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Streszczenie
Kamery stosowane w projekcie Pi of the Sky odwzorowuj¡ gwiazd¦ na kilku s¡siednich
pikselach matrycy CCD. Znajomo±¢ rozkªadu liczby zlicze« pozwala na wyznaczenie ±rodka
ci¦»ko±ci gwiazdy przyjmowanego za jej poªo»enie i jej caªkowitej jasno±ci.
W ramach ¢wiczenia poszukiwano zale»no±ci pomi¦dzy uªamkow¡ cz¦±ci¡ poªo»enia gwiazdy na matrycy a jej uzyskan¡ jasno±ci¡.

W efekcie stwierdzono systematyczn¡ korelacj¦

pomi¦dzy takimi uªamkowymi cz¦±ciami, a jasno±ci¡ gwiazdy. Ponadto zbadano jak ta zale»no±¢ wpªywa na jasno±¢ w obszarach poªo»onych w ró»nych odlegªo±ciach w stosunku do
±rodka matrycy. Uzyskane poprawki s¡ rz¦du 0.005 mag.
Zaproponowano algorytm pozwalaj¡cy na eleminacj¦ tego systematycznego efektu z pomiarów poprzez zastosowanie do uzyskanych wyników dopasowania szeregów Fouriera. Ostatecznie stwierdzono, »e wprowadzenie takiej poprawki powoduje statystycznie zmniejszenie
dyspersji pomiarów jasno±ci gwiazdy.
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Opis problemu

Celem projektu Pi of the Sky jest obserwacja du»ej powierzchni nieba w celu zaobserwowania
zjawisk nagªych:

bªysków gamma, wybuchów nowych i innych.

pomiary jasno±ci gwiazdy.

W tym celu prowadzone s¡

Obecnie pomiary prowadzone s¡ przez zestaw 4 kamer w ukªadzie

umieszczonych w Hiszpanii.
Jednym z efektów dziaªania projektu Pi of the Sky jest powstanie bazy pomiarów jasno±ci
gwiazd. Przy takich pomiarach wa»ne jest wykluczenie jak najwi¦kszej ilo±ci bª¦dów systematycznych. W tym opracowaniu zaj¦to si¦ problemem wyst¦powania zale»no±ci zmierzonej jasno±ci
gwiazdy od jej wyznaczonego poªo»enia na matrycy CCD.
Na skutek efektów dyfrakcji, fotony, który mo»na przypisa¢ do danej gwiazdy s¡ rejestrowane
przez kilka s¡siaduj¡cych ze sob¡ pikseli. Na podstawie uzyskanej liczby zlicze« mo»na korzystaj¡c
z gwiazd odniesienia okre±li¢ jasno±¢ gwiazdy.

Z mapy rozkªadu ilo±ci zlicze« na s¡siednich

pikselach wylicza si¦ ±rodek ci¦»ko±ci i przyjmuje go jako poªo»enie gwiazdy na matrycy CCD.
Ze wzgl¦du na algorytm, w praktyce zapisane poªo»enia zawieraj¡ si¦ w przedziale

±0.35

px od

±rodka piksela. Ze wzgl¦du na fakt, »e piksele nie wypeªaniaj¡ w caªo±ci powierzchni matrycy,
a ponadto ze wzgl¦du no to, »e skuteczno±¢ piksela mo»e zale»e¢ od punktu na jego powierzchni
to z okre±lonym poªo»eniem mo»e by¢ skorelowana systematyczna zmiana wyznaczanej jasno±ci
gwiazdy.
Przeprowadzone przez Macieja Zielenkiewicza [1] analizy na podstawie pomiarów wykonanych
przez prototypowy ukªad wykazaªy istnienie takich zale»no±ci.

Poni»sza praca stanowi rozsze-

rzenie wykonanych tam bada« na dane uzyskane przez nowe detektory w nocach 2/3, 3/4 i 4/5
stycznia 2011 roku. Kamery w te noce pod¡»aªy za obrotem sfery niebieskiej, tak, »e przez caª¡
noc obserwowaªy mniej wi¦cej ten sam obszar nieba, co znacznie uªatwiªo analiz¦ problemu.
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Algorytm wyznaczenia poprawki

