojedynczych maksimów na histogramie generowanych przez gorące piksele.
KROK 5. Wstępne przetwarzanie zdjęć nieba.
Zdjęcia nieba zostały przygotowane do dalszej obróbki w kroku 3 (pliki w formacie CFA o nazwach
img1, img2, ...), a pliki kalibracyjne w kroku 4 (pliki o nazwach: „master-bias”, „master-dark”,
„master-flat”, „cosme”) . Dzięki temu można wykonać wstępną obróbkę zdjęć nieba z
uwzględnieniem
efektów
instrumentalnych,
wywołując
z
menu
IRIS-a\Digital
Photo\Preprocessing ... okno pokazane na rys.16. Zgodnie z wybranymi nazwami należy
wprowadzić odpowiednie parametry: „Input generic name” - rdzeń nazwy zdjęć nieba z kroku 3;
„Number” - ich liczba (jeżeli nie pamiętamy ich liczby, to w IRIS-ie jest komenda NUMBER, która
zwraca liczbę plików np. „number img” zwróci 2, gdy w katalogu roboczym są tylko pliki IMG1,
IMG2); „Offset” / „Dark” / „Flat-field”- odpowiednio nazwy plików kalibracyjnych odpowiednio
wzorcowego szumu, wzorcowego prądu ciemnego i wzorcowego płaskiego pola przygotowanych w
kroku 4; „Cosmetic file” - nazwa pliku z mapą gorących pikseli uzyskanych w kroku 4. Natomiast
w polu „Output generic name” podaje się rdzeń nazwy plików wyjściowych. Nie należy zaznaczać
opcji „Optimize”, gdyż znacznie wydłuża czas przetwarzania. Podsumowując przykład na rys.16,
po kliknięciu na OK program wczytuje ciąg zdjęć nieba img1, …, img10 i przetwarza korzystając z
plików kalibracyjnych, a wynik zapisuje w serii zdjęć img-cal1, …, img-cal10.

Rys.16. Okno startowe do wstępnego kalibracji zdjęć nieba. Materiał źródłowy [4].
KROK 6. Konwersja zdjęć nieba z formatu CFA do RGB i wyrównanie położenia gwiazd.
Konwersję zdjęć nieba przygotowanych w kroku 5 (pliki: img-cal1, img-cal2, ...) do formatu RGB
wykonuje się, wywołując z menu IRIS-a\Digital photo\Sequence CFA conversion okno z
parametrami wejściowymi pokazane na rys.17. Należy tutaj wybrać rodzaj pliku wyjściowego
„Color”, liczbę zdjęć nieba (pole „Number”), rdzeń nazwy plików wejściowych (pole „Generic
input name”) i rdzeń nazwy plików wyjściowych (pole „Generic output name”). W przykładzie
pokazanym na rys.17 liczba 10 zdjęć nieba o nazwach img-cal1, ..., img-cal10 zostanie
przetworzona do formatu RGB i zapisana na dysku w plikach o nazwach img-cal-conv1, …, imgcal-conv10.

Rys.17. Okno startowe do konwersji zdjęć nieba do formatu RGB. Materiał źródłowy [4].
Podczas procedury wyrównania/centrowania położenia gwiazd (ang. alignment) w zestawie zdjęć
danego obszaru nieba są identyfikowane te same gwiazdy i kolejne zdjęcia są przesuwane/obracane
tak, aby gwiazdy trafiły na dokładnie te same piksele co na pierwszej klatce. Funkcjonalność
wywołuje się z menu IRIS-a\Processing\Stellar registration. W oknie startowym pokazanym na
rys.18 podaje się rdzeń nazwy plików wejściowych (tutaj „img-cal-conv”) i ich liczbę (tutaj 10),
rdzeń nazwy plików wyjściowych (tutaj „img-reg”). Wybieramy również globalne kwadratowe
dopasowanie wszystkich gwiazd (tak jak na rys.18 opcje: „Global matching” i „Quadratic”). Jest to
dość długo trwająca procedura, w której w zależności od wydajności komputera jedno zdjęcie może
być przetwarzane nawet minutę lub dłużej.

Rys.18. Okno startowe do wyrównania położenia gwiazd (ang. alignment) do tych samych pikseli w
zestawie zdjęć nieba. Materiał źródłowy [4].
Począwszy od tego momentu wykorzystuje się kilka alternatywnych ścieżek, których wynikiem jest
uzyskanie jasności instrumentalnych gwiazd w okolicy gwiazdy zmiennej.
Pierwsza ścieżka (krok 7, krok 8 i rozdział 4.2) obejmuje stertowanie całej serii zdjęć w celu
uzyskania jednego uśrednionego zdjęcia z zalecanym całkowity czasem naświetlania przynajmniej
1 minuty, z którego separuje się trzy pliki z oddzielnymi barwami „lustrzankowych” R,G,B i na
nich wykonuje się fotometrię aperturową.
Minusem tego podejścia jest problem z wyznaczeniem błędów pomiarów fotometrycznych. Dlatego
dobrzy obserwatorzy nie poprzestają tylko na 1 zdjęciu w każdej barwie. Wykonują kilka serii 1minutowych ekspozycji (np. 5) po to, aby na koniec procesu uzyskać kilka jasności gwiazdy
zmiennej, z których można obliczyć średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe tej średniej. W
ten najprostszy sposób można określić jasność gwiazdy wraz z błędem jej wyznaczenia.
Alternatywna ścieżka została opisana w rozdziale 4.3 i polega na pominięciu kroku 7 - stertowanie
zdjęć nieba. Fotometrię aperturową wykonuje się na serii pojedynczych zdjęć tego samego obszaru
nieba w barwach „lustrzankowych” R, G, B. Podczas fotometrii automatycznej wskazujemy tylko
gwiazdy i podajemy średnicę apertur w IRIS-ie, a w wyniku otrzymujemy jasności instrumentalne
gwiazd bez konieczności wykonywania samodzielnych, manualnych pomiarów.
Możliwy jest też „mieszany” sposób wykonania fotometrii aperturowej (przykład na rys.30 do SS
Cygni), gdzie sterowanie zdjęć wykonano za pomocą specjalnie przygotowanych skryptów w IRISie, aby uzyskać czas naświetlania pojedynczego zdjęcia ~1 minuta, a następnie wykorzystano
funkcjonalność fotometrii automatycznej.
KROK 7. Stertowanie zdjęć nieba.
Po wykonaniu procedury w kroku 6 (patrz rys.18) mamy ciąg 10 zdjęć nieba img-reg1, …, imgreg10, które składamy w jedno zdjęcie za pomocą funkcjonalności stertowania (ang. stacking,
wywołanie - menu IRIS-a\Processing\Add a sequence). W oknie startowym pokazanym na rys.19
podajemy rdzeń nazwy plików wejściowych, czyli w naszym przykładzie „img-reg oraz ich ilość,
od-zaznaczamy opcję „Normalize if overflow” i wybieramy medianę. Po uruchomieniu procedury
tworzy się w pamięci programu obraz wynikowy, który należy zapisać na dysku komputera
komendą SAVE (np. save img-stacked).

Rys.19. Okno startowe do procedury stertowania (ang. stacking) zdjęć. Materiał źródłowy [4].
KROK 8. Rozdzielenie zdjęcia nieba w formacie RGB na osobne pliki.
Wczytujemy do pamięci programu plik wynikowy z kroku 7 (menu IRIS-a\File\Load: np. plik
„img-stacked”). Uruchamiamy funkcjonalność z menu IRIS-a\Digital Photo\RGB Separation i
podajemy w oknie startowym nazwy plików wynikowych. W przykładzie na rys.20 są to „final-r”,
„final-g” i „final-b”.

Rys.20. Okno startowe do procedury rozdzielenia zdjęcia w formacie RGB znajdującego się w
pamięci programu na osobne trzy pliki zawierającymi kanały barwne R („final-r”), G („final-g”),
B („final-b”). Materiał źródłowy [4].

4.2 Fotometria aperturowa.
Najprostszym sposobem pomiaru jasności gwiazd jest fotometria aperturowa. Idea fotometrii
aperturowej polega na tym, że mierzy się dwa parametry:
 natężenia światła gwiazdy wewnątrz „koła sygnału” (ang. signal circle) zwanego też
apertura pomiarową (ang. measurement aperture),
 natężenie tła nieba w pierścieniu odniesienia (ang. reference annulus) zwanym też
pierścieniem / aperturą nieba (ang. sky annulus / sky aperture).
Pomiędzy aperturą pomiarową, a pierścieniem referencyjnym znajduje się wolny / niemierzony
obszar zwany „przerwą” (ang. gap) – szczegóły na rys.21. Ponieważ wspomniane trzy
współśrodkowe koła inaczej są nazywane aperturami - stąd nazwa techniki: fotometria aperturowa.
Pojęciem apertury często określa się również średnicę zwierciadła teleskopu, ale w ostatnim
przypadku właściwszym określeniem jest „źrenica wejściowa”.

Rys.21. Idea fotometrii aperturowej – trzy koła, czyli apertury.
W dalszej części rozdziału 4.2 poznamy sposób przeprowadzania fotometrii aperturowej w
programie IRIS. Na początek wczytujemy do pamięci programu zdjęcie nieba w barwie zielonej,
które zostało skorygowane o efekty instrumentalne w rozdziale 4.1 (menu IRIS-a\File\Load: plik
„final-g”). Wyznaczamy wielkość apertury, w której ma się zmieścić obraz gwiazdy, aby nie stracić
dokładności pomiarów rzędu 0,01 mag. W tym celu zaznaczamy mały prostokąt wokół interesującej
nas gwiazdy, klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy funkcję „Growth Curve”. Pokazuje
ona błąd fotometrii zależny od wielkości „koła sygnału” (patrz rys.21) Koło, w którym mieści się
gwiazda musi być wystarczająco duże, aby zarejestrowane zostało tam całe światło gwiazdy, ale
bez gwiazd sąsiednich. Na przykład z analizy krzywej na rys.22 wynika, że koło sygnału o
promieniu 12 pikseli wprowadza błąd <0,01 mag do pomiarów fotometrycznych. Natomiast koło
sygnału o promieniu 6 pikseli powoduje stratę ilości mierzonych fotonów i błąd około 0,2 mag. W
tym przykładzie właściwą do fotometrii tej gwiazdy powinna być apertura 12 lub 14 pikseli.

