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  Τι εννοούμε ψηφιακά;

https://www.sbig.com/products/cameras/stt/ 

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/slr_cameras/eos_7d 

+

https://www.sbig.com/products/cameras/stt/
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/slr_cameras/eos_7d


  

  CCD vs CMOS
Complementary Metal  

Charge Coupled Device                           Oxide Semiconductor    

http://www.digitalbolex.com/global-shutter/ 

http://www.digitalbolex.com/global-shutter/


  

  CCD vs CMOS
Complementary Metal  

Charge Coupled Device                           Oxide Semiconductor    

http://meroli.web.cern.ch/meroli/lecture_cmos_vs_ccd_pixel_sensor.html 

http://meroli.web.cern.ch/meroli/lecture_cmos_vs_ccd_pixel_sensor.html


  

  CCD vs CMOS

http://meroli.web.cern.ch/meroli/lecture_cmos_vs_ccd_pixel_sensor.html 

Analog-to-Digital Units (ADUs) / 
counts

http://meroli.web.cern.ch/meroli/lecture_cmos_vs_ccd_pixel_sensor.html


  

  Φίλτρα / Χρώμα U – B  
B – V 
V – R
R – I 



  

  Φίλτρο Bayer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter 

GRGR
BGBG

! Προσοχή: 

ανάλογο του κατασκευαστή 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter


  

  Φίλτρο Bayer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter 

Kloppenborg et al., 2012, JAAVSO, 40, 815

BGRG

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter


  

  Τι χρειαζόμαστε;

→ κάμερα

→ στήριξη

→ πρόγραμμα 



  

  Κάμερα 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex_camera 

→ λήψη RAW 
(ασυμπίεστη και πραγματική πληροφορία)

→ χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης  
(αυτόματη εστίαση δεν δουλεύει για άστρα)

→ χειροκίνητες ρυθμίσεις 
(χρόνος έκθεσης μερικών δλπ, ISO, f/2-5)

→ αρκετό πεδίο 
(μεταβλητό και άστρο σύγκρισης)

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex_camera


  

  Κάμερα 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex_camera 

όχι DSLR απαραίτητα !!!

Αλλά
 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
 

μηχανή ικανοποιεί τα προηγούμενα

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex_camera


  

  ISO, f/#

> ISO = gain , πόσα e (σήμα) ανά προσπίπτον φωτόνιο
όσο μεγαλύτερο ISO επιλέγουμε τόσο πιο ευαίσθητο είναι το 

σήμα μας σε κάθε φωτόνιο (περισσοτερα e / φωτόνιο, οπότε 
μεγαλώνει το σφάλμα)

ISO 100-200 για λαμπρά 
ISO 200 - 400 για πιο αμυδρά



  

  ISO, f/#

> ISO = gain , πόσα e (σήμα) ανά προσπίπτον φωτόνιο
όσο μεγαλύτερο ISO επιλέγουμε τόσο πιο ευαίσθητο είναι το 

σήμα μας σε κάθε φωτόνιο (περισσοτερα e / φωτόνιο, οπότε 
μεγαλώνει το σφάλμα)

ISO 100-200 για λαμπρά 
ISO 200 - 400 για πιο αμυδρά

> Αμυδρά αντικείμενα = θέλουμε αρκετό φως

f/2 – f/5



  

  Χρόνοι έκθεσης  

→ μερικά δευτερόλεπτα για λαμπρά άστρα 
(π.χ. 10s για 5ο mag)



  

  Χρόνοι έκθεσης  

→ μερικά δευτερόλεπτα για λαμπρά άστρα 
(π.χ. 10s για 5ο mag)

→ ακίνητη κάμερα = μέγιστος χρόνος ~20-30s 
(αλλιώς αρχίζει να φαίνεται η κίνηση της Γης – star trails)
διαφορετικά (ισημερινή στήριξη): “όσο θέλουμε!”



