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Fotometria gromad gwiazdowych z programem SalsaJ
Wstęp
Fotometria to pomiary natężenia lub jasności obiektów astronomicznych, takich jak gwiazdy lub
galaktyki poprzez zbieranie całego światła z danego obiektu. Na przykład, gdy patrzymy na
gwiazdę gołym okiem to wygląda jak punkt świetlny, lecz gdy obserwujemy ją przez teleskop
ziemska atmosfera rozmazuje ten obraz na coś co wygląda jak owalna plama. Aby zmierzyć
całość światła jakie dotarło od gwiazdy, musimy pododawać światło z całego rozmazanego
obrazu gwiazdy.
Fotometria używana jest głównie to
konstrukcji krzywych zmian blasku
obiektów takich jak gwiazdy zmienne czy
supernowe, gdy interesują nas zmiany w
czasie ilości całkowitej energii świetlnej
wypromieniowanej przez gwiazdę.
Może być ona używana również do
odkrywania planet pozaziemskich poprzez
pomiar jasności gwiazdy w określonym
czasie. Zmiany jasności mogą wskazywać,
iż wokół gwiazdy krąży inny obiekt.
Poniższe
instrukcje
tłumaczą
jak
fotometria może być dokonana na grupach
i gromadach gwiazd z obrazów
otrzymanych w różnych filtrach, tak aby
można było skonstruować diagram Kolor
– jasność. Wytłumaczenie pojęcia
wielkości gwiazdowej można znaleźć w
Dodatku 1.
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Ładowanie Obrazów
Pierwszym krokiem jest uruchomienie programu SalsaJ.
Gdy program zostanie załadowany, zobaczymy 2 okna. Pierwsze z nich to klasyczny pasek
Menu, który zawiera wiele opcji i skrótów które możesz użyć. Uwaga: Program uruchamia się w
takim języku, jaki jest obsługiwany aktualnie przez system.

Drugie ono to okno kontrolne. Nie powinieneś nic robić w tym oknie, ale nie zamykaj go,
ponieważ program SalsaJ może zostać zamknięty bez zapisania dotychczasowej pracy.
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Kolejnym krokiem jest załadowanie obrazów do programu SalsaJ. Gdy prowadzimy fotometrię na
obrazach w dwóch zakresach fal (np. barwach B i V), najlepiej otworzyć jednocześnie obydwa
obrazy. Mamy wtedy pewność, że wybraliśmy te same gwiazdy do pomiarów na dwóch zdjęciach.
Aby otworzyć obraz o barwie V należy przejść do Menu PLIKI, a następnie wybrać z niego
OTWÓRZ lub użyć standardowego skrótu klawiaturowego CTRL+O. Można również
wykorzystać ikonkę pod MENU:

Następnie przejdź do katalogu, w który zapisałeś obraz o barwie V i wybierz go naciskając
przycisk OTWÓRZ (OPEN).
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Wybrany obraz zostanie załadowany do SalsyJ, lecz może być bardzo ciemny. Aby móc
obejrzeć go lepiej należy ustawić jego jasność i kontrast za pomocą suwaków Jasność i
Kontrast, umieszczonym na pasku MENU.

W ten sposób otworzysz okno, w którym będzie można dopasować za
pomocą suwaków jasność i kontrast danego obrazu. Można także wybrać przycisk AUTO, aby automatycznie ustawić te parametry obrazu.
Kilkukrotne klikniecie przycisku AUTO powoduje przejście przez różne
ustawienia kontrastu i jasności.

W ten sposób mamy już ustawioną jasność i kontrast obrazu o barwie V. Teraz należy otworzyć
obraz o barwie B i w ten sam sposób należy dobrać jasność i kontrast obrazu o barwie B.
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Po zakończeniu tych operacji powinny być otwarte 2 obrazy w programie SalsaJ. Jeden o barwie
V, zaś drugi o barwie B.

