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Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach
Program SalsaJ został napisany przez zespół EU-HOU i służy głównie do analizy zdjęć
astronomicznych zapisanych zarówno w formie bitmapowej, jak i wektorowej. Jest on bezpłatnie
dostępny, został napisany w języku Java i mogą z niego korzystać użytkownicy systemów
operacyjnych Windows albo Linux. Aby go zainstalować na swoim komputerze należy odwiedzić
stronę www.pl.euhou.net i kliknąć na zakładkę „Oprogramowanie”. Pojawi się wtedy możliwość
wybrania wersji programu adekwatnej do używanego systemu. Po ściągnięciu i zainstalowaniu jest
on gotowy do uruchomienia.
1) Włączenie programu powoduje pojawienie się paska narzędzi:

2) Z menu „Pliki” wybieramy „Otwórz” i szukamy potrzebnego pliku.

Zilustrujemy procedurę na przykładzie gwiazdy supernowej SN2006hb, której kolorową
fotografię wykonałam instrumentem Faulkes Telescope North w dniu 11 listopada 2006 roku o
godzinie 12:51:58 UT. W efekcie otrzymałam trzy pliki w formacie fits, z których każdy
odpowiada naświetlaniu obiektu przez inny filtr.

Wielobarwna fotometria szerokopasmowa, która może być uprawiana przy użyciu
teleskopów Faulkesa, stanowi potężne narzędzie w takich dziedzinach jak badanie ewolucji
gwiazd i ich skupisk, analizowanie jasności gwiazd zmiennych oraz śledzenie zmian
jasności gwiazd supernowych. Informacja o obiekcie astronomicznym zawarta jest w
promieniowaniu elektromagnetycznym przezeń wysyłanym. Ażeby ją wykorzystać należy
promieniowanie to rozłożyć na widmo z możliwie dużą zdolnością rozdzielczą. Realizacja
takiego programu możliwa jest niestety tylko dla najjaśniej świecących obiektów. Jedyne
zatem wyjście polega na zastosowaniu barwnej fotometrii, aby w ten sposób przybliżyć
kształt widma gwiazd. Powszechnie stosowanym standardem jest system fotometryczny
UBVRI, w którym maksima i krzywe przepuszczalności zostały starannie dobrane, z
uwzględnieniem charakterystycznych cech widm gwiazdowych. Oznacza to, że teleskop,
który ma służyć do fotometrii wielobarwnej musi być wyposażony w zestaw
standaryzowanych filtrów i odpowiednią matrycę światłoczułą. Teleskopy Faulkesa
posiadają następujące filtry:
a) u’ – odpowiada barwie U (ultrafiolet)
b) blue – odpowiada barwie B (niebieski)
c) green – odpowiada barwie V (zielony)
d) red – odpowiada barwie R (czerwony)
e) i’ – odpowiada barwie I (podczerwień)
f) h-alpha – filtr wąskopasmowy o centrum odpowiadającym długości fali
656.3 nanometrów
g) OIII - filtr wąskopasmowy o centrum odpowiadającym długości fali
501 nanometrów
W trakcie wykonywania kolorowej fotografii najpierw naświetla się obraz w filtrze
czerwonym, potem w zielonym, a na końcu w niebieskim. W takim też porządku pojawiają
się kolejne pliki fits.
Otwieramy zatem pierwszy plik odpowiadający barwie czerwonej.
3) Po otworzeniu zdjęcia nie zobaczymy żadnych szczegółów, obraz będzie praktycznie cały
czarny.
Wynika to z faktu, że dynamika obrazu z teleskopu wynosi 16 bitów, co oznacza, że każdemu
pikselowi może być przypisany jeden z 65 tysięcy poziomów szarości, zaś ekran monitora
ma dynamikę 8 bitów, zatem może oddać jedynie 256 rozmaitych odcieni. Należy zatem użyć
automatyczną procedurę dostosowującą aktualnie wyświetlane zdjęcie do możliwości
monitora.
Zatem w menu „Obraz” klikamy na ikonę „Dostosuj” i potem na przycisk
„Jasność/Kontrast”. Mamy dwie możliwości – albo użyjemy opcji „Auto” albo też
samodzielnie przy pomocy suwaków wydobędziemy te cechy obrazu, które chcemy
zwizualizować.

UWAGA! Manipulacje jasnością i kontrastem na wyświetlanym obrazie
w żaden sposób nie modyfikują pierwotnego zapisu bitmapy.
Gdy już uznamy, że osiągnęliśmy zamierzony cel, klikamy na przycisk „Zastosuj”.
4) Teraz potrzebne będzie zidentyfikowanie na zdjęciu szukanych obiektów – gwiazdy
supernowej i gwiazdy porównania.
Pomiary jasności obiektów astronomicznych zawsze mają charakter względny, zatem w polu
widzenia teleskopu bądź na zdjęciu musi być oprócz badanego obiektu gwiazda
porównania. Jej jasność powinna być wcześniej zmierzona przez nawiązanie do gwiazd –
standardów, czyli obiektów uznawanych za wzorce.
Dla supernowych z naszego programu lokalizacje obiektu są podane na stronie
www.eu-hou.net/supernovae/. Na wzorcowej fotografii zaznaczona jest pozycja supernowej
oraz gwiazdy porównania, dla której są podane jasności w trzech filtrach z dokładnością do
setnej części magnitudo.