Ze wzgl¦du na fakt, »e obraz gwiazdy deformuje si¦ na skutek odej±cia od ±rodka matrycy w pierwszym kroku podzielono matryc¦ na 25 równych obszarów, przy czym uwzgl¦dniono tylko gwiazdy
dla których poªo»enie w osi OX i OY na matrycy mie±ciªo si¦ w zakresie [200 px, 1800 px]. Co
daje ostatecznie, »e jako linie graniczne obszarów przyj¦to poªo»enia wynosz¡ce 520, 840, 1160,
1480 px. Przyjmuj¡c, »e ukªad ma dodatkowo symetri¦ ze wzgl¦du na odbicia w osi OX i OY
mo»na ograniczy¢ si¦ do 9 obszarów, a reszt¦ sprowadzi¢ do nich przez odbicia w osi OX lub OY
tak jak to przedstawia tablica 2. Innymi sªowy, gdyby ukªad odniesienia na matrycy przyj¡¢ w jej
±rodku, to istotne z punktu widzenia rozwa»anego problemu byªyby tylko warto±ci bezwgl¦dne
poªo»e« w osiach OX i OY.
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Tablica 1: Podziaª matrycy na obszary dla których wyznaczono poprawki. Kolejne linie w pionie
i poziomie odpowiadaj¡ pikselom: 200, 520, 840, 1160, 1480, 1800. Dla gwiazd, których ±rodki
le»¡ poza zakresem [200, 1800] nie wyznaczano poprawek.

rednie poªo»enie gwiazdy okre±lano jako ±redni¡ arytmetyczn¡ z poªo»e« danej gwiazdy. Podobnie szacowano jako najlepsze przybli»enie jasno±ci gwiazdy jako ±redni¡ arytmetyczn¡ z pomiarów.

Nast¦pnie dzielono gwiazdy na grupy ze wzgl¦du na obszar w którym le»y ±rednie

poªo»enie gwiazdy.

W tak ustalonych grupach wyznaczano zale»no±¢ ró»nicy jasno±ci gwiazdy

w danym pomiarze i jej ±redniej jasno±ci jako funkcji uªamkowej cz¦±ci poªo»enia

1 poprzez podzie-

lenie wszystkich pomiarów z danego obszaru na kilkana±cie przedziaªów, dla których dokonano
u±rednienia. Analiz¦ przeprowadzano niezale»nie w osi OX i OY.

1 Tutaj je»eli brano gwiazd¦ spoza 9 podstawowych obszarów, to odbijano odpowiednio uªamkowe cz¦±ci poªo»e«.

2

Do tak uzyskanych wyników w ka»dym obszarze dopasowano szereg Fouriera postaci:

∆m(x) =

A0
+ A1 sin 2πx + A2 sin 4πx + A3 sin 6πx + B1 cos 2πx + B2 cos 4πx + B3 cos 6πx .
2

(1)

Wyznaczone warto±ci wspóªczynników dopasowania pozwalaj¡ na sparametryzowanie poprawki
i jej pó¹niejsze stosowanie do pomiarów.
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Wybór pomiarów i gwiazd do algorytmu

Spo±ród wszystkich pomiarów wykonanych przez aparatur¦ pomiarow¡ wybrano te które speªniaªy dodatkowe kryteria zwiazane z ich jako±ci¡. Mianowicie wybierano tylko te pomiary dla
których aga jako±ci zdj¦cia i aga jako±ci pomiaru byªy równe zero. Ponadto oczekiwano, »e dla
danej klatki jej jako±¢ wedªug tzw. Blue Purple wynosiªa zero, za± eciency wi¦cej ni» 90%.
Ponadto do analizy uwzgl¦dniono tylko gwiazdy o jasno±ci pomi¦dy 7 i 10.5 mag, dla których
szeroko±¢ rozkªadu jasno±ci (zdeniowana jako± odchylenie standardowe wszystkich pomiarów
speªniaj¡cych wy»ej wymienione kryteria) byªa mniejsza ni» 0.05 mag.
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Uzyskane wyniki

W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano w poszczególnych obszarach rezultaty wykre±lone
na rysunkach 3  11 umieszczonych na ko«cu pracy.

Ponadto wyniki dopasowania szeregów

Fouriera zebrano w tabeli (3). W tabeli mo»na zauwa»y¢, »e w wielu przypadkach pewne wspóªczynniki w szeregu Fouriera s¡ zgodne z zerem po uwzgl¦dnieniu bª¦du ich wyznaczenia. Ponadto
niezerowy wyraz staªy wynika z faktu, »e pomiary nie mieszcz¡ si¦ w peªnym przedziale zmienno±ci funkcji trygonometrycznych (tj.

[−0.5, 0.5]),

a w troch¦ mniejszym [-0.35, 0.35], co pokazuje

histogram rozkªadu ilo±ci pomiarów w zale»no±ci od odlegªo±ci od ±rodka piksela pokazany na
rysunku 1.