Rys.22. Funkcja IRIS-a „Growth curve” do wyznaczania wielkości apertury gwiazdy. W
parametrach wyświetlania tego okna należy ustawić maksymalną wartość osi Y >0, aby zobaczyć
oś X o współrzędnej Y=0. Materiał źródłowy [4].
Po określeniu wielkości koła sygnału możemy przystąpić do wykonywania fotometrii gwiazd na
zdjęciu nieba, które aktualnie zostało załadowane do pamięci programu IRIS. W tym celu
uruchamiamy z menu IRIS-a\Analysis\Aperture photometry okno pokazane na rys.23 do

konfiguracji parametrów fotometrii aperturowej. Wybieramy liczbę apertur równą 3 (rys.23
parametr „Circle number”). Wpisujemy promień apertury - koła sygnału („Radius 1”) wyznaczony
z funkcji „Growth curve” tak jak na rys.22. Większe apertury „Radius 2” / „Radius 3” (Przerwa /
Koło odniesienia – patrz rys.21) dobieramy tak, aby w zewnętrznym pierścieniu, gdzie jest
mierzone tło nieba, nie było żadnej gwiazdy. Tymi samymi aperturami mierzymy wszystkie
interesujące nas gwiazdy na zdjęciu w danej barwie. Należy wyznaczyć wielkość apertur dla każdej
barwy indywidualnie. Na przykład dla mojego Tair FS obrazy gwiazd w barwach R i B mają
większe apertury niż w G.
Parametr „Median Background” pozostawiamy nieaktywny pomimo, że ta metoda jest mniej czuła
na słabe gwiazdy tła nieba – co jest pozytywne, to jednak jest mniej dokładna – obliczenia na
liczbach całkowitych. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to obliczenia są wykonywane na
dokładniejszych liczbach rzeczywistych. Decyzja o wyborze tej metody zależy tylko od
„zanieczyszczenia” tła nieba światłem słabych. Ale jeżeli z katalogów wynika małe ryzyko
zwiększenia poziomu tła nieba przez słabe gwiazdy, to lepiej tej metody nie stosować.
Wartość wszechobecnej w fotometrii stałej magnitudowej („Magnitude constant” - patrz rys.23)
można zostawić domyślnie zerową – nie ma to wpływu na dokładność i przy pomiarach
otrzymujemy nic nie mówiące duże ujemne liczby (np. na rys.24 w polu „Magnitude” = …).
Ponieważ jej wartość może być dowolna, dlatego przy fotometrii okolicy gwiazdy zmiennej
wprowadzam taką wartość stałej magnitudowej (np. +17 … +22, ułamkowe jej wartości w tym polu
należy oddzielać kropką, gdyż program obcina liczby po przecinku), aby jasność jednej z gwiazd
porównania w barwie V była mniej więcej zgodna (~0,1 mag) z jasnością instrumentalną (pole
„Magnitude” = … na rys.24). Nie jest to obligatoryjne. Dlaczego warto to zrobić? Ponieważ wtedy
mierzone jasności gwiazd w barwie V na zdjęciu są zgodne z dokładnością kilku dziesiątych
magnitudo z wartościami katalogowymi i przy pomiarach około 6 - 10 gwiazd na zdjęciu może to
być dodatkowy test poprawności identyfikacji gwiazd. Klikam i od razu widzę przybliżoną jasność
danej gwiazdy na zdjęciu. Jest to szczególnie przydatne, gdy jasność instrumentalną natychmiast
wprowadza się do wcześniej przygotowanego arkusza kalkulacyjnego, gdzie dla każdej gwiazdy
porównania widać obok jasność katalogową w barwie V (szczegóły w rozdziale 4.4).

Rys.23. Okno IRIS-a do konfiguracji parametrów fotometrii aperturowej. Materiał źródłowy [4].
Po włączeniu funkcjonalności fotometrii aperturowej w IRIS-ie kursor myszki ma kształt trzech
współosiowych kół. Pomiar jasności wykonuje się naciskając lewy przycisk myszki. Od razu w
oknie „Output” pojawia się wynik w postaci ciągu liczb (patrz rys.24). Najistotniejsza z nich jest
jasność instrumentalna skrywająca się za frazą „Magnitude=”. Program wylicza jasność
instrumentalną na podstawie zmierzonego natężenia oświetlenia (ang. intensity) światła gwiazdy
wyrażonego w ADU według wzoru:
Jasność instrumentalna = -2,5 log (natężenieADU) + stała magnitudowa

(wzór 1)

Tą liczbę należy wprowadzić do wspomnianego wcześniej arkusza kalkulacyjnego, który z jasności
instrumentalnych gwiazd porównania, gwiazdy testowej i zmiennej automatycznie wyliczy jasność
gwiazdy zmiennej np. w standardzie astronomicznym Johnson-V (szczegóły w rozdziale 4.5).

Pomiary jasności instrumentalnych gwiazd w okolicy danej gwiazdy zmiennej zaleca się
wykonywać w tej samej kolejności, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pomyłki. Plik z
wynikami pomiarów fotometrycznych można zapisać w postaci zwykłego pliku tekstowego
wybierając w oknie „Output” menu File\Save as (patrz rys.24).

Rys.24. Okno IRIS-a z wynikami pomiarów fotometrycznych. Materiał źródłowy [4].
W podobny sposób można uzyskać jasności instrumentalne tych samych gwiazd, wykonując
pomiary na stertowanych plikach „final-r” i „final-b” (są to wyseparowane pliki w barwach
„lustrzankowych”: R i B).

4.3. Automatyczna fotometria aperturowa w IRIS-ie.
W tym celu realizujemy kroki 1 - 6 z rozdziału 4.1 na naszym zestawie zdjęć. Pomijamy krok 7
dotyczący stertowania zdjęć i następne. Zamiast tego z pomocą IRIS-a (menu IRIS-a\Digital
photo\Sequence RGP separation) grupowo rozdzielamy zdjęcia nieba w formacie RGB na osobne
indywidualne pliki z kanałami barwnymi R,G,B. W oknie startowym pokazanym na rys.25 podano
rdzeń nazwy plików wejściowych (tutaj „img-reg”) i ich liczbę (tutaj 10), rdzeń nazwy plików
wyjściowych odpowiednio z barwami R,G,B (tutaj „final-r”, „final-g", „final-b"). W przykładzie
pokazanym na rys.25 liczba 10 zdjęć nieba o nazwach img-reg1, ..., img-reg10 zostanie
przetworzona na 30 zdjęć z rozdzielonymi kolorami R,G,B i zapisana na dysku w plikach o
nazwach final-r1, …, final-r10, final-g1, …, final-g10, final-b1, …, final-b10.

Rys.25. Okno startowe do grupowego rozdzielenia zdjęć w formacie RGB na osobne indywidualne
pliki z kanałami barwnymi lustrzanki cyfrowej R,G,B. Materiał źródłowy [4].
Następnie należy wczytać do pamięci IRIS-a (menu IRIS-a\File\Load) jedno ze zdjęć uzyskanych w
poprzednim kroku (np. "final-g1.fit"), wywołać funkcjonalność wybierania obiektów do fotometrii
(menu IRIS-a\Analysis\Select Object) i klikając lewym przyciskiem myszki wybrać pięć gwiazd do
pomiarów fotometrycznych. Współrzędne wyrażone w pikselach każdej z zaznaczonych gwiazd są
pokazywane w oknie wynikowym IRIS-a (patrz rys.26). Po wybraniu pięciu gwiazd do fotometrii
wyłączamy tą funkcjonalność ponownie wybierając z menu IRIS-a\Analysis\Select Object.

Rys.26. Współrzędne w pikselach zaznaczonych gwiazd są pokazywane w oknie wynikowym IRIS-a.
Ale tylko 5 pierwszych zostanie wziętych do fotometrii (na rysunku wybrano cztery obiekty #1, #2,
#3 i #4). Materiał źródłowy [4].
W IRIS-ie można dokładniej wyznaczyć centroid ze współrzędnymi gwiazdy do fotometrii za
pomocą narzędzia PSF (Point Spread Function). W tym celu zaznaczamy prostokąt z gwiazdą w
centrum, naciskamy prawy przycisk myszki i wybieramy z menu kontekstowego "PSF". Pokazane
na rys.27 wartość pól "X=", "Y=" wyrażone w pikselach odpowiadają dokładnym współrzędnym
centroidu gwiazdy.

Rys.27. Dokładne wyznaczanie centroidu ze współrzędnymi gwiazdy do fotometrii za pomocą
narzędzia PSF. Materiał źródłowy [4].
Można teraz przystąpić do wykonania fotometrii aperturowej całego ciągu zdjęć okolicy gwiazdy
zmiennej wywołując z menu IRIS-a\Analysis\Automatic photometry. Współrzędne wyrażone w
pikselach dla pierwszy pięciu gwiazd oznaczonych #1, …, #5 będą automatycznie wpisane, o ile
została wcześniej uruchomiona funkcjonalność wybierania obiektów (patrz rys.26). Ale można
również zmienić te wartości na dokładniejsze pozycje uzyskane narzędziem PSF (patrz rys.27).
Należy w podać rdzeń nazwy plików wejściowych (tutaj „final-g”) i ich liczbę (tutaj 10), nazwę
pliku tekstowego do zapisu wyników fotometrii aperturowej (np. indv-phot-g) oraz apertury
fotometryczne (Radius 1 / Radius 2 / Radius 3).

Rys.28 Okno startowe IRIS-a do automatycznej fotometrii aperturowej. Materiał źródłowy [4].
Po uruchomieniu procedury automatycznej fotometrii z parametrami pokazanymi na rys.28 IRIS
wczyta do swojej pamięci zdjęcie final-g1.fit, wykona fotometrię z trzema aperturami (promienie:
12/18/24 pikseli) dla czterech gwiazd #1, #2, #3 i #4, a jasności pokaże w jednym wierszu w oknie
wynikowym (patrz rys.29) i zapisze w pliku tekstowym „indv-phot-g.txt”. Wiersz wynikowy z
fotometrii jednego zdjęcia zawiera datę juliańską uśrednionego momentu obserwacji i kolejno
jasności wyrażone w magnitudo dla czterech gwiazd #1, #2, #3, #4.

Rys.29. Okno IRIS-a z wynikami automatycznej fotometrii aperturowej. Te wyniki zapisały się
również do pliku indv-phot-g.txt. Materiał źródłowy [4].
Warto wykonywać procedurę fotometrii automatycznej w IRIS-ie na zestawie skalibrowanych
zdjęć, ale gdy każde ma sumaryczny czas naświetlania rzędu 1 minuty. Dzięki temu pomiary
fotometryczne są wykonywane na zdjęciach z uśrednionymi scyntylacjami atmosferycznymi
(patrz tabela 1.) - co jest bardzo istotne dla małych źrenic wejściowych zestawów do
fotometrii lustrzankowej. Ten sposób opracowania zdjęć ma również wielką zaletę polegającą
na tym, że pozwala wiarygodnie oszacować błędy pomiarowe. Czytałem różne dyskusję np. na
forum Citizen Sky na temat oszacowania błędów fotometrycznych. Jedną z bardziej wiarygodnych
jest prosta metoda wykonania przynajmniej kilku pomiarów jasności (>=5) i obliczenia średniej
arytmetycznej tych pomiarów oraz błędu (odchylenia) standardowego tej średniej.

Rys.30 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). Materiał źródłowy Proxima nr 13
[12].

Ciekawy przykład automatycznej fotometrii aperturowej z obserwacji wybuchu gwiazdy
kataklizmicznej SS Cygni z czerwca 2013 roku opisałem w biuletynie Proxima nr 13 od strony 20
(patrz [12]). Aby uniknąć nakładania się świata gwiazd (dużo gwiazd w polu widzenia – patrz
rys.30) do fotometrii zastosowałem jedną małą aperturę o promieniu 8 pikseli i wyznaczyłem
natężenie oświetlenia pochodzące od gwiazdy porównania (1), gwiazdy zmiennej (2), gwiazdy
testowej (3), tła nieba (4 i 5), które następnie zamieniłem na magnitudo w specjalnie
przygotowanym arkuszu kalkulacyjnym.
Automatyczna fotometria pokazana na rys. 30 była wykonywana na trzech seriach po 5 zdjęć dla
każdego kanału barwnego lustrzanki (tzn. G, B i R). Każde z tych zdjęć było naświetlane przez 60
sekund (!) w wyniku stertowania po 2 szt. zestawu 10 zdjęć naświetlanych przez 30 sekund każde.
Stertowanie tych zdjęć oraz separację kolorów wykonałem za pomocą specjalnie napisanego
skryptu w IRIS-ie (patrz [12]).
4.4 Fotometria różnicowa i standaryzowana.
Jasności instrumentalne uzyskane według wzoru (1) w rozdziale 4.2 lub 4.3 nie można
bezpośrednio porównywać z jasnościami innych obserwatorów, a nawet wynikami tego samego
obserwatora w innych warunkach. Zależą one od ustawionych parametrów aparatu cyfrowego i jego
optyki itp. Ale można wykorzystać różnicę jasności instrumentalnych (Δmag) pomiędzy gwiazdą
zmienną (ang. „V”ariable star, stąd V mierzone) i porównania (ang. „C”omparison star, stąd C mierzone)
obliczoną według wzoru:
Δmag = Vmierzone – Cmierzone

(wzór 2)