.
Fotometria
Aby rozpocząć fotometrię, musimy określić tzw. promień apertury – promień koła które
będziemy używać do odczytu jasności obrazu gwiazdy na zdjęciu. Promień tego kola jest bardzo
ważny – jeżeli będzie zbyt mały, nie zmierzymy całego światła jakie dotarło od gwiazdy, gdy
będzie zbyt duży będzie liczył zbyt duże tło lub dodatkowe gwiazdy na zdjęciu. W związku z tym
możesz otrzymać niedokładne pomiary.
Program SalsaJ ustawia ten promień jako szerokość połówkową obrazów gwiazd znajdujących się
na obrazie.
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Szerokość połówkowa – FWHM (Full Width at Half Maximum)
Szerokość połówkowa używana jest do opisu szerokości obiektu na obrazie. Gwiazdy na obrazach
astronomicznych posiadają specyficzny profil gdy
przedstawimy je na wykresie jasności pikseli i taki
profil powinny mieć wszystkie gwiazdy na zdjęciu.
Szerokość połówkowa jest przedstawiana graficznie
następująco:

Aby dokonywać fotometrii na zdjęciach FT radzimy Ci, abyś sam określił własny promień
gwiazdowy aby otrzymać jak najdokładniejsze wyniki.
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Aby to zrobić musisz przeprowadzić serię prostych pomiarów , zebrać dane i wykonać wykres –
jeśli wykorzystasz arkusz programu Microsoft Excel (lub jakikolwiek inny pakiet, który wykonuje
wykresy) ćwiczenie to stanie się łatwiejsze i szybsze do wykonania.
Idea polega na przetestowaniu kilku rozmiarów promienia i porównaniu wartości natężeń jakie
otrzymasz dla różnych promieni poprzez wykonanie wykresu zależności natężenia od promienia.
Aby tego dokonać wróć do programu SalsaJ i przejdź do MENU ANALIZA, a następnie wybierz
USTAWIENIA FOTOMETRII.
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W dole nowego okna ustaw promień gwiazdy na 6 (pikseli). Następnie wybierz z menu
ANALIZA podmenu FOTOMETRIA. Pojawi Ci się inne, na razie puste okno.

Używając lewego przycisku myszy komputerowej, kliknij gwiazdę na
obrazie (musisz to robić na zdjęciu tylko w jednej i tej samej barwie).
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Zobaczysz na zdjęciu pojawiające się koło, a w nowym oknie pojawią się zapisane wyniki
pomiaru:

Jasność obiektu obliczana jest poprzez dodanie jasności wszystkich pikseli w obrębie tak
określonego koła (apertury).
Utwórz np. w MS Excel dwie kolumny. Jedną dla promienia, zaś drugą
dla natężenia.

W kolejnym kroku wpisz w pierwszej kolumnie promień 6 oraz wartości natężenia, które otrzymałeś wcześniej poprzez zaznaczanie gwiazd
w programie SalsaJ.
Następnie przejdź do programu SalsaJ i zwiększ promień o 2 i znowu
zmierz jasność tej samej gwiazdy. Dodaj nowe dane do arkusza.
Powtarzaj te procedurę, aż dotrzesz do wartości promienia 20, potem
zwiększaj promień o 5, aż dojdziesz do wartości 40. Powinieneś
otrzymać zbiór danych, który dla Twojej gwiazdy powinien być
podobny do tego po lewej stronie.
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Gdy przedstawisz te dane na wykresie natężenia w zależności od promienia apertury, powinieneś
otrzymać wykres podobny do tego poniżej:

Zauważ szybki wzrost jasności wraz ze wzrostem promienia apertury. Dzieje się tak, ponieważ
coraz to większa część obrazu gwiazdy mieści się w aperturze. Wykres zaczyna się wypłaszczać
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gdy cała gwiazda mieści się w aperturze, lecz jasność jej ciągle rośnie, gdyż mierzymy coraz to
więcej tła nieba otaczającego gwiazdę.
Na podstawie powyższego wykresu możemy zauważyć ze najlepszy rozmiar promienia apertury to
około 15 – wartość ta odpowiada punktowi gdy całość obrazu gwiazdy mieści się w aperturze i
jednocześnie wkład tła nieba jest zminimalizowany.
Gdy już zostanie wybrany najlepszy promień apertury dla danego zdjęcia, może on zostać
wykorzystany do fotometrycznej analizy jasności gwiazd na tym zdjęciu. Zaleca się dokonywanie
wyznaczenia właściwego promienia apretury dla każdego zdjęcia na którym chcesz
przeprowadzać analizę fotometryczną, jako że szerokość połówkowa zmienia się w wyniku zmian
warunków obserwacyjnych (seeingu) podczas dokonywania obserwacji i nowy właściwy promień
apertury musi być wyznaczony dla każdego zdjęcia. Jednakże, jeżeli prowadzisz fotometrie tej
samej gromady gwiazd, ale w dwóch różnych barwach ( B i V), wtedy powinieneś używać tego
samego promienia apertury dla obydwu zdjęć tak, abyś był pewien że twoje pomiary są całkowicie
porównywalne.
Najłatwiejszy sposób wykonania fotometrii na zbiorach danych polega na ustawieniu w programie
SalsaJ dwóch zdjęć jedno obok drugiego.
Należy zacząć od lewego górnego rogu pierwszego zdjęcia poprzez zaznaczenie gwiazdy na
zdjęciu w barwie B.
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Klikamy myszką na gwiazdę i wtedy jej natężenie i pozycja pojawi się w podręcznym okienku
„Fotometria”. Należy przy tym pamiętać, aby unikać pomiaru gwiazd znajdujących się na skraju
zdjęcia (apertura może wyjść poza skraj zdjęcia – gwiazd A poniżej) oraz tych, które znajdują się
w jasnym halo (gwiazda B poniżej).