  

  Χρόνοι έκθεσης  

→ μερικά δευτερόλεπτα για λαμπρά άστρα 
(π.χ. 10s για 5ο mag)

→ ακίνητη κάμερα = μέγιστος χρόνος ~20-30s 
(αλλιώς αρχίζει να φαίνεται η κίνηση της Γης – star trails)
διαφορετικά (ισημερινή στήριξη): “όσο θέλουμε!”

! θυμόμαστε ότι:  διαφορά δύο διαδοχικών μεγεθών σημαίνει 
ότι το αμυδρότερο έχει 2.5 φορές λιγότερη φωτεινότητα 

[ π.χ. ένα άστρο 10ο mag είναι 100 φορές πιο αμυδρό > 100 x 
10s  = 1000s έκθεση για 10ο mag ]



  

  Χρόνοι έκθεσης  

→ μερικά δευτερόλεπτα για λαμπρά άστρα 
(π.χ. 10s για 5ο mag)

→ ακίνητη κάμερα = μέγιστος χρόνος ~20-30s 
(αλλιώς αρχίζει να φαίνεται η κίνηση της Γης – star trails)
διαφορετικά (ισημερινή στήριξη): “όσο θέλουμε!”

! θυμόμαστε ότι:  διαφορά δύο διαδοχικών μεγεθών σημαίνει 
ότι το αμυδρότερο έχει 2.5 φορές λιγότερη φωτεινότητα 

[ π.χ. ένα άστρο 10ο mag είναι 100 φορές πιο αμυδρό > 100 x 
10s  = 1000s έκθεση για 10ο mag ]

→ πολλαπλές εκθέσεις  - μικρότερης διάρκειας αλλά 
προστιθέμενες μας δίνουν τον ίδιο χρόνο



  

  Χρόνοι έκθεσης  

Ανάλογα με τον στόχο και το σύστημά μας !

Πώς το μετράμε (με σταθερές άλλες ρυθμίσεις);

Λόγος Σήματος προς Θόρυβο *

Signal/Noise

( SNR, S/N )

 
* σε λίγο περισσότερα …



  

  Γραμμικότητα

http://blog.astrofotky.cz/pavelpech/?p=696 

http://blog.astrofotky.cz/pavelpech/?p=696


  

  Γραμμικότητα

The AAVSO DSLR 
observing manual, 2014



  

  Γραμμικότητα – μέτρηση 

* σε λίγο περισσότερα … 
The AAVSO DSLR observing manual, 2014

- ομοιόμορφα φωτισμένος τοίχος (λάμπα πυρακτώσεως/LED)

- τραβήξτε σειρά εικόνων (RAW) σε μια επιλογή ISO και f/
   διπλασιάζοντας το χρόνο έκθεσης κάθε φορά 
   (καλύτερα τοποθετήστε σταθερά τη κάμερα σε τρίποδο)

- εξάγεται το πράσινο κανάλι* από την κάθε εικόνα

- επιλέξτε μια μικρή περιοχή στο κέντρο του πεδίου (πχ 10x10 
pixels) και μετρήστε τα ADUs σε κάθε pixel (πάρτε το μέσο όρο)

- κάντε ένα διάγραμμα αυτού του μέσου όρου με το χρόνο 
έκθεσης και βρείτε ποιο είναι το όριο της γραμμικότητας  



  

  Πεδίο (FOV)  

The AAVSO DSLR 
observing manual, 2014

~ ανάλογο του
φακού!

→ διαφορική 
    φωτομετρία
    (differential) 

 

= 
 

μεταβλητό 
+ 

άστρα 
σύγκρισης

στο ίδιο
πεδίο

 



  

  Πρακτικά παραδείγματα  
The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 



  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29 

τρίποδο 

  Στήριξη 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29


  

ισημερινή 
στήριξη

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29 

http://www.astrosurf.com/buil/fisheye/test.htm 

τρίποδο 

  Στήριξη 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29
http://www.astrosurf.com/buil/fisheye/test.htm


  

ισημερινή 
στήριξη

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29 

http://www.astrosurf.com/buil/fisheye/test.htm 

http://www.cambridgeblog.org/2009/07/kinzer-dslr/ 

τρίποδο 

piggyback στήριξη

  Στήριξη 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29
http://www.astrosurf.com/buil/fisheye/test.htm
http://www.cambridgeblog.org/2009/07/kinzer-dslr/