5) Kiedy już zlokalizujemy potrzebne gwiazdy, w menu Salsy włączamy opcję „Analiza”
a następnie „Fotometria”. Otwiera się wtedy nowe okienko zawierające tabelę, a znaczek
kursora po najechaniu na zdjęcie przybiera postać krzyżyka. Po kliknięciu na środek obrazu
gwiazdy (w tym wypadku supernowej lub gwiazdy porównania) w rubrykach tabeli
pojawiają się następujące informacje:
i) numer kolejny pomiaru
ii) nazwa pliku
iii) współrzędna x mierzona w pikselach począwszy od lewej krawędzi zdjęcia
iv) współrzędna y mierzona w pikselach począwszy od dolnej krawędzi zdjęcia
v) efekt wywołany natężeniem światła gwiazdy
vi) promień przesłony
vii) efekt wywołany świeceniem tła nieba.
W razie wybrania opcji „Automatyczny promień (FWHM)” w trakcie pomiaru program Salsa
analizuje rozkład jasności w obszarze obrazu gwiazdy i jego pobliżu, po czym dobiera taki
promień przesłony, ażeby zawarł on wszystkie piksele, których poziom różni się od poziomu tła
w sąsiedztwie (pomiar poziomu tła odbywa się automatycznie). Wynik pomiaru uwzględnia już
wartość tła, zatem podanie jej w rubryce vii służy wyłącznie do orientacji, czy nie jest ona zbyt
wysoka w stosunku do wartości dotyczącej gwiazd. Wartość pomiaru w rubryce v jest
proporcjonalna do liczby fotonów, jakie padły na dany obszar matrycy, zatem stanowi dobrą
miarę natężenia promieniowania obiektu. Istnieje oczywiście możność ręcznego ustawienia
promienia przesłony, ale z opcji tej mogą korzystać jedynie doświadczeni obserwatorzy.
Kiedy już zmierzymy jasność badanej gwiazdy oraz jednej lub wielu gwiazd porównania,
możemy przenieść wyniki do arkusza kalkulacyjnego Excel lub Access. Należy w tym celu
skopiować odpowiedni obszar w tabelce, po czym w nowo otwartym arkuszu, po zaznaczeniu
tej samej liczby kolumn i wierszy, wkleić te dane.

6) Następny krok polega na wyliczeniu jasności badanego obiektu (w wielkościach
gwiazdowych) przy wykorzystaniu wzoru
L
m2 − m1 = − 2,5 log 2
L1
gdzie m oznacza jasność, a L natężenie promieniowania. Wzór ten można zadać jako
funkcję w arkuszu kalkulacyjnym, co spowoduje uaktualnianie jej wartości przy
każdorazowej zmianie wartości. Jasność gwiazdy porównania bierzemy z danych
zamieszczonych na podstronie portalu www.eu-hou.net/supernovae/, poświęconej tej
konkretnej gwieździe. Należy uważać, aby stosowane jasności odnosiły się do aktualnie
stosowanych filtrów.
7) Procedura wyznaczania jasności opisana powyżej dla przykładu gwiazdy supernowej jest
oczywiście ważna dla każdego przypadku, gdy mamy do czynienia z obiektami
punktowymi. Również liczba gwiazd badanych oraz liczba gwiazd porównania
(standardów) nie jest z góry ograniczona. Intuicyjne menu programu SalsaJ powoduje, że
nawet początkującemu użytkownikowi wykonywanie pomiarów jasności gwiazd, czyli
uprawianie fotometrii nie sprawia większych trudności. Jedyna uwaga, jaka nasuwa się w
związku z tym, dotyczy ewentualnego usprawnienia okienka wyników pomiarów przez
dodanie kolumny „numer obiektu”. W trakcie bowiem rozmierzania wielkiej liczby gwiazd,
opatrzonych numerami (tak jest na przykład w przypadku gromad kulistych) wygodnie
byłoby móc przypisać ten sam numer do pomiaru danej gwiazdy.
Autorzy instrukcji korzystali z następujących źródeł:
1) T. Kacik „Fotometria”
(www.pl.euhou.net/docupload/files/Tools/Optical_telescopes/Photometry/fotometria.pdf)
2) Wstęp do Salsy ze strony www.pl.euhou.net
3) Anna Barnacka „Obserwacje gwiazd zmiennych zaćmieniowych”
(http://www.pl.euhou.net/docupload/files/Excersises/GZZ/ObserwacjeGZZ.pdf)