Rysunek 1: Rozkªad ilo±ci pomiarów w zale»no±ci od poªo»enia od ±rodka piksela w osiach OX i
OY.
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Wyznaczonym wspóªczynnikom Fouriera nie przypisuje si¦ tutaj interpretacji zycznej, a tylko
bierze si¦ je w celu okre±lenia prostego algorytmu pozwalaj¡cego na okre±lenie poprawki. Z wykresów mo»na zauwa»y¢, »e czym obszar le»y dalej od ±rodka matrycy tym mniej symetryczna
jest uzyskana poprawka.

4.1 Proponowany algorytm obliczania poprawki
1. Okre±lamy poªo»enie pomiaru na matrycy jako
2. Je»eli

x > 1000

to bierzemy

x := 2000 − x.2

3. Je»eli

y > 1000

to bierzemy

y := 2000 − y .3

4. Okre±lamy w którym z 9 obszarów le»y punkt

x

w osi OX i

y

w osi OY.

(x, y).

5. Obliczamy na podstawie wzoru (1) poprawki ze wzgledu na uªamkow¡ cz¦±¢ poªo»enia
w osi OX (∆mx ) oraz OY (∆my ). Bierzemy przy tym wspóªczynniki szeregu Fouriera jak
w tabeli 3 umieszczonej na ostatniej stronie raportu.
6. Jako jasno±¢ gwiazdy w danym pomiarze przyjmujemy:

m := m − ∆mx − ∆my .

4.2 Wpªyw poprawki na szeroko±¢ rozkªadu jasno±ci gwiazdy
Algorytm opisany powy»ej zastosowano w celu okre±lenia zmiany szeroko±ci rozkªadu jasno±ci
gwiazd. W tym celu dla wszystkich gwiazd uzyskanych w opracowywanych pomiarach obliczono
odchylenia standardowe jasno±ci gwiazdy bez poprawki i z uwzgl¦dnion¡ poprawk¡. Nast¦pnie
odj¦to od wyniku z uwzgl¦dnion¡ poprawk¡ wynik bez uwzgl¦dnienia poprawki. Map¦ rozkªadu
tak wyznaczonej ró»nicy w funkcji jasno±ci gwiazdy przedstawia rysunek 2.
Na rysunku mo»na zauwa»y¢, »e w szczególno±ci dla jasnych gwiazd jest widoczne przesuni¦cie
obszaru g¦sto±ci poni»ej osi OX. Oznacza to, »e poprawka zmniejszyªa szeroko±ci rozkªadu tych
gwiazd. Równie» dla sªabszych gwiazd takie przesuni¦cie mo»e by¢ zauwa»one.
Je»eli traktowa¢ poprawk¦ opisan¡ powy»ej jako niezale»n¡ od wszystkich innych bª¦dów, to
z zasady propagacji maªych bª¦dów sumaryczna szeroko±¢ rozkªadu powinna wi¡za¢ si¦ z szeroko±ci¡ redukowan¡ poprawk¡ wzorem:

σ=

q

2
2
σinne
+ σpopr

Je»eli przyjmiemy, »e szeroko±¢ któr¡ dostawali±my bez uwzgl¦dnienia poprawki wynosi
po uwzgl¦dnieniu poprawki

σinne ,

(2)

σ,

za±

to mo»emy obliczy¢ warto±¢:

σpopr =

q

2
σ 2 − σinne

(3)

rednia kwadratowa takiej warto±ci dla gwiazd zebranych w ró»nych przedziaªach jasno±ci przedstawiono w tablicy 2.
Mo»na ªatwo zauwa»y¢, »e uzyskana w ten sposób ±rednia jest na podobnym poziomie co
uzyskane poprawki przedstawione na rysunkach. Wskazuje to, »e uzyskane poprawki powoduj¡
zmian¦ szeroko±ci rozkªadu jasno±ci na takim poziomie jak poprawka. Sugeruje to prawidªowo±¢
wyniku
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Podsumowanie i propozycje rozwini¦cia

Analiza problemu doprowadziªa do uzyskania algorytmu pozwalaj¡cego na zmniejszenie szeroko±ci
rozkªadów jasno±ci gwiazd zgodne z zasad¡ propagacji maªych bª¦dów. Uzyskane poprawki nie
przekraczaj¡ poziomu

0.01

mag, i zale»¡ znacznie od poªo»enia gwiazdy na matrycy.

W dalszym etapie mo»na powtórzy¢ t¡ analiz¦ niezale»nie ze wzgl¦du na ka»d¡ z kamer
u»ywanych w eksperymencie.

Mo»na ponadto stara¢ si¦ u»y¢ wyników pomiarów uzyskanych

w trakcie normalnego dziaªania aparatury.