Następnie kliknij na tę samą gwiazdę lecz na drugim obrazie (w filtrze V). Nowe wartości dla tej
gwiazdy pojawia się również w oknie „Fotometria”.
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Zastosuj tę metodę do wszystkich gwiazd widocznych na zdjęciu. Im więcej gwiazd włączysz do
swojej analizy tym lepiej.
Analiza danych
Gdy juz otrzymasz dane z programu SalsaJ o natężeniu dla każdej z gwiazd gromady, możesz
narysować diagram barwowy dla gromady ręcznie lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego
przygotowanego w MS EXCEL, który jest dołączony do tego ćwiczenia w pliku arkusz.xls.
Najlepsze rezultaty daje analiza 40 – 50 gwiazd co oznacza, że ręczne wykonanie wykresu może
być długotrwałe…
Arkusz kalkulacyjny jest o tyle wygodny, że ma zapisane funkcje, których użycie pozwoli Ci na
szybsze uzyskanie wyników.
Ręczne wykonanie wykresu Barwa – Jasność (Jasność gwiazdowa)
Najpierw przekopiuj zawartość okna “Fotometria” do tabeli z odpowiednimi kolumnami jak na
rysunku poniżej
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Gwiazda

B natężenie

V natężenie

B magnitudo

V magnitudo

B-V

1
2
3

Natężenia w barwie B i V zawarte są w kolumnach wartości natężeń pomierzonych za pomocą
programu SalsaJ i otrzymujemy je z okna „Fotometria”. Wartości jasności gwiazdowych
(magnitudo) można obliczyć w następujący sposób:
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B magnitudo = -2.5*log (B natężenie/czas ekspozycji)

(1)

V magnitudo = -2.5*log(V natężenie/czas ekspozycji)

(2)

Zatem na przykład: jasność B gwiazdy o natężeniu 8128,59 zmierzonym na zdjęciu z czasem
ekspozycji równym 10 sekund będzie równa:
B magnitudo = -2.5*log(8128.59/10) = -2.5*log(812.859) = -7.275
Ostatnia kolumna w tabeli, “B-V” powinna zawierać wyniki odejmowania jasności V od jasności
B w magnitudo. Wartość wielkości B-V określa kolor gwiazdy. Im większa wartość różnicy B-V
tym bardziej czerwona jest gwiazda.
Teraz możesz narysować wykres zależności jasności V od B-V. Na osi y odkładamy wartości V,
na osi x wartości B-V. Odwróć oś y tak aby jaśniejsze obiekty grupowały się na górze wykresu,
tak jak przedstawione to jest na wykresie poniżej (im mniejsza wartość V, tym jaśniejsza jest
gwiazda).
Wykres
kolor
– janość
dla gromady
NGC
957
Colour
magnitude
diagram
for openotwartej
cluster NGC
957

-13

-12

-11

-10
.