  

ισημερινή 
στήριξη

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29 

http://www.astrosurf.com/buil/fisheye/test.htm 

http://www.cambridgeblog.org/2009/07/kinzer-dslr/ 

τρίποδο 

piggyback στήριξη

https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_door_tracker 

αυτοσχέδιοι μηχανισμοί
(barn door tracker)

  Στήριξη 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_%28photography%29
http://www.astrosurf.com/buil/fisheye/test.htm
http://www.cambridgeblog.org/2009/07/kinzer-dslr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_door_tracker


  

  Προγράμματα – τι θέλουμε;  

→ υποστήριξη αρχείων RAW της κάμερας 
προς χρήση

→ δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων
(calibration)

→ εξαγωγή των διαφορετικών καναλιών 
(RGB)

→ φωτομετρία 

 



  

  Προγράμματα  

→ MuniWin 
http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/MuniWin.shtml 

→ IRIS
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm 

→ AIP4WIN
http://www.willbell.com/aip4win/aip.htm 

→ MaxIm DL Pro (DSLR)
http://www.cyanogen.com/maxim_main.php 

→ MPO Canopus, VPHOT, RawTherapee, THELI, IRAF, ... 

http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/MuniWin.shtml
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
http://www.willbell.com/aip4win/aip.htm
http://www.cyanogen.com/maxim_main.php


  

  Προγράμματα  

The AAVSO DSLR 
observing manual, 2014



  

  Προγράμματα  

The AAVSO DSLR 
observing manual, 2014

κάνει τα πάντα 

και συμφέρει !!!



  

  Συνταγή

1. προετοιμασία (χάρτες, υλικά, … )

2. κάμερα + στήριξη 

3. λήψη εικόνων 

4. επεξεργασία/ανάλυση εικόνων

5. φωτομετρία

6. αρχειοθέτηση + αποστολή (!)  



  

  Συνταγή

1. προετοιμασία (χάρτες, υλικά, … )

2. κάμερα + στήριξη 

3. λήψη εικόνων 

4. επεξεργασία/ανάλυση εικόνων

5. φωτομετρία

6. αρχειοθέτηση + αποστολή (!)  

Πεδίο

Σπίτι



  

  Σημειώσεις πεδίου

> τοποθεσία παρατήρησης
[ για διορθώσεις στη φωτομετρία ] 

> ημερομηνία + ώρα
[ συγχρονισμός ώρας στο δλπ, καλύτερα UT ]

> εξοπλισμός 
[ κάμερα, φακοί, … ] 

> σε τι αντιστοιχεί η κάθε εικόνα
[ στόχοι, εικόνες διόρθωσης ] 

> ρυθμίσεις για κάθε εικόνα
[ χρόνος έκθεσης, ISO, … ] 

> οποιεσδήποτε αλλαγές 
[ αλλαγή φακού, … ] 

> εξωτερικές συνθήκες – παράγοντες που επηρεάζουν
[ σημειώσεις καιρού, αλλαγή μπαταρίας, … ]



  

  Γιατί;

http://billsnyderastrophotography.com/?page_id=2665 

http://elobs.weebly.com/m51-sn-2011dh.html 

SN 2011dh (M51)

http://billsnyderastrophotography.com/?page_id=2665
http://elobs.weebly.com/m51-sn-2011dh.html


  

  Τι δεν βλέπουμε

Credit: Mark Blackford, The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 



  

  Τι δεν βλέπουμε

Credit: Mark Blackford, The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

σκόνη



  

  Τι δεν βλέπουμε

Credit: Mark Blackford, The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

σκόνη

οπτικά σφάλματα



  

  Τι δεν βλέπουμε

Credit: Mark Blackford, The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

σκόνη

οπτικά σφάλματα

ηλεκτρονικός θόρυβος
διαφοροποιήσεις αισθητήρα

(dead/hot/stuck pixels – δεν φαίνονται εδώ)



  