W przypadku fotometrii lustrzankowej takie różnicowe pomiary można uzyskać dla jasności
instrumentalnych w kanałach barwych R,G,B. Różnica jasności Δmag zależy od wybranej gwiazdy
porównania. Taki sposób wyznaczania jasności nazywa się fotometrią różnicową i może znaleźć
zastosowanie do wyznaczania np. minimów układów zaćmieniowych lub okresów rotacji asteroid.
Bardziej przydatna jest jasność gwiazdy wyznaczona w odniesieniu do astronomicznej skali
wielkości gwiazdowych, czyli tzw. jasność standaryzowana. W tym celu do wyznaczonej różnicy
jasności instrumentalnych gwiazdy zmiennej i porównania Δmag należy dodać jasność katalogową
gwiazdy porównania (Ckatalogowe) według wzoru:
Jasność standaryzowana mag ≈ Δmag + Ckatalogowe

(wzór 3)

Na przykład jeżeli wyznaczymy różnicę jasności pomiędzy gwiazdą zmienną a porównania na 0,26
mag z pomiarów na zdjęciu w barwie zielonej i mamy jasność katalogową C katalogowe = 7,15 mag
gwiazdy porównania w filtrze Johnson-V, to standaryzowana jasność w barwie V gwiazdy zmiennej
wynosi 7,41 mag. Tak wyznaczoną jasność można porównywać z wynikami innych
obserwatorów i wprowadzić do bazy AAVSO (patrz rozdział 4.6 artykułu). Dla obserwacji
wykonywanych lustrzankami cyfrowymi należy przy tym wybrać rodzaj filtru TB, TG lub
TR. Jasność TG oznacza, że jest to wynik standardowej fotometrii uzyskanej z zielonych
pikseli w trójkolorowej matrycy cyfrowej, gdzie jasność katalogowa gwiazdy porównania jest
standardową jasnością w filtrze Johnson-V. Natomiast jasność katalogowa gwiazdy porównania
w filtrach astronomicznych B i R musi być wzięta do wyznaczenia jasności standaryzowanej
gwiazdy zmiennej w barwach TB i TR.
Obserwacje w barwach standaryzowanych TB, TG i TR wnoszą istotny wkład do analizy
wielu gwiazd zmiennych krótko- i długookresowych, nowych i supernowych.
We wzorze 3 symbol przybliżonej równości (≈) został celowo użyty, gdyż filtry RGB w aparatach
cyfrowych mają inną czułość spektralną niż standardowe filtry astronomiczne systemu Johnsona
B,V - Cousinsa R (porównaj rys.31). W prostych rachunkach we wzorze 3 są pomijane te różnice
czułości spektralnych. Zostaną one uwzględnione w rozdziale 4.5.

W fotometrii różnicowej oprócz gwiazdy porównania i gwiazdy zmiennej bardzo ważny jest pomiar
jasności gwiazdy testowej (ang. check star). Podczas wprowadzania wyników obserwacji gwiazdy
zmiennej wymagane jest również raportowanie jasności gwiazdy testowej. Gwiazda testowa,
podobnie jak porównania, jest to gwiazda o znanej i niezmiennej jasności katalogowej, która
znajduje się w polu widzenia razem z gwiazdą zmienną. Jednak gwiazda testowa spełnia inną
funkcję niż gwiazda porównania w fotometrii różnicowej – jej zadaniem jest weryfikacja, czy
gwiazda porównania nie zmienia jasności.
Głównym źródłem informacji o jasnościach katalogowych gwiazd porównania i testowych dla
określonej gwiazdy zmiennej jest narzędzie VSP (Variable Star Plotter) dostępne na portalu
AAVSO, które generuje ich listę po wybraniu opcji „photometry table”. Dla niektórych gwiazd
zmiennych nie ma gwiazd porównania w bazie AASVO. Wtedy można wysłać zapotrzebowanie na
gwiazdy
porównania
do
gwiazdy
zmiennej
do
AAVSO
Sequence
Team
(https://www.aavso.org/request-comparison-stars-variable-star-charts) i czekać. Można również
gwiazdy porównania i testowe znaleźć we własnym zakresie. Katalogowe jasności gwiazd
porównania dla gwiazd jaśniejszych od około 10 mag do fotometrii lustrzankowej można znaleźć w
katalogach „Homogeneous Means in UBV Systems” (Mermiliod 1991), Tycho II i GCPD (General
Catalog of Photometric Data). Katalog Mermiliod jest dostępny w aplikacji internetowej VizieR
(http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR). Należy tylko wybrać katalog „II/168/ubvmeans”,
współrzędne obiektu lub jego nazwę, promień pola widzenia i kliknąć GO. Pozostałe dwa katalogi
(Tycho II, GCPD) są dostępne np. po uruchomieniu pożytecznego narzędzia AAVSO SeqPlot
(https://www.aavso.org/seqplot).
W fotometrii różnicowej istotne jest również, aby gwiazda porównania, testowa i zmienna były jak
najbliżej siebie oraz w jak najmniejszej odległości zenitalnej - przez co zmniejsza się wpływ
różnicowej ekstynkcji atmosferycznej. Lustrzanki cyfrowe mogą mieć pole widzenia nawet
kilku/kilkunastu stopni, a gwiazdy do fotometrii różnicowej powinny znajdować się maksymalnie w
odległości rzędu kilkudziesięciu minut kątowych, aby jej wpływ był pomijalny. Aczkolwiek dla
odległości zenitalnych większych od ~35º nie można pominąć wpływu różnicowej ekstynkcji
atmosferycznej nawet dla polach widzenia kilkudziesięciu minut kątowych.
Gwiazda porównania powinna mieć wskaźnik barwy zbliżony do gwiazdy zmiennej. Do tego celu
nie nadają się gwiazdy porównania o skrajnym wskaźniku barwy B-V, tzn. bardzo czerwone (wiele
z nich to gwiazdy zmienne) lub bardzo niebieskie – optymalny wskaźnik B-V dla tych gwiazd
powinien się mieścić w zakresie od +0,3 do +1,0 mag (nie zawsze jest to możliwe).
Gwiazdy porównania powinny być gwiazdami pojedynczymi, mieć jasność zbliżoną do gwiazdy
zmiennej i błąd wyznaczenia jasności mniejszy od 0,01-0,02 mag. Oczywiście nie zawsze
powyższe wymagania dotyczące gwiazd porównania i testowych są możliwe do spełnienia, co
może skutkować mniej dokładną fotometrią lustrzankową.
4.5 Transformacja jasności instrumentalnych RGB do jasności astronomicznych BVR.
Każdy z trzech systemów filtrów kolorowych w aparacie cyfrowym przepuszcza światło tylko w
określonym zakresie barw. Ich krzywe czułości są wypadkową właściwości transmisyjnych optyki,
filtrów przed matrycą CMOS (patrz rys.2) oraz czułości spektralnej samej matrycy CMOS.
Rys.31 przedstawia porównanie krzywych czułości astronomicznych filtrów systemu JohnsonaCousinsa BVR (górna część rysunku) i aparatu cyfrowego rgb (dolna część rysunku). Krzywe
czułości aparatów cyfrowych rgb obejmują mniejszy zakres widma i są znacznie węższe w
porównaniu do filtrów astronomicznych BVR (pełna nazwa filtrów w oznaczeniach AAVSO:
Johnson-B, Johnson-V, Cousins-R). Na rys.31 zaznaczono również położenie linii wodoru serii
Balmera H-alfa i H-beta, które są bardzo silne w widmach niektórych gwiazd. Filtr „r” w
niemodyfikowanych lustrzankach cyfrowych jest znacznie mniej czuły na fotony H-alfa niż
„astronomiczny” Cousins-R, a filtr „b” - znacznie czulszy niż Johnson-B.
Aparaty cyfrowe nie zostały zaprojektowane do celów fotometrycznych i dlatego ich kanały barwy
(filtry) RGB niezbyt dobrze pasują do standardowych filtrów astronomicznych BVR. Oznacza to,
że należy stosować większe współczynniki transformacyjne niż w standardowej fotometrii BVR, a

niektóre rodzaje gwiazd zupełnie nie nadają się do takich transformacji, np. gwiazdy z silnymi
liniami emisyjnymi (supernowe, nowe) lub absorpcyjnymi (późne typy widmowe). Po prostu
dla takich obiektów silne linie emisyjne lub absorpcyjne mogą być rejestrowane np. w zakresie
czułości filtru Johnson-B, ale nie są widoczne w kanale barwy lustrzanki cyfrowej TB. Bardzo
pożyteczne są obserwacje takich gwiazd aparatami cyfrowymi. Jednak wyniki obserwacji należy
wprowadzać bez transformacji jako jasności standaryzowane TB, TG, TR (patrz rozdział 4.4).
Natomiast dobrze transformują się jasności gwiazd, których rozkład energii w widmie ciągłym
można przybliżyć rozkładem Plancka dla ciała doskonale czarnego. W podręczniku AAVSO do
fotometrii lustrzankowej ([1] - tabela 6.1) podano przykład takiej transformacji dla kilkunastu
gwiazd w polu E7 ze standardami fotometrycznymi na niebie południowym, gdzie różnice jasności
pomiędzy transformowanymi jasnościami lustrzanki cyfrowej do BVR i wartościami z katalogów
astronomicznych BVR nie przekraczają 0,02 mag.

Rys.31. Porównanie krzywych czułości widmowej astronomicznych filtrów fotometrycznych systemu
Johnsona-Cousinsa BVR z kanałami barwny (filtrami) rgb w aparacie cyfrowym. Materiał
źródłowy [1].
Do transformacji można zastosować klasyczne metody z fotometrii CCD, w których jest pomijalny
wpływ ekstynkcji atmosferycznej (pole widzenie mniejsze od kilkudziesięciu minut kątowych) dla
odległości zenitalnych mniejszych od ~35º. Ewentualny wpływ ekstynkcji atmosferycznej
uwzględnia się wykonując zdjęcia tych samych gwiazd standardowych dla różnych odległości
zenitalnych. Jednak podczas międzynarodowej akcji obserwacji ε Aur w latach 2009-2011
Kloppenborg ze współpracownikami [8] opracowali metodę redukcji zdjęć do fotometrii
lustrzankowej pozwalającą wykorzystać siłę tej techniki (duże pole widzenia) i wyznaczyć
współczynniki transformacyjne z pomiarów jasności gwiazd na zdjęciu wykonanym aparatem

cyfrowym. Dla uproszenia poniżej przedstawiono następujące równanie transformacyjne tylko dla
zielonych pikseli:
Vs = Vi – k*X – e*(B-V)kat – z