2 Ewentualne
3 Ewentualne

odbicie poªo»enia punktu ze wzgl¦du na o± OX
odbicie poªo»enia punktu ze wzgl¦du na o± OY
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Rysunek 2:

Rozkªad ilo±ci gwiazd na pªaszczy¹nie, gdzie poªo»enie w osi OX okre±la jasno±¢

gwiazdy, za± w osi OY ró»nica szeroko±ci rozkªadu jasno±ci gwiazdy po uwzgl¦dnieniu poprawki
i bez uwzgl¦dnienia poprawki.

Jasno±¢ [mag]

σ̄popr

[mag]

<7.25

0.0048

7.257.75

0.0055

7.758.25

0.0054

8.258.75

0.0041

8.759.25

0.0048

9.259.25

0.0038

9.7510.25

0.0043

10.2510.75

0.0040

10.7511.25

0.0040

11.2511.75

0.0043

11.7512.25

0.0043

12.2512.75

0.0049

12.7513.25

0.0041

>13.25

0.0039

Tablica 2: rednia kwadratowa warto±ci okre±lonej wzorem (3) dla gwiazd w ró»nych zakresach
jasno±ci
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A

Opis napisanych programów

A.1 Wybór gwiazd i pomiarów - wybordanych.cpp
Program wybiera pomiary dla który wszystkie agi jako±ci maj¡ warto±¢ 0. Ponadto eciency
wynosi tyle ile okre±lono w 15 linii.

Ponadto wybiera gwiazdy, dla których wyniki speªniaj¡

kryteria okre±lone w liniach 16-18. cie»ki do danych nale»y poda¢ w liniach 20-24.

A.2 Podziaª gwiazd ze wzgl¦du na obszar - podzial.cpp
Program na podstawie listy gwiazd otrzymanej w popzednim programie dzieli je ze wzgl¦du na
obszary w których wyst¦puj¡. Ponadto redukuje pomiary do potrzebnych do uzyskania ko«cowego
rezultatu. cie»ki do danych wej±ciowych i wynikowych nale»y poda¢ w liniach 15-37.

A.3 Przygotowanie danych potrzebnych do uzyskania proli - profile.cpp
Program przygotowuje dane pozwalaj¡ce na wykre±lenie wykresów zmiany jasno±ci gwiazdy w zale»no±ci od ±rodka piksela dla ka»dego z obszarów.

Rysunek 3: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru I
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Rysunek 4: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru II

Rysunek 5: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru III
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Rysunek 6: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru IV

Rysunek 7: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru V
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Rysunek 8: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru VI

Rysunek 9: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru VII
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Rysunek 10: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru VIII

Rysunek 11: Zmiana jasno±ci gwiazdy ze wzgl¦du na odlegªo±¢ od ±rodka piksela dla obszaru IX
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Obszar

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

−3

mag]

−3
mag]

−1.00 ± 0.32
−0.14 ± 0.24
0.08 ± 0.22
2.41 ± 0.18
−0.36 ± 0.26
2.46 ± 0.21
−0.84 ± 0.30
1.05 ± 0.23
−0.31 ± 0.27
1.15 ± 0.28
−0.13 ± 0.20
2.27 ± 0.09
−0.65 ± 0.28
−0.21 ± 0.16
0.87 ± 0.18
0.52 ± 0.15
2.72 ± 0.22
2.86 ± 0.26

A1 [10

−3
mag]

0.97 ± 0.41
−0.58 ± 0.30
−0.59 ± 0.28
−0.67 ± 0.24
0.54 ± 0.34
−0.44 ± 0.27
−1.33 ± 0.39
−0.29 ± 0.30
−1.83 ± 0.35
−0.30 ± 0.37
−0.40 ± 0.26
−0.56 ± 0.12
−2.96 ± 0.37
0.01 ± 0.22
−1.21 ± 0.23
−0.30 ± 0.20
0.73 ± 0.29
0.76 ± 0.35

A2 [10

−3
mag]

−0.29 ± 0.39
0.20 ± 0.29
0.01 ± 0.27
0.78 ± 0.23
−0.10 ± 0.31
0.37 ± 0.26
−0.77 ± 0.36
1.01 ± 0.29
−0.52 ± 0.35
0.62 ± 0.36
−0.73 ± 0.23
0.06 ± 0.11
−0.45 ± 0.37
0.51 ± 0.20
−0.57 ± 0.21
0.24 ± 0.18
−0.71 ± 0.26
−0.11 ± 0.32

A3 [10
mag]

−16.25 ± 1.82
2.10 ± 1.35
0.34 ± 1.25
1.71 ± 1.07
−4.58 ± 1.47
−3.35 ± 1.22
−7.48 ± 1.73
2.30 ± 1.32
−2.54 ± 1.58
−0.65 ± 1.65
−4.67 ± 1.12
0.14 ± 0.51
−5.04 ± 1