  Εικόνες διόρθωσης – calibration frames

  bias

The AAVSO CCD observing manual, 2010 

→ εκθέσεις χωρίς φως 
μηδενικού χρόνου
[ ηλεκτρονικός θόρυβος, 
διαφοροποιήσεις αισθητήρα 
– read-out noise ] 

τουλάχιστον
10 εκθέσεις



  

  Εικόνες διόρθωσης – calibration frames

  dark

The AAVSO CCD observing manual, 2010 

→ εκθέσεις χωρίς φως
[ θερμικός θόρυβος, 
hot pixels, 
κοσμικές ακτίνες ] 

τουλάχιστον
10 εκθέσεις

 
για κάθε διαφορετικό

χρόνο έκθεσης
(υπό τις ίδιες συνθήκες με τις 

επιστημονικές εικόνες
= εικόνες των μεταβλητών) 



  

  Εικόνες διόρθωσης – calibration frames

  flat-field

The AAVSO CCD observing manual, 2010 

→ εκθέσεις ομοιόμορφα 
φωτισμένου πεδίου 
[ οπτικά σφάλματα,
pixel-to-pixel διαφοροποιήσεις,
dead pixels ] 

τουλάχιστον
5 εκθέσεις

 
για κάθε φίλτρο 

και σύστημα
(υπό τις ίδιες συνθήκες με τις 

επιστημονικές εικόνες) 



  

  Εικόνες διόρθωσης – calibration frames

  flat-field
Flat-box

[ “φλατόκουτο” ]

http://www.astrogb.com/art_flatbox.htm < κατασκευή

Οποιοδήποτε σύστημα 
εξασφαλίζει ομοιόμορφη φώτιση

http://www.astrogb.com/art_flatbox.htm


  

  Εικόνες διόρθωσης – calibration frames

  flat-field
Sky-flats

[ εικόνες ουρανού ]

+

Οποιοδήποτε σύστημα 
εξασφαλίζει ομοιόμορφη φώτιση



  

  Εικόνες διόρθωσης – calibration frames

  Πότε;

ΙΔΑΝΙΚΑ: σε κάθε παρατήρηση !
bias – αρχή και τέλος
darks – τέλος 
flats – αρχή/τέλος

ΑΛΛΑ 
εξαρτάται από το διαθέσιμο χρόνο και τις συνθήκες, 

οπότε μπορείτε να πάρετε διορθωτικές εικόνες και στο 
σπίτι



  

  Εφαρμογή διορθώσεων

1. bias → master-bias

2. αφαίρεση master-bias από όλες τις εικόνες 
(darks, flats, science)

3. darks → master-dark

4. αφαίρεση master-dark από όλες τις εικόνες 
(flats, science)

5. flats → master-flat (ανά φίλτρο και σύστημα)

6. διαιρούμε το master-flat από όλες τις επιστημονικές 
(science) εικόνες με το ίδιο φίλτρο/σύστημα

τελικές διορθωμένες εικόνες !



  

  Εφαρμογή διορθώσεων

The AAVSO CCD 
observing manual, 
2010 



  

  Φωτομετρία

http://elobs.weebly.com/variable-stars-light-curves.html 

http://elobs.weebly.com/variable-stars-light-curves.html


  

  Φωτομετρία 

Credit: Robert Buchheim, The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

φωτομετρία διατομής
aperture photometry

άστρο

φωτόνια από
άστρο και 
ουρανό

φωτόνια από 
ουρανό μόνο



  

  Φωτομετρία – διατομή 

The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

καμπύλη
άστρου 
(μισή)

καμπύλη
άστρου 
(μισή)



  

  Φωτομετρία – διατομή 

The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

καμπύλη
άστρου 
(μισή)

μέγιστος αριθμός ADUs
(Κάτω από το όριο μη γραμμικότητας)

καμπύλη
άστρου 
(μισή)



  

  Φωτομετρία – διατομή 

The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

καμπύλη
άστρου 
(μισή)

μέγιστος αριθμός ADUs
(Κάτω από το όριο μη γραμμικότητας)

φωτόνια από 
τον ουρανό

καμπύλη
άστρου 
(μισή)



  

  Φωτομετρία – διατομή 

The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

καμπύλη
άστρου 
(μισή)