(wzór 4)

gdzie oznacza:
Vi – jasność instrumentalna gwiazdy zmierzona np. programem IRIS na zdjęciu w barwie zielonej
(np. plik „final-g” uzyskany w kroku 8);
Vs – jasność skalibrowana do standardu astronomicznego V („Johnson-V”);
k - współczynnik ekstynkcji atmosferycznej 1-go rzędu;
X – masa powietrzna, która w pierwszym przybliżeniu wzrasta z funkcją secans odległości
zenitalnej gwiazdy;
e – współczynnik transformacji jasności instrumentalnej (barwa zielona) do standardowej jasności
w filtrze Johnson-V,
(B-V)kat – katalogowa różnica kolorów pomiędzy filtrami B i V;
Z – stała zależna od rodzaju/wielkości obiektywu lub teleskopu, itp.
Współczynniki: e, k, z wyznacza się metodą najmniejszych kwadratów z obserwacji minimum 3
gwiazd porównania. Jednak ze względu na możliwość popełnienia błędu (np. niepoprawna
identyfikacja, błąd masy powietrznej, zmienność gwiazdy porównania, itp.) do obliczeń należy
zastosować sześć lub więcej gwiazd porównania.
Jest wiele programów komputerowych, które pozwalają wyznaczyć współczynniki e, k, z metodą
najmniejszych kwadratów. Na przykład w arkuszach kalkulacyjnych do tego celu służy funkcja
REGLINP. Przykład jej zastosowania znajdował się na zamkniętej w bieżącym roku stronie Citizen
Sky w pierwszej wersji arkusza kalkulacyjnego do redukcji obserwacji ε Aur tylko do filtru
Johnson-V. Dzisiaj (18 lipca 2017r.) znalazłem w zasobach forum astronomicznego Astropolis
wersję tego arkusza zastosowaną przeze mnie do opracowania obserwacji R Leo (+ DY Leo i DV
Leo / dodatkowe gwiazdy zmienne, które znalazły się w polu widzenia razem z R Leo ) pod
poniższym odnośnikiem (załączony plik w formacie ZIP do wiadomości na forum):
https://astropolis.pl/topic/11969-r-leo-maksimum/?do=findComment&comment=452596
Po zmianie parametrów gwiazd porównania, gwiazdy testowej i gwiazdy zmiennej może być
zastosowany również do redukcji obserwacji innych gwiazd zmiennych. „Stara” wersja arkusza
kalkulacyjnego posiada dość istotnym mankament polegający na tym, że nadaje się tylko do
transformacji jasności gwiazd zmiennych, które nie zmieniają wskaźnika barwy (B-V) kat.
Wartość katalogowa wskaźnika barwy (B-V)kat dla gwiazdy zmiennej musi być podana w
parametrach arkusza. Przykład użycia tego arkusza kalkulacyjnego jest podany w [20] i [21].
Powyższej niedogodności nie posiada najnowsza wersja arkusza kalkulacyjnego do redukcji
obserwacji wykonywanych lustrzanką cyfrową dostępna na stronie AAVSO [1], która pozwala na
analizę jasności instrumentalnych we wszystkich trzech barwach. Obliczany jest nawet
standardowy wskaźnik barwy (B-V) gwiazdy zmiennej ze wskaźnika barwy instrumentalnego (b-v)
gwiazdy zmiennej. W tym arkuszu kalkulacyjnym na kolejnych zakładkach są również
wprowadzone przykładowe dane instrumentalne dotyczące obserwacji klasycznej cefeidy U Aql i
obszaru nieba E7 ze standardami fotometrycznymi, na których można w praktyce zapoznać się z
arkuszem redukcyjnym. Ta wersja arkusza kalkulacyjnego zostanie szczegółowo omówiona w
rozdziale 4.5.1.
Wspominane arkusze redukcyjne używa się w ten sposób, że dla obserwacji w pobliżu zenitu
(odległości zenitalne mniejsze ~35°) pomija się ekstynkcję atmosferyczną („k” we wzorze 4)
poprzez wybranie właściwej wartości parametru:
 „stary” arkusz → „Czy poprawić dane o ekstynkcję atmosferyczną?” /
„Apply Extinction Correction?” → 0;
 „nowy” arkusz → Corrections <> 2 „Tx & Extinction (Ex)”.

W każdym z nich jest obliczany współczynnik „e” (patrz wzór 4) transformacji do standardowych
filtrów astronomicznych:
 „stary” arkusz - tylko zielony kanał barwy lustrzanki → Johnson-V;
 „nowy” arkusz - trzy barwy lustrzanki cyfrowej → astronomiczne BVR.
Tylko w nowej wersji arkusza redukcyjnego można wybrać parametr Corrections =0 „None”, przy
którym otrzymujemy wartości bez powyższych współczynników, czyli jasności standaryzowane, o
których była mowa w rozdziale 4.4.
Pewną niedogodnością nowej wersji arkusza kalkulacyjnego jest wymagalność stałej liczby 6
gwiazd porównania. To znaczy w 6 kolumnach wymagane jest podanie informacji o gwiazdach
porównania (współrzędne równikowe + jasności katalogowe przynajmniej w barwach B i V /
optymalnie powinno się uzupełnić - BVR) i nie można tego zmienić np. kasując jedną gwiazdę
porównania, gdy ewidentnie psuje wynik dopasowania. W „starej” wersji arkusza kalkulacyjnego
dotyczącej tylko fotometrii w barwie V, informacje o gwiazdach porównania są w wierszach i
można je modyfikować (dopisywać więcej gwiazd porównania / kasować) bez wpływu
funkcjonalność arkusza.
Warto wspomnieć, że np. dla Canona 450D (patrz [8]) maksimum krzywej czułości zielonego filtru
G jest przesunięte w stronę niebieską o około 12 nm (120Å) względem Johnson-V. Powoduje to
konieczność wykonania transformacji do tego standardu fotometrycznego. Z kolei maksimum
czułości filtru „VT” dla fotometrii wykonanej z satelity Tycho jest przesunięte w stronę niebieską
zaledwie o 2 nm. Jest to bardzo ciekawy wynik, który pokazuje, że dla tej lustrzanki praktycznie nie
ma potrzeby transformacji pomiędzy jasnościami : zielony kanał barwny G → VT.
W związku z tym, że identyczne matryce w aparatach cyfrowych są produkowane w ogromnej
liczbie sztuk, współczynnik transformacji „e” dla filtru Johnson-V jest porównywalny, nawet
pomiędzy różnymi modelami. Np. dla lustrzanek Canona wynosi zwykle około -0,10 … -0,15,
natomiast dla modyfikowanych około -0,06 ... -0,08.
4.5.1. Arkusz kalkulacyjny do transformacji jasności instrumentalnych lustrzanki cyfrowej.
Najnowsza wersja arkusza kalkulacyjnego do redukcji obserwacji wykonanych lustrzanką cyfrową
została przygotowana przez Marka Blackforda w marcu 2016 roku i jest dostępna na portalu
AAVSO [1] (plik „R-I_V2.6.xlsx”). Mark Blackford jest australijskim miłośnikiem astronomii,
który specjalizuje się w tej technice - między innymi prowadzi kursy fotometrii lustrzankowej
organizowane przez AAVSO i programy obserwacyjne np. jasnych cefeid i zmiennych
półregularnych
na
południowym
niebie
(https://www.variablestarssouth.org/researchtechniques/dslr-photometry/). Na stronie AAVSO pod odnośnikiem [22] znajduje się również
wyjaśnienie zasad korzystania z tego arkusza kalkulacyjnego (plik „ReductionIntermediate_Spreadsheet_V2.6.docx”), którego streszczenie zawiera dalsza część tej sekcji.
Najnowsza wersja arkusza pozwala na transformację jasności instrumentalnych we wszystkich
trzech barwach lustrzanki cyfrowej i uzyskanie standardowych jasności astronomicznych BVR, o
ile nie są to gwiazdy „patologiczne” (tzn. bez silnych emisji lub struktur absorpcyjnych w
widmach). Obliczany jest nawet wskaźnik barwy (B-V) gwiazdy zmiennej z jej wskaźnika
instrumentalnego lustrzanki cyfrowej (TB-TG). Warunkiem koniecznym jest wprowadzenie
jasności instrumentalnych w barwach zielonej i niebieskiej dla gwiazd porównania – co pozwala
wyznaczyć metodą najmniejszych kwadratów współczynnik transformacji wskaźnika barwy (TBTG) → (B-V). Stanowi to znaczne udogodnienie w porównaniu do pierwszej wersji arkusza
redukcyjnego z 2010 roku ze strony Citizen Sky [2], który uwzględnia tylko jasności instrumentalne
z zielonych pikseli gwiazd porównania, gwiazdy testowej i gwiazdy zmiennej oraz wymaga do
transformacji katalogowego wskaźnika barwy (B-V)kat gwiazdy zmiennej (może to wprowadzać
dodatkowe błędy, gdy gwiazda zmienna wykazuje duże zmiany wskaźnika barwy B-V).
W arkuszu kalkulacyjnym „R-I_V2.6.xlsx” uwzględniona jest transformacja jasności
instrumentalnych RGB ze zdjęć nieba uzyskanych aparatem cyfrowym do jasności
astronomicznych BVR z opcjonalnym uwzględnieniem ekstynkcji atmosferycznej i różnic

krzywych czułości kolorowych filtrów. Szczegółowe wyjaśnienie tych równań transformacyjnych
zawarte jest w publikacji Kloppenborga ze współpracownikami [8].
W dalszej części poznamy jak wprowadzać dane do arkusza „R-I_V2.6.xlsx” oraz jak interpretować
uzyskane wyniki. Zwracam uwagę, że arkusz jest w pełni modyfikowalny. Jednak użytkownik
powinien edytować tylko pola z niebieskim tłem, gdzie się wprowadza dane wejściowe do
obliczeń.
Do samego procesu transformacji z jasności instrumentalnych do standardowych astronomicznych
istotne są tylko arkusze „Data” (tutaj w niebieskie pola wprowadzamy/kopiujemy dane wejściowe)
oraz „Calculations” (tutaj otrzymujemy wyniki oraz oceniamy ich jakość). Arkusz „Conversions”
pełni funkcję pomocniczą, gdzie można wykonać konwersję współrzędnych równikowych gwiazd
lub moment obserwacji zamienić z lokalnego czasu strefowego na ciągłą rachubę czasu dni
juliańskich, która jest używana w astronomii. Natomiast pozostałe arkusze „U Aql” i „E7 Region”
zawierają rzeczywiste dane obserwacyjne, które można skopiować do arkusza „Data” i
zweryfikować praktyczne działanie arkusza transformacyjnego.
Zauważyłem również, że ten arkusz posiada pełną funkcjonalność tylko podczas pracy z Excelem
firmy MS. Na przykład w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc nie widać czerwonego kółeczka
z napisem „target” na rys.35 po lewej stronie, które wizualizuje położenie gwiazdy zmiennej we
współrzędnych: wskaźnik barwy katalogowy vs instrumentalny. W Calcu nie działa również zmiana
wyświetlania informacji w barwach B,V, R za pomocą przycisków z strzałek „góra-dół” (patrz
rys.36 panel „Photometry filters”). Jednak te trudności można obejść w Calcu za pomocą drobnej
modyfikacji na rysunku sposobu wyświetlania punktu „target” lub wpisując odpowiednią cyfrę
(1/2/3) w komórkę z niebieskim tłem $calculations.C40. Można również uniknąć tych problemów
instalując darmową wersję pakietu biurowego Microsoft Office Starter, który zawiera okrojone
wersje programów Word i Excel.
4.5.1.1. Arkusz „Data” w arkuszu transformacyjnym.
W pola z niebieskim tłem w kolumnie B w sekcji „Observation Information” w arkuszu „Data”
(patrz rys.32) wprowadza się dane dotyczące miejsca obserwacji: nazwisko/imię obserwatora (B2),
ewentualną korektę strefy czasowej względem południka Greenwich (B3), szerokość i długość
geograficzna (B5, B6). Współrzędne można uzyskać z Google Maps lub GPS-a.

Rys.32. Sekcja „Observation Information” w arkuszu „Data” dotycząca obserwatora i lokalizacji
miejsca obserwacji. Materiał źródłowy [22].
W sekcji „Star Calibration Data” w arkuszu „Data” (patrz rys.33) należy podać w kolejnych
kolumnach informacje katalogowe dotyczące gwiazdy zmiennej (kolumna „Target), gwiazdy
testowej (kolumna „Check”) oraz dokładnie sześciu gwiazd porównania (kolumny „Comp 1”, …,
„Comp 6”). W kolejnych wierszach (komórki koloru niebieskiego) wprowadza się wyrażone w
stopniach współrzędne równikowe gwiazd (RA, DEC), jasności katalogowe w filtrze Johnson-V
(wyjątek – z oczywistych powodów nie wprowadzamy jasność katalogową gwiazdy zmiennej),
katalogowe wskaźniki barwy (B-V) oraz (V-R). Omawiany arkusz redukcyjny może być również
wykorzystany tylko do opracowania obserwacji w barwach B i V, gdy nie posiadamy jasności

katalogowych gwiazd w barwie R. W takim wariancie pozostawiamy puste komórki D7-K7 z
wartościami wskaźnika barwy (V-R)cat.