-9
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-8

-7

0
-6

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

B-V
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Tworzenie wykresu Barwa – Jasność za pomocą arkusza kalkulacyjnego
Załaduj arkusz programu przygotowanego w MS Excel arkusz.xls ze strony domowej. Cześć
arkusza z danymi pokazana jest na rysunku poniżej:
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Wprowadź do arkusza dane otrzymane z programu SalsaJ z wartościami natężeń w barwie V i B
razem z czasami ekspozycji dla każdego pliku FITS. Gdy tylko wszystkie dane znajdą się w
arkuszu, wartości jasności w barwach V i B zostaną automatycznie obliczone i wprowadzone do
odpowiednich kolumn. Na końcu zostaną obliczone wartości B-V i wprowadzone do ostatniej
kolumny.
Klikając na drugi arkusz, oznaczony B-V, zobaczymy wykres barwa – jasność wykonany
automatycznie na podstawie wprowadzonych przez Ciebie danych. Powinien być taki sam, jak ten
wykonany „ręcznym sposobem”!
Dodatek 1: Czas ekspozycji
Na pewno zauważyliście że aby wyznaczyć jasności B magnitudo i V magnitudo kolejno ze
wzorów (1) i (2) potrzebny jest nam czas ekspozycji. Czas ekspozycji można znaleźć w
następujący sposób:
• Gdy mamy otwarty plik *.fits i odpowiednio
ustawioną jasność i kontrast (jak to zrobić,
wyjaśniono powyżej) należy wybrać kolejno Menu
OBRAZ i w nim POKAŻ INFORMACJE (Ctrl+I).
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• Po wykonaniu tego polecenia, ukaże nam się nowe okno Info for *.fits, w którym odczytamy
czas ekspozycji jako wartość klucza EXPTIME, tak jak przedstawiono poniżej:
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Co oznacza rozszerzenie FITS?
FITS (Flexible Image Transport System) jest formatem pliku wykorzystywanym do
przechowywania, przekazywania oraz manipulowania obrazami zawierającymi informacje
naukowe. Jest najczęściej stosowanym formatem w zagadnieniach związanych z astronomią,
wykorzystują go m.in. agencje NASA oraz IAU.
Wielką zaletą formatu *.fits jest to, że metadane obrazów przechowywane są w nagłówku
zapisanym standardowymi znakami ASCII, co powoduje, że jest on zrozumiały dla potencjalnego
użytkownika. Każdy plik w formacie FITS składa się z co najmniej jednego nagłówka
zawierającego 80 znakowe bloki znaków ASCII kodujących pary klucz/wartość. Pary te mogą
dostarczać informacji wielkości i wymiarach obrazu, format danych, komentarze oraz dowolną
inną informację jaką autor zdjęcia tam umieści.
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Dodatek 2: Magnitudo (Jasność gwiazdowa)
Magnitudo obiektu astronomicznego to po prostu miara jego jasności obserwowanej z Ziemi.
Mierząc natężenie światła docierającego z danego obiektu do Ziemi, można określić wartości
jasności w magnitudo. Mówimy wtedy o jasności widomej obiektu i oznaczamy literą „m”
Gdy mierzysz jasność widomą obiektu za pomocą obserwacji przeprowadzonych teleskopem i
kamerą CCD (lub na kliszy fotograficznej), to otrzymujemy „jasność instrumentalną”. Jest to
pierwotna wartość jasności jaką możesz zmierzyć, ale nie może być ona porównywana z
pomiarami jasności otrzymanych przez innych obserwatorów ponieważ, jak sugeruje jej nazwa
zależy ona od używanego do obserwacji systemu instrumentalnego tj. typu teleskopu, kamery
CCD, systemu filtrów itp.
Abyś mógł porównywać otrzymane jasności z tymi jakie otrzymali inni musisz swoje wyniki
wykalibrować porównując je z podobnymi obiektami. Możesz tego dokonać obserwując swój
obiekt i gwiazdę standardową. Gwiazdy standardowe to te które mają precyzyjnie określone przez
astronomów jasności w różnych filtrach. Porównując jasność twojego obiektu z jasnością
obserwowanej przez ciebie gwiazdy standardowej oraz znając jej prawdziwą jasność możesz
wyznaczyć „wykalibrowaną” jasność twojego obiektu. Porównywanie wykalibrowanych jasności
otrzymanych przez różnych obserwatorów jest w pełni uzasadnione gdyż są one wtedy całkowicie
porównywalne.
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W tym ćwiczeniu nie byłeś proszony o wykonanie obserwacji standardowych gwiazd, zatem
jasności jakie otrzymasz to nie skalibrowane jasności, lecz jasności instrumentalne. Nie wpływa to
jednak na kształt twojego wykresy barwa – jasność – jedyna różnica jaką mógłbyś zauważyć
gdybyś używał wykalibrowanych jasności to taka, że wszystkie punkty na wykresie byłyby
przesunięte o te samą wartość w tym samym kierunku.
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