μέγιστος αριθμός ADUs
(Κάτω από το όριο μη γραμμικότητας)

φωτόνια από 
τον ουρανό

καμπύλη
άστρου 
(μισή)Full-Width at 

Half-Maximum
(FWHM)

[ εύρος κατανομής 
στο μισό του 

μεγίστου ]

= η τιμή που 
βλέπουμε σε pixels 

x2 ]



  

  Φωτομετρία – διατομή 
The AAVSO DSLR observing manual, 2014, 

Εστιασμένο

Αφεστιασμένο



  

  Φωτομετρία – διατομή 

Χρήσιμη διατομή (aperture) 
εμπειρικά ~ 2.5 – 3 FWHM

[ όχι για τα ανεστίαστα όμως! ]



  

  Φωτομετρία – διατομή 

Χρήσιμη διατομή (aperture) 
εμπειρικά ~ 2.5 – 3 FWHM

[ όχι για τα ανεστίαστα όμως! ]

“καμπύλη ανάπτυξης”
(curve-of-growth)

[ πιο ασφαλής μέθοδος ]



  

  Φωτομετρία 



  

  Φωτομετρία pixels ουρανού > pixels άστρου

μετρούμενο μέγεθος 
(instrumental magnitude)



  

  Φωτομετρία 

Όμως: 
[ Mμετ – Μαναφ ] ≈ Vμετ - Vαναφ 

όπου Μ: μετρούμενα μεγέθη εικόνων
    V: πραγματικά μεγέθη άστρων (από κάποιο κατάλογο)



  

  Φωτομετρία 

Όμως: 
[ Mμετ – Μαναφ ] ≈ Vμετ - Vαναφ 

όπου Μ: μετρούμενα μεγέθη εικόνων
    V: πραγματικά μεγέθη άστρων (από κάποιο κατάλογο)

Vμετ ≈  [ Mμετ – Μαναφ ] + Vαναφ 

! Μπορείτε να στείλετε αυτές τις μετρήσεις με την ένδειξη TG



  

  Μετασχηματισμοί 

Το πράσινο κανάλι G 
στις DSLR

ΔΕΝ 

ταυτίζεται με τα 
αστρονομικά φίλτρα 

(Vj,VT)

Οπότε χρειάζονται 
μαθηματικές σχέσεις 
μετασχηματισμού >

αρχεία .xls
CitizenSky !

Kloppenborg et al., 2012, JAAVSO, 40, 815



  

  Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) 

ένταση σε 
αριθμό ADUs



  

  Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) 

ένταση σε 
αριθμό ADUs

SNR ~ √(intensityADUs)

Πχ SNR ~ √136490
    ~ 370



  

  Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) 

ένταση σε 
αριθμό ADUs

SNR ~ √(intensityADUs)

Πχ SNR ~ √136490
    ~ 370

SNR ~ 1/σ 

SNR > 100 σφάλμα < 1% 
SNR = 10   σφάλμα ~10%
SNR = 5     σφάλμα ~20%



  

  Σύνοψη 

> εξοικειωθείτε με τη μηχανή σας (οπωσδήποτε RAW) + ουρανό
> πάρτε κάποιες δοκιμαστικές λήψεις 

(bias, dark, flat, γραμμικότητα)
> δοκιμάστε διάφορες εκθέσεις στον ουρανό 

πειραματιστείτε και ελέγξε αποτελέσματα – SNR, προφίλ, …
! σημειώσεις : θα χρειαστείτε τα νούμερα !  

>  δοκιμάστε τη διαδικασία (ανάλυση και φωτομετρία) 
σε κάποιο μη μεταβλητό άστρο (αρχικά)

> εξοικειωθείτε με τη χρήση του φύλλου .xls (μετασχηματισμούς)
> βρείτε μεταβλητά
> εφαρμόστε τα ίδια βήματα
> στείλετε τις παρατηρήσεις σας
> δείτε τα αποτελέσματά σας σε γραφήματα και δημοσιεύσεις !! 



  

  Απορίες;

http://confusedcartoon.blogspot.com/ 

http://confusedcartoon.blogspot.com/
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