Rys.33. Sekcja „Star Calibration Data” w arkuszu „Data” do wprowadzania wartości
katalogowych gwiazdy zmiennej, gwiazdy testowej i gwiazd porównania. Materiał źródłowy [22].
Ostatnią informacją niezbędną do przeliczenia arkusza, którą się wprowadza w sekcji „Instrumental
Magnitudes” w arkuszu „Data” są jasności instrumentalne wszystkich gwiazd oraz moment
obserwacji na środek ekspozycji wyrażony w dniach juliańskich (JD). Może to być tylko wynik
fotometrii aperturowej na jednym stertowanym zdjęciu uzyskanym w rozdziale 4.2 lub w serii
maksymalnie 20 zdjęć uzyskanych w rozdziale 4.3. Odpowiednio do tego wprowadzamy dane
fotometryczne w komórki koloru niebieskiego tylko jednym wierszu nr 11 z uśrednionymi
jasnościami instrumentalnymi TR, TG, TB lub maksymalnie do 20 wierszy np. przy fotometrii
automatycznej w IRIS-ie.
Zwracam uwagę, że ten arkusz nie nadaje się do opracowania obserwacji ciągłych (ang. time
series), gdy w kolejnych wierszach w sekcji „Instrumental Magnitudes” wprowadzamy ciąg
jasności instrumentalnych dotyczące danej gwiazdy zmiennej, ponieważ w arkuszu „Calculations”
nie jest obliczany odpowiedni ciąg jasności transformowanych. Natomiast uzyskujemy z tego ciągu
obserwacji maksymalnie trzy średnie jasności gwiazdy zmiennej transformowane do
standardowych jasności systemu Johnsona-Cousinsa BVR wraz z błędami ich wyznaczenia. Jednak
aby wyznaczyć sensowny błąd pomiaru jasności jako odchylenia standardowego od średniej musi
być wprowadzone przynajmniej kilka wierszy (najlepiej >=5) w sekcji „Instrumental Magnitudes”.

Rys.34. Sekcja „Instrumental Magnitudes” w arkuszu „Data” do wprowadzania jasności
instrumentalnych w barwach TR, TG, TB oraz momentu obserwacji w JD. Materiał źródłowy [22].
4.5.1.2. Arkusz „Calculations” w arkuszu transformacyjnym.
Wszystkie dane potrzebne do obliczeń w arkuszu „Calculations” są pobierane z arkusza „Data”. Ale
w arkuszu „Calculations” (patrz rys.36) można sterować zakresem transformacji (ekstynkcja
atmosferyczna / transformacja do standardu astronomicznego BVR / pomijamy ekstynkcję i
transformację) oraz rodzaj filtru, dla którego tylko są wyświetlane dane (BVR). Ww. wartości
parametrów zmienia się w zależności od potrzeb odpowiednio w komórkach A40 i C40, które
zgodnie z konwencją tego arkusza posiadają tło w kolorze niebieskim.

W arkuszu „Calculations” znajdują się cztery bardzo przydatne wykresy, które pozwalają
oszacować jakość materiału obserwacyjnego. Pierwszy od lewej wykres „Catalog (B-V) vs.
Instrumental (b-v)” przedstawia zależność katalogowego wskaźnika barwy (B-V) od
instrumentalnego (b-v) dla wszystkich analizowanych obiektów, tzn. gwiazda zmienna, testowa i
gwiazdy porównania. Ten wykres wymagana podania jasności instrumentalnych w barwach
niebieskiej i zielonej w arkuszu „Data”. Wartości do dopasowania liniowego są brane z arkusza
„Calculations” z komórek H57:N57 (wartości instrumentalne) i H27:N27 (wartości katalogowe). ,
Zwracam uwagę, że dwukropek w arkuszu kalkulacyjnym oznacza „prostokątny” zakres komórek,
np. G57:H58 – górny lewy róg komórka G57, a dolny prawy - H58. Dodatkowo w czerwonym
kółeczku jest pokazywana położenie gwiazdy zmiennej, gdzie odpowiednie wartości zostały wzięte
odpowiednio z komórek G57 i G27 w arkuszu „Calculations”. W idealnym przypadku wszystkie
gwiazdy powinny leżeć na jednej prostej. Znaczne odchylenie od uśrednionego dopasowania
mogą być spowodowane np. błędną identyfikacją gwiazd porównania, nakładaniem się (ang.
blending) światła bliskich gwiazd, błędnymi wartościami katalogowymi wskaźnika barwy (BV) lub nakładaniem się silnych linii emisyjnych lub absorpcyjnych na widmo ciągłe gwiazdy.
Pozostałe trzy wykresy porównują różnice jasności gwiazd (jasność katalogowa minus jasność
instrumentalna z komórek I46:N46) kolejno jako funkcji:
 katalogowego wskaźnika barwy (B-V)kat z komórek I27:N27,
 masy powietrznej (komórki I33:N33),
 iloczynu masy powietrznej i katalogowego wskaźnika barwy (B-V)kat z komórek I34:N34.
Wszystkie te wykresy pozwalają wizualnie znaleźć, które punkty odstają od wartości średnich a tym
samym wprowadzają znaczące niedokładności do wyniku.

Rys.35. Wykresy w arkuszu „Calculations” do wizualizacji jakości transformacji do jasności
astronomicznych. Materiał źródłowy [22].
Arkusz „Calculations” zawiera również sekcję „Corrections”, która pozwala określić rodzaj
transformacji jasności instrumentalnych. Do wyboru są możliwe następujące opcje (patrz rys.36):
 „None” - oblicza standaryzowane jasności, pomijając korektę ekstynkcji atmosferycznej i
transformację do jasności systemu Johnsona-Cousinsa BVR;
 „Transformation (Tx)” - oblicza standaryzowane jasności z uwzględnieniem transformacji
do jasności systemu Johnsona-Cousinsa BVR (nie uwzględnia się ekstynkcji
atmosferycznej);
 „Tx & Extinction (Ex)” - oblicza standaryzowane jasności z uwzględnieniem ekstynkcji
atmosferycznej i transformacji do jasności systemu Johnsona-Cousinsa BVR.
W sekcji „Photometry Filter” (patrz rys.36) można wybrać za pomocą strzałek filtr spośród B/V/R,
dla którego mają być wyświetlone szczegółowe obliczenia.
Kolejna sekcja „Target (B-V)” przedstawia bardzo istotne porównanie dla gwiazdy zmiennej
wskaźnika barwy katalogowego (B-V)Catalog i wyznaczonego z tego arkusza kalkulacyjnego (BV)Calculated. Ta różnica (patrz komórka B32) powinna mieć wartość zbliżoną do zera. Jednak do jej
wyznaczenia muszą być podane jasności instrumentalne zarówno w barwie zielonej jak i niebieskiej
w arkuszu „Data” (patrz 4.5.1.1). Natomiast z sekcji „Air Mass Constants” są brane stałe do
obliczania masy powietrznej w szczególności w komórkach G33:N33.

Rys.36. Arkusz „Calculations” - sekcje do wyboru rodzaju transformacji („Corrections”) i zmiany
rodzaju filtrów B, V, R („Photometry Filter”), sekcja „Target (B-V)” - porównanie wskaźnika
barwy katalogowego (B-V) gwiazdy zmiennej i obliczonego w tym arkuszu, sekcja „Air Mass
Constants” - stałe do obliczania masy powietrznej. Materiał źródłowy [22].
W sekcji „Regression Calculations” (patrz rys.37) są wyznaczane metodą najmniejszych kwadratów
współczynniki ekstynkcji atmosferycznej (Ex) i transformacji (Tx) na dwa sposoby – jednocześnie
oba współczynniki Ex i Tx („Planar Fit with Extinction”) lub tylko współczynnik Tx („Linear Fit
without Extinction”). Stosownie do wybranego rodzaju transformacji (komórka A40 – patrz rys.36)
są brane do dalszych obliczeń z panelu „Selected Regression Result” wartości współczynników Tx,
Ex i punktu zerowego. Należy sprawdzić, czy w komórkach G33:N33 znajdują się realne wartości
mas powietrznych.

Rys.37. Sekcja „Regression Calculations” do wyznaczania współczynnika ekstynkcji atmosferycznej
(Ex) i transformacji (Tx). Materiał źródłowy [22].
Sekcja „Quality” (patrz rys.38) pomaga sprawdzić jakość danych obserwacyjnych i analizy.
Zawiera następujące informacje:
 Fit Value – obliczona jasność wyrażona w wielkościach gwiazdowych dla każdej gwiazdy z
dopasowania metodą najmniejszych kwadratów;
 Residual – różnica dla każdej gwiazdy pomiędzy jasnością katalogową i obliczoną „Fit
Value” (najbardziej wskazane są różnice bliskie zeru);
 ABS(Residual) – wartość bezwzględna z „Residual” (im mniejsza wartość tym lepiej);
 Comparison stars fit error (max) – największa wartość „ABS(Residual)” ze wszystkich
gwiazd porównania;
 Check star mag error - różnica dla gwiazdy testowej pomiędzy jasnością katalogową i
obliczoną „Fit Value” (najbardziej wskazane są różnice bliskie zeru);
 Air mass plausibility check – wyświetla się wartość “OK”, gdy obliczona masa powietrzna
w komórkach G33:N33 mieści się w zakresie 1-4. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony to
wyświetla się komunikat „ERROR” i jest blokowana możliwość wyboru obliczania
współczynnika ekstynkcji atmosferycznej (Ex) w sekcji „Corrections Section” (zobacz
rys.36).

Rys.38. Sekcja „Quality” do sprawdzania jakości danych obserwacyjnych i analizy. Materiał
źródłowy [22].
W sekcji „Average Image Data” (patrz rys.39) są uśredniane jasności instrumentalne
indywidualnych pomiarów w arkuszu „Data”. Następnie są obliczane standaryzowane jasności
gwiazdy zmiennej oraz testowej. W zależności o wartości komórki A40 (patrz rys.36) te jasności
mogą być obliczone bez żadnych korekt, transformowane do standardowej barwy astronomicznej
lub transformowane do standardowej barwy astronomicznej z uwzględnieniem ekstynkcji
atmosferycznej. O tym jakiej barwy dotyczy fotometria lustrzankowa w sekcji „Average Image
Data” decyduje wartość z komórki C40 (patrz rys.36).
Dodatkowo dla gwiazdy testowej jest wyznaczana w komórce E56 (V Cat-VMag) różnica pomiędzy
jasnością katalogową i obliczoną - najbardziej pożądana jest różnica bliska zeru.

Rys.39. Sekcja „Average Image Data” do uśredniania jasności instrumentalnych. Materiał
źródłowy [22].
W sekcji „Individual Image Data” (patrz rys.40) są obliczane indywidualne standaryzowane
jasności gwiazdy zmiennej oraz testowej na podstawie jasności instrumentalnych z arkusza „Data”.
W zależności o wartości komórki A40 (patrz rys.36) te jasności mogą być obliczone bez żadnych
korekt, transformowane do standardowej barwy astronomicznej lub transformowane do
standardowej barwy astronomicznej z uwzględnieniem ekstynkcji atmosferycznej. O tym jakiej
barwy dotyczy fotometria lustrzankowa decyduje wartość z komórki C40 (patrz rys.36).
Dodatkowo dla gwiazdy testowej jest wyznaczana w komórce E64 (V cat-Vmag) różnica pomiędzy
jasnością katalogową i obliczoną - najbardziej wskazana jest różnica bliska zeru.
Wyznaczona w komórce C62 średnia jasność gwiazdy zmiennej wraz z błędem tej średniej w
komórce C63 może być raportowana do baz danych rejestrujących obserwacje gwiazd
zmiennych – szczegóły w rozdziale 4.6.
W arkuszu „Calculations” znajdują się też sekcje „Helper Table”, które pełnią funkcje pomocnicze
podczas obliczeń.

Rys.40. Sekcja „Individual Image Data” do końcowego obliczenia jasności gwiazdy zmiennej i
testowej wraz z błędami, które mogą być opublikowane np. w polskiej bazie obserwacji gwiazd
zmiennych, bazie AAVSO. Materiał źródłowy [22].

4.5.1.2. Arkusz „Conversions” w arkuszu transformacyjnym.
Arkusz „Conversions” pełni rolę pomocniczą. Mianowicie w arkuszu „Data” współrzędne
równikowe gwiazd muszą być wyrażone w systemie dziesiętnym, a czas w rachubie ciągłej dni
juliańskich. W tym celu można użyć następujące kalkulatory:
 Convert RA and Dec to decimal coordinates – przelicza standardowe współrzędne
równikowe gwiazd ( rektascencja - RA, deklinacja – DEC) na miarę dziesiętną w stopniach.
 Convert Local Time to UT and JD – przelicza moment obserwacji gwiazdy zmiennej
wyrażony czasie lokalnym (local time) ze strefą czasową (time zone np.= +1godz.w Polsce
zimą, +2godz. latem) do czasu uniwersalnego (UT), a następnie do ciągłej rachuby czasu
dni juliańskich (JD).
Dane wejściowe do kalkulatorów wprowadza się w komórki z niebieskim tłem. Zwracam
uwagę, że zamiast używać kalkulatora do konwersji współrzędnych równikowych można wpisać
dla danej gwiazdy w odpowiednie komórki $data.D3:$data.K4 wartości, które arkusz kalkulacyjny
„w locie” wyliczy, np.
RA=16h24m13,6s = 246º,057 → =16*15+24/4+13,6/240;
DEC = 46º23’11,4 = 46º,387 → =46+23/60+11,4/3600.
W powyższych obliczeniach RA wykorzystuje się zależności: 1 h=15º, 1m=1/4º, 1s=1/240º oraz dla
DEC: 1’=1/60º, 1”=1/3600º. Taki sposób wprowadzania współrzędnych równikowych, który
stosowałem wielokrotnie, umożliwia też łatwą weryfikację ich poprawności – tylko klikamy na
daną komórkę i od razu widzimy współrzędne - bez konieczności ponownych rachunków.
Do wykonania odwrotnych konwersji w arkuszu „Conversions” są dostępne następujące
kalkulatory:
 Convert decimal coordinates to RA and Dec – przelicza współrzędne równikowe
wyrażone z stopniach w mierze dziesiętnej np. 46º,143 na standardowe współrzędne w
mierze czasowej (RA) lub kątowej (DEC).
 Convert JD to UT and Local Time – przelicza moment obserwacji wyrażony w ciągłej
rachubie dni juliańskich na czas uniwersalny (UT) i czas lokalny (local time) zgodnie z
podaną strefą czasową (time zone).
4.5.1.4. Przykłady obliczeń w arkuszu transformacyjnym.
W [22] Mark Blackford przedstawił dwa przykłady zastosowania opisanego arkusza kalkulacyjnego
do obiektów nieba południowego - klasycznej cefeidy U Aql (arkusz „U Aql”) i obszaru E7 ze
standardami astronomicznymi (arkusz „E7 Region”). Na tych przykładach widać jak powinny być
sformatowane dane wejściowe oraz jak je analizować.
Jest to bardzo dobrej jakości materiał obserwacyjny o długich czasach naświetlania pojedynczych
klatek z „porządnymi gwiazdami” (tzn. bez silnych emisji lub struktur absorpcyjnych w widmach).
Również gwiazdy porównania i testowe posiadają dokładnie wyznaczone jasności.
Aby przećwiczyć dowolny z ww. przykładów należy skopiować całość z odpowiedniego arkusza
„U Aql”/ „E7 Region” do arkusza „Data”.
Materiał obserwacyjny klasycznej cefeidy (U Aql) składa się z 10 RAW-ów naświetlanych przez 20
sekund / każdy, które zostały zrobione lustrzanką Canon 1100D z obiektywem 200mm f2,8 na
montaży paralaktycznym z prowadzeniem. Ponieważ oprogramowanie do akwizycji zdjęć do
lustrzanek cyfrowych (Canon EOS Utility) wprowadziło moment obserwacji w czasie lokalnym,
dlatego do ich opracowania została wprowadzona w komórkę $data.B3 strefa czasowa +10
(australijska strefa czasowa, w której obserwował Mark Blackford). Całość procesu kalibracji zdjęć
oraz wyznaczenia jasności instrumentalnych została wykonana za pomocą programu MaxIm DL.
W pierwszym kroku przyjrzyjmy się wynikom bez jakichkolwiek korekcji (komórka
$calculations.A40=0) w filtrze V (komórka $calculations.C40=2). Dla tych obserwacji na rys.41
widać zależność katalogowego wskaźnika barwy (B-V) do instrumentalnego (b-v), gdzie 6 gwiazd

porównania oraz gwiazda testowa (niebieskie diamenty) ściśle grupują się w pobliżu linii prostej
najlepszego dopasowania.
Natomiast gwiazda zmienna U Aql oznaczona czerwonym kółkiem z napisem „target” jest nieco
poniżej tej prostej co wskazuje na to, że katalogowy wskaźnik barwy (B-V)= 1,10 mag. wzięty z
bazy SIMBAD nie jest zbyt dokładny. Różnica pomiędzy katalogowym wskaźnikiem (B-V) i
instrumentalnym (b-v) jest pokazana w komórce $calculations.B32 i wynosi -0,070 mag. Nie jest to
zaskakujące, ponieważ U Aql jako klasyczna cefeida zmienia nieco swój kolor w ciągu 7-dniowego
okresu pulsacji. Dlatego należy skorygować wartość katalogowego wskaźnika barwy (B-V) do
wartości 1,170 mag w komórce $data.D6 – co spowoduje, że wartości katalogowego i
instrumentalnego wskaźnika barwy (B-V) staną się sobie równe ($calculations.B32 = 0,000 mag), a
czerwone koło „target” będzie leżało „idealnie” na prostej regresyjnej.
Warto wspomnieć, że gdy jest wyłączona opcja korekcyjna arkusza kalkulacyjnego
($calculations.A40=0), to wszystkie wykresy w arkuszu „Calculations” (patrz rys.35) nie mają
sensu z wyjątkiem wykresu „Catalog (B-V) vs. Instrumental (b-v)”. Natomiast ten ostatni
wykres można zignorować wtedy, gdy w danych obserwacyjnych nie wprowadzono jasności
instrumentalnych z zielonych i niebieskich pikseli!

Rys.41. Zależność katalogowego wskaźnika barwy (B-V) od instrumentalnego (b-v) dla cefeidy U
Aql, gwiazdy testowej i gwiazd porównania. Materiał źródłowy [22].
W omawianym arkuszu kalkulacyjnym w komórkach $calculations.C62 i $calculations.E62 są
wyliczone jasności standaryzowane gwiazdy zmiennej i gwiazdy testowej jako średnie z serii
pomiarów odpowiednio w zakresie $calculations.C68:C77 i $calculations.E68:E77. Standardowe
odchylenia tych średnich z 10 pomiarów jasności są obliczone w komórkach $calculations.C63 i
$calculations.E63. Te wartości należy podawać jako błędy pomiarów fotometrycznych!
Po zmianie wartości $calculations.A40 na 1, która odpowiada włączeniu opcji transformacji
jasności instrumentalnych do standardowych astronomicznych, jasność gwiazdy zmiennej U Aql
wzrasta o około 0,06 mag (6,668 → 6,605 mag), a gwiazdy testowej zmienia się tylko o kilka
tysięcznych magnitudo (7,269 → 7,276 mag) w porównaniu do jasności standaryzowanej. Wynika
to z faktu, że U Aql jest znacznie czerwieńsza ((B-V) cat=1,170 mag) w porównaniu do gwiazdy
testowej ((B-V)cat=0,647 mag). Teraz mają znaczenie fizyczne trzy wykresy (patrz rys.35),
pokazujące różnice jasności katalogowych i instrumentalnych w zależności katalogowego
wskaźnika barwy (B-V), masy powietrznej X i ich iloczynu X(B-V). Te różnice są najlepiej
wyznaczone dla najczulszej barwy w lustrzance cyfrowej, czyli zielonej. Dlatego w porównaniu do
barwy V, wyniki pomiarów w filtrach B i R wykazują większe rozproszenie względem dopasowania
liniowego.
Wyniki pomiarów w barwach B ($calculations.C40=1) i R ($calculations.C40=3) wykazują
znacznie większe odchylenia standardowe w porównaniu do barwy V. Jest to typowe dla fotometrii
lustrzankowej i może być poprawione poprzez dłuższe naświetlanie zdjęć (aczkolwiek może to
grozić prześwietleniem zdjęć w barwie V!).

Materiał obserwacyjny obszaru E7 ze standardami fotometrycznymi stanowi zestaw 10 zdjęć w
formacie FITS, z których każde było naświetlane przez 35 sekund zestawem Canon 1100D z
obiektywem 200mm f2,8 na montażu paralaktycznym z prowadzeniem. Program MaxIm DL został
wykorzystany do akwizycji materiału obserwacyjnego i zapisywał momenty obserwacji w czasie
UT. Dlatego strefa czasowa dla tych obserwacji w komórce $data.B3=0. Całość procesu kalibracji
zdjęć oraz wyznaczania jasności instrumentalnych została również wykonana za pomocą programu
MaxIm DL.
Po skopiowaniu zawartości arkusza „E7 Region” do „Data” wybieramy filtr V (komórka
$calculations.C40=2) bez korekcji (komórka $calculations.A40=0). Rys.42 przedstawia zależność
katalogowego wskaźnika barwy (B-V) od instrumentalnego (b-v), na którym 6 gwiazd porównania
oraz gwiazda testowa (niebieskie diamenty) ściśle grupują się w pobliżu linii prostej najlepszego
dopasowania. Tym razem na wykresie „gwiazdą zmienną” oznaczoną czerwonym kółkiem jest
standard fotometryczny HD 157487, która wykazuje różnicę katalogowego wskaźnika (B-V) i
instrumentalnego (b-v) równą -0,010 (komórka $calculations.B32), co się mieści w granicach błędu
pomiarowego. Nie zmieniamy w komórce $data.D6 wartości wskaźnika barwy (B-V) Cat dla HD
157487, gdyż jest to nie zmieniający jasności standard fotometryczny o bardzo dobrze
wyznaczonych jasnościach BVR.
Sugeruję poeksperymentować z różnymi opcjami transformacyjnymi (komórka $calculations.A40) i
filtrami (komórka $calculations.C40). Warto zauważyć, że w obu przykładach jest minimalny
wpływ ekstynkcji atmosferycznej. Wynika to z faktu, że oba zestawy danych obserwacyjnych były
zarejestrowane w pobliżu zenitu. Dlatego różnicowa ekstynkcja atmosferyczna w polu widzenia
była bardzo mała. Komórka $Calculations.E33 pokazuje maksimum różnicowej masy powietrznej
dla mierzonych gwiazd zaledwie 0,037 i 0,021 odpowiednio dla U Aql i obszaru E7.

Rys.42. Zależność katalogowego wskaźnika barwy (B-V) od instrumentalnego (b-v) dla obszaru
standardów fotometrycznych E7. Materiał źródłowy [22].
4.6 Publikacja jasności gwiazd zmiennych w bazach astronomicznych.
Pomiary fotometryczne uzyskane w rozdziale 4.4 i 4.5 można udostępnić dla ogółu wprowadzając
do baz z obserwacjami gwiazd zmiennych takich, jak polska baza obserwacji gwiazd zmiennych i
baza AAVSO.
Do polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych obserwacje można przesłać e-mailem w pliku
tekstowym na adres jej opiekuna Pana Stanisława Świerczyńskiego (sswdob@poczta.onet.pl).
Obowiązuje następujący format danych: [nazwa gwiazdy],[dzień juliański momentu obserwacji],
[jasność w filtrze Johnson-V lub TG],[nick obserwatora AAVSO],[rodz. obserwacji]. Przykład
jednego rekordu z obserwacją: "ZET AUR, 2464333.1234, 3.786, DSLR CANON". Do tej bazy
danych można wprowadzić obserwacje wizualne lub tylko jasności w filtrze Johnson-V /

standaryzowane TG. Wprowadzone obserwacje są dostępne na portalu Uranii (http://sogzptma.urania.edu.pl/).
Największa na świecie amatorska astronomiczna baza danych AID (skrót od AAVSO’s International
Database - Międzynarodowa Baza Danych AAVSO) z obserwacjami gwiazd zmiennych umożliwia
wprowadzenie obserwacji dla wszystkich pasm fotometrycznych dostępnych w lustrzankach
cyfrowych.
Funkcjonalność wprowadzania obserwacji do bazy AAVSO wywołuje się po zalogowaniu się pod
odnośnikiem http://www.aavso.org/webobs. Niezbędny do wprowadzania obserwacji nick
obserwatora AAVSO uzyskuje się po rejestracji na stronie https://www.aavso.org/apps/register/.
Obserwacje można wprowadzić do bazy AAVSO wczytując właściwie sformatowane pliki
wsadowe lub wywołując specjalny formularz (np. rys.6.10 w aktualnej wersji 1.4 podręcznika
AAVSO do fotometrii lustrzankowej [1]).
Podczas wypełniania tego formularza należy zwrócić uwagę, że obserwacje fotometryczne
standaryzowane uzyskane w rozdziale 4.4 wprowadza się wybierając w polu filtr jedną z wartości
„Tri-Color Red / Tri-Color Green / Tri-Color Blue”, natomiast wartości transformowane do jasności
astronomicznych (patrz rozdział 4.5) - „Johnson B / Johnson V / Cousins R”. W tym ostatnim
przypadku nie podajemy obligatoryjnej nazwy ani jasności gwiazdy porównania – jednie
wprowadzamy następujący stały tekst w pola „Comp Label” = ENSEMBLE, „Comp Mag”=NA. W
obligatoryjne pole „Chart ID” z numerem mapki AAVSO, z której została wzięta lista gwiazd
porównania można również wpisać kod „TYCHO”, gdy gwiazdy porównania zostały wybrane z
katalogu Tycho2.

5. Przykłady ciekawych gwiazd zmiennych do fotometrii lustrzankowej.
5.1 Zaćmienia atmosferyczne ζ Aurigae.
Dzeta Aurigae (ζ Aur) jest pierwszą gwiazdą zmienną, której zaćmienie w listopadzie 2011 roku
obserwowałem za pomocą mojej lustrzanki Canon 400D z obiektywem o ogniskowej 85mm. W
polu widzenia tego zestawu zmieściła się również druga gwiazda zmienna o porównywalnej
jasności – ε Aurigae (patrz rozdział 5.2).
ζ Aur jest układem zaćmieniowym typu Algola o okresie orbitalnym 972,16 dni (2,66 lat) z
chłodnym nadolbrzymem (200R⊙, 8M⊙, typ widmowy K) i drugim znacznie mniejszym i
gorętszym składnikiem - niebieską gwiazdą ciągu głównego typu B. W tym układzie występują
zaćmienia atmosferyczne, gdy przez 3-4 dni światło niebieskiej gwiazdy prześwituje przez
atmosferę nadolbrzyma podczas ingresu lub egresu. Faza całkowitego zaćmienia trwa około 35 dni.
Zaćmienie główne ζ Aur trwa około 43 dni, a środek najbliższego jest przewidywany na 14
listopada 2019 r. Dlatego obserwacje tego zaćmienia należy rozpocząć już 3 tygodnie wcześniej
(około 24 października 2019 r.), aby złapać całą krzywą blasku.
Podobne układy zaćmieniowe możliwe do obserwacji tą metodą to 61 Cygni i 62 Cygni.

Rys.43 Krzywa blasku z zaćmienia głównego ζ Aur w listopadzie 2011 roku – początek mojej
przygody z fotometrią lustrzankową. Wykres sporządzony za pomocą LCG na portalu AAVSO.
5.2 Zawsze ciekawa ε Aurigae.
Epsilon Aurigae jest zaćmieniowym układem podwójnym o ekstremalnie długim okresie orbitalnym
około 27,12 lat i czasie trwania zaćmienia głównego około 640-730 dni. Według jednego z bardziej
prawdopodobnych modeli, w czasie zaćmienia głównego ogromny nieprzeźroczysty dysk
częściowo przesłania nadolbrzyma typu widmowego F. Wewnątrz dysku najprawdopodobniej
znajduje się gwiazda (gwiazdy?) ciągu głównego. Ostatnie zaćmienie główne ε Aur zaobserwowano
w latach 2009-2011 (patrz rys.1). Okazuje się jednak, że ε Aur jest warto obserwować również poza
zaćmieniem. Na przykład we wrześniu 2014 roku dr Robert Stencel zgłosił potrzebę obserwacji ε
Aur (alert AAVSO nr 504), gdyż analiza wcześniejszych obserwacji wskazuje na występowanie
poza fazą zaćmienia spójnych pulsacji w zakresie optycznym przez około 1/3 całego okresu
orbitalnego nawet przez ~3200 dni. Te zmiany jasności poza fazą zaćmienia głównego często mają
amplitudę ~0,1mag w barwie U i ~0,05 mag w filtrze V z typowym okresem zmienności 60-100
dni. Obserwacje mogą pomóc ustalić, czy wspomniane zjawisko dotyczy wewnętrznych zmian w
nadolbrzymie typu widmowego F, czy też jest napędzane czynnikami zewnętrznymi związanymi z
pływowym oddziaływaniem towarzysza.

Rys.44. Krzywa blasku ε Aur w latach 2011-2016. Moje obserwacji oznaczone są niebieskimi
kwadratami - w roku 2011 obserwowałem ε Aur przy okazji zaćmienia ζ Aur (fotometria na tych
samych zdjęciach). Wykres sporządzony za pomocą LCG na portalu AAVSO.
5.3 Mirydy i zmienne półregularne.
Obserwowałem kilka gwiazd zmiennych późnych typów widmowych. W szczególności w 2012
roku zarejestrowałem ostatnie maksimum Miry Ceti przed dłuższą przerwą spowodowaną tym, że
w kolejnych latach maksima jasności Miry przypadają na moment, gdy gwiazda jest schowana za
Słońce. Wynika to ze specyficznego okresu pulsacji tego olbrzyma zbliżonego do roku ziemskiego
(~332 dni). Najbliższe maksimum Miry Ceti będzie można ponownie zaobserwować 11 listopada
2017 roku.

Rys.45. Krzywa blasku z maksimum jasności klasycznej Miry Ceti z roku 2012. Moje obserwacji
oznaczone są niebieskimi kwadratami. Wykres sporządzony za pomocą LCG na portalu AAVSO.
Wiosną 2012 roku obserwowałem również inną mirydę R Leonis w okolicach maksimum jasności.
Analizę wyników tego zaćmienia można znaleźć w Proximie nr 9 str. 18 [12]. Jednak w polu
widzenia mojego zestawu fotometrycznego z obiektywem o ogniskowej 85mm zmieściła się
również DV Leo o porównywalnej jasności, która jest gwiazdą zmienną półregularną typu SR
(patrz rys.46). W bazie danych AAVSO są to jedne z nielicznych obserwacji tej gwiazdy.

Rys.46. Krzywa blasku zmiennej półregularnej DV Leo z wiosny 2012 roku. Ta gwiazda była
obserwowany przy okazji obserwacji maksimum jasności mirydy R Leo. Wykres sporządzony za
pomocą LCG na portalu AAVSO.
5.4 Wybuch SS Cygni.
W czasie białych nocy w czerwcu 2013 r. zaobserwowałem wybuch w układzie kataklizmicznym
SS Cygni za pomocą lustrzanki cyfrowej Canon 400D z obiektywem Tair 300mm umieszczonym na
montażu EQ3-2 z napędem.
SS Cygni jest jedną z najjaśniejszych nowych karłowatych. Tutaj gwiazda ciągu głównego (typ
widmowy K5, masa ~0.4M⊙) tworzy ciasny układ podwójny z białym karłem (masa ~0,6M ⊙).
Odległość pomiędzy składnikami jest nie większa niż ~160 tysięcy km. Statystycznie co 49,5 dni
jasność w tym układzie wzrasta od około 12 do 8 - 9 mag w ciągu 1-2 dni i następnie w ciągu kilku
tygodni powraca do wartości początkowej ~12 mag. Podczas tego zjawiska zmienia się wskaźnik
barwy B-V od około +0,6 w fazie spokojnej do +0,3 w czasie wybuchu. Analogiczny wskaźnik
barwy (TB-TG) dostępny dla lustrzanek cyfrowych, czyli różnica jasności pomiędzy barwami TB i
TG również wykazuje podobną tendencję (szczegóły na rys.47).
Szczegółowe sprawozdanie z tych obserwacji można znaleźć biuletynie Proxima nr 13 na stronie 20
i następnych (patrz [12]).

Rys.47. Krzywa blasku wybuchu SS Cygni w czerwcu 2013 roku. Moje obserwacje standaryzowane
(TB, TG, TR) są oznaczone niebieskimi kwadratami. Materiał źródłowy Proxima 13 [12].

5.5 Potrójne zaćmienia b Persei.
Gwiazda zmienna b Persei (nie mylić z Algolem, czyli β Persei!) jest bardzo niezwykłym układem
zaćmieniowych składającym się z 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 40º. System AB tworzą gwiazdy o
elipsoidalnym kształcie, którego wypadkowa jasność zmienia się w zakresie 4,52-4,68 mag (barwa
V) 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.
Ten potrójny układ zaćmieniowy został odkryty technikami interferometrii optycznej w 2012 roku
przez amerykańskich astronomów R.T.Zavala i J.J.Sanborn, którzy wyznaczyli moment
najbliższego zaćmienia na 28 stycznia 2013 r. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych
wykonałem kilka obserwacji podczas tego zaćmienia. Wspomnianą krzywą blasku można znaleźć
w artykule w biuletynie Proxima nr 21 strony 29 (patrz [12]). Znacznie lepiej jest zapełniona
obserwacjami krzywa blasku z kolejnego głównego zaćmienia b Per około 12 stycznia 2016r. (JD min
~2457035), które zostało pokazane na rys.48 (tego zaćmienia niestety nie obserwowałem). Dane
obserwacyjne stanowią kolorowe plusiki, kwadraciki, trójkąciki, gwiazdki i romby. Rysunki 5A ...
5L pokazują symulowaną krzywą blasku (rys. po prawej stronie) oraz symulowane położenie trzech
składników gwiazdowych b Per (rys. po lewej stronie) tak, jak widać to byłoby na niebie,
gdybyśmy byli w stanie rozdzielić obserwacyjnie te składniki (pole widzenia: 0,02”x0,02”). W
symulacji południe jest u góry, a wschód po prawej stronie. Na tym rysunku wszystkie składniki
układu są aproksymowane kołami. Zielona pionowa kreska na krzywej blasku odpowiada chwili,
gdy składniki AB-C są widoczne w konfiguracji pokazanej na rysunku po lewej. Ostatnie zaćmienie
główne w tym układzie nastąpiło około 15 grudnia 2016 r. Warto wykorzystać każdą dziurę w
chmurach na ciągłe obserwacje tego niezwykłego układu podczas zaćmienia trwającego około 3
dni.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Proximie nr 11 od strony 16 i Proximie nr 21 od
strony 27 (patrz [12]).

Rys.48. Skomplikowana krzywa blasku zaćmienia głównego w potrójnym układzie b Persei około 12
stycznia 2015 roku (JDmin ~ 2457035). W tej symulacji główny składnik układu b Per A reprezentuje
jasnoniebieskie największe koło, składnik b Per B – mniejsze zielone koło, składnik b Per C oliwkowe koło o średnicy podobnej do składnika B. Materiał źródłowy [23].

Rys.49. Krzywa blasku podczas zaćmienia wtórnego w marcu 2016 roku. Materiał źródłowy [24].
5.6 Zimowe zaćmienie AZ Cassiopeae 2014/2015r.
AZ Cas jest układem podwójnym obiegającym wspólny środek masy w ciągu 9,3 roku po bardzo
rozciągniętej elipsie (mimośród e=0,55), który składa się z gwiazdy-nadolbrzyma (1000R⊙, masa
18M⊙, Teff~ 4000K - późne K/wczesne M) i gwiazdy ciągu głównego typu widmowego B (30R ⊙,
masa 13M⊙, Teff~21000K). Jasność gwiazdy B jest porównywalna z jasnością nadolbrzyma, ale
większość promieniowania przypada na niebieski zakres widma. W ciągu kilkunastu dni (16-18
listopada 2012 r.) gorąca gwiazda schowała się za nadolbrzyma i nie było jej widać prawie do
wiosny 2013.
Na rys.50 widać początkową fazę zaćmienia w układzie AZ Cas. Przy opracowaniu obserwacji
została uwzględniona transformacja z pikseli G do standardowego V. Pomiary oznaczone
jasnozielonymi kwadratami zostały wykonane zestawem obiektyw F3,5/200mm + Canon 400D +
statyw fotograficzny. Obserwacje oznaczone ciemnozielonym kolorem dotyczą zestawu obiektyw
Tair FS F4,5/300mm + Canon 400D + montaż EQ3-2 z napędem w RA. Jednak nie dokończyłem
opracowania całego przebiegu zaćmienia trwającego od listopada 2012r. do marca 2013r. ze
względu na niedoskonałości metody. AZ Cas jest bardzo czerwona (B-V~+1,8 mag) i w czasie
zaćmienia głównego jeszcze bardziej czerwienieje do B-V~+2,3 mag. Zamierzam dokończyć
opracowanie obserwacji z tego zaćmienia, ale tylko z jasnościami standaryzowanymi (TR, TG, TB).
Więcej informacji na temat tej międzynarodowej akcji obserwacji zaćmienia AZ Cas
koordynowanej przez toruńskiego astronoma dr Cezarego Gałana można znaleźć w Proximie nr 10
od strony 13 i Proximie nr 11 od strony 22 (patrz [12]).

Rys.50. Krzywa zmian blasku w barwie V początkowej fazy zaćmienia gwiazdy zmiennej AZ Cas w
okresie listopad - grudzień 2012 r. sporządzona na podstawie własnych obserwacji. Materiał
źródłowy Proxima 11 [12].

6. Podsumowanie
Prawie każdy z nas posiada zwykły aparat cyfrowy, który na co dzień wykorzystuje do
fotografowania np. krajobrazów, portretów, wschodów lub zachodów Słońca. Tym aparatem najczęściej lustrzanką, można w nocy fotografować niebo i mierzyć na zdjęciach jasności gwiazd z
dokładnością do 1% (~0,01 mag). Dlaczego warto to robić zostało uzasadnione w rozdziale 1. Do
realizacji tego celu wystarczy aparat cyfrowy spełniający wymagania podane w punktach rozdziału
2, który jest przytwierdzony do głowicy statywu fotograficznego. Taki sprzęt używany można kupić
nawet za kwotę do tysiąca złotych. Jest to mobilny zestaw pozwalający wykonywać fotometrię
gwiazd z przyzwoitą dokładnością do około 10 mag (patrz tabela 3), który można zabrać ze sobą
wszędzie (np. do rodzinki na wieś, na wczasy do ciepłych krajów, na Antarktydę). Niezbędny jest
również komputer z oprogramowaniem (darmowym lub płatnym), które umożliwia
przeprowadzenie całego procesu opracowania zdjęć i fotometrię aperturową (patrz rozdział 4.1, 4.2
i 4.3). Otrzymujemy jasności instrumentalne gwiazd w trzech barwach. Następnie dla gwiazd z
silnymi liniami emisyjnymi (np. nowe, supernowe) lub absorpcyjnymi (późne typy widmowe)
wykonujemy standaryzowaną fotometrię (patrz rozdział 4.4), a wyniki wprowadzamy do bazy
AAVSO wybierając filtry TB,TG lub TR. Natomiast dla gwiazd „normalnych”, których rozkład
energii w widmie ciągłym można przybliżyć krzywą Plancka, transformujemy wartości
instrumentalne do jasności „kultowych” systemu Johnsona-Cousinsa BVR. Wspomniane obliczenia
można wykonać na przykład korzystając z arkusza kalkulacyjnego (patrz rozdział 4.5). Ogromną
zaletą fotometrii lustrzankowej jest niespotykana w innych technikach fotometrycznych (CCD,
PEP) możliwość jednoczesnego wykonywania pomiarów jasności w trzech barwach czasami nawet
kilku gwiazd zmiennych w polu widzenia (przykład na rys.51).

Rys.51. Okolica układu zaćmieniowego AZ Cas wraz z innymi gwiazdami zmiennymi o
porównywalnej jasności w polu widzenia ~2,8°x4,2° lustrzanki cyfrowej Canon 400D (matryca
APS-C) z obiektywem Tair FS 300mm na montażu EQ3-2 z napędem w RA. Jest to wynik
stertowania serii 10 zdjęć naświetlanych przez 30 sekund każde.

Dodatek A
Podczas tłumaczenia polskiej wersji podręcznika do fotometrii lustrzankowej AAVSO została
przyjęta poniższa terminologia - czasami grupowana tematycznie za pomocą wcięć w tym
zestawieniu (na początku każdej sekcji niniejszego podręcznika, gdzie po raz pierwszy użyto
poniższego wyrażenia została podana również wersja angielska):
AAVSO International Variable Star Index (VSX) - Międzynarodowy Indeks Gwiazd Zmiennych AAVSO,
AAVSO’s International Database (AID) - Międzynarodowa Baza Danych AAVSO,
AAVSO’s visual observing training tutorials - programy szkoleniowe AAVSO do obserwacji wizualnych,
alignment - wyrównanie (zdjęcia) / ustawienie (montażu),
image alignment - wyrównanie, centrowanie obrazu gwiazd,
wyrównanie pozycji gwiazd do tych samych pikseli w zestawie zdjęć,
polar alignment / mount alignment - ustawienie osi biegunowej montażu / ustawienie montażu,
analog-to-digital converter (ADC) - przetwornik analogowo-cyfrowy,
aperture - apertura (tutaj dotyczy obiektywu/teleskopu! Właściwsze byłoby użycie pojęcia „źrenicy wejściowej”,
aby odróżnić od apertury w fotometrii aperturowej),
aperture photometry - fotometria aperturowa,
measurement aperture / measuring aperture - apertura pomiarowa / apertura mierząca,
reference annulus / sky annulus / sky aperture - pierścień referencyjny / pierścień nieba / apertura nieba,
target star - gwiazda docelowa (target star),
target - obiekt, cel,
variable star - gwiazda zmienna,
comparison star - gwiazda porównania,
check star - gwiazda testowa,
sky-glow - poświata nieba,
instrumental magnitude - instrumentalna wielkość gwiazdowa,
differential magnitude - różnicowa wielkość gwiazdowa (→ fotometria różnicowa),
standardized magnitude - standaryzowana wielkość gwiazdowa (→ fotometria standaryzowana),
atmospheric extinction - ekstynkcja atmosferyczna,
primary extinction - ekstynkcja atmosferyczna I rzędu,
second order extinction - ekstynkcja atmosferyczna II rzędu,
differential extinction - ekstynkcja różnicowa,
zenith angle - odległość zenitalna,
airmass - masa powietrzna,
broadband filter transmission curve - krzywa transmisji filtru szerokopasmowego,
color index - wskaźnik barwy,
extinction correction - korekcja ekstynkcji (... atmosferycznej),
Bayer array - maska / mozaika Bayera,
Bayer filter array - matryca / siatka filtrów Bayera,
binning - grupowanie (łączenie) pikseli (… na zdjęciu),
blending (… of background stars) - nakładanie się gwiazd tła (… na zdjęciu),
calibration frame (/image) - klatka kalibracyjna (/zdjęcie kalibracyjne),
bias frame - klatka kalibracyjna szumu
(… o stałej strukturze FPN: bias + ew. stałe przesunięcie - zob. sekcja 4.3.2),
dark frame - klatka kalibracyjna prądu ciemnego,
flat frame / flat field image - klatka kalibracyjna płaskiego pola,
chart / finder chart / star chart - mapka nieba,
albo po prostu „mapka” / „dojście” (… do gwiazdy zmiennej / określenie z dawnych czasów)
color channel / color plane - kanał koloru,
color filter array (CFA) - matryca filtrów,
dark current - prąd ciemny,
dark current impulses - impulsy prądu ciemnego,
dark impulses - impulsy termiczne,
dark noise - szum prądu ciemnego,
random noise - szum termiczny,
DSLR camera - lustrzanka cyfrowa,
DSLR photometry - fotometria lustrzankowa,
focus - nastawianie ostrości, ostrość,
defocus - rozogniskowanie, nieostrość,
autofocus - autofokus, automatyczne nastawianie ostrości,
under-focus / over-focus - ostrość ustawiona przed / za ogniskiem obiektywu lub teleskopu,
inside focus / outside focus - ostrość ustawiona przed / za ogniskiem obiektywu lub teleskopu,
field of view (FOV) - pole widzenia,

f-stop - liczba przysłony f# = 1/O = f/d, O=d/f, gdzie "O"-otwór wzgl.obiektywu, f-ogniskowa, d-śr.otworu przysłony,
full well capacity - pojemność studni (… piksela w matrycy CMOS),
Full-Width-at-Half-Maximum (FWHM) - szerokość połówkowa,
image acquisition - pozyskiwanie / zbieranie / akwizycja zdjęć,
image alignment - wyrównanie pozycji gwiazd do tych samych pikseli ( … na zestawie zdjęć),
image stacking - stertowanie / składanie (… zdjęć),
lens / lenses - obiektyw/ obiektywy,
standard lens – standardowy obiektyw,
telephoto lens – teleobiektyw,
lens cap - dekielek na obiektyw, osłona na obiektyw,
noise - szum,
fixed pattern noise (FPN) - szum o stałej strukturze (zob. sekcja 4.3.2),
read noise - szum odczytu, zwany też szumem Johnsona-Nyquista,
shot noise - szum śrutowy, zwany też szumem poissonowskim,
magnitude - wielkość gwiazdowa / magnitudo (jednostka bezwymiarowa jasności obiektów astronomicznych),
master - wzorzec … ,
master bias - wzorzec szumu (… o stałej strukturze FPN: bias + ew. stałe przesunięcie - zob. sekcja 4.3.2),
master dark - wzorzec prądu ciemnego,
master flat - wzorzec płaskiego pola,
master calibration frame - klatka kalibracyjna z wzorcem / wzorcowa klatka kalibracyjna,
master bias frame / image - klatka kalibracyjna z wzorcem szumu,
master dark frame / image - klatka kalibracyjna z wzorcem prądu ciemnego,
master flat frame / image - klatka kalibracyjna z wzorcem płaskiego pola,
mount - montaż,
driven mount - montaż z napędem,
RA driven mount – montaż z napędem w RA,
fixed mount - nieruchomy montaż,
motorized axes - osie wyposażone w napęd,
equatorial mount - montaż paralaktyczny,
small RA motorized unit - mały montaż z napędem w RA,
tracking mount - napęd z prowadzeniem,
planetarium program - oprogramowanie symulujące planetarium, symulator planetarium,
plate solving - identyfikacja zdjęć / rozpoznawanie zdjęć,
automatic plate solving - automatyczna identyfikacja zdjęć,
„blind” plate solving - "ślepa" identyfikacja zdjęć (tzn. bez podawania RA/DEC i FOV/skali zdjęcia),
RAW image - negatyw cyfrowy,
RGB color separation - rozdzielenie kolorów RGB,
RGB color extraction - wyodrębnienie kolorów RGB,
root mean square (RMS) - średnia kwadratowa,
saturation - prześwietlenie, wysycenie, saturacja (...piksela),
science image - zdjęcie naukowe (zdjęcie obserwowanego obiektu na niebie),
sensor (CMOS) - przetwornik, matryca, sensor,
signal-to-noise ratio (SNR) - stosunek sygnału do szumu,
trails - ślady, smugi (...gwiazd na zdjęciu wykonanym na montażu bez prowadzenia),
star trailing – nadmierne wydłużenie śladów gwiazd na zdjęciu,
transformation - transformacja (...jasności instrumentalnej do std jasności astronomicznej, np.TG→Johnson-V),
undersampling - podpróbkowanie,
oversampling - nadpróbkowanie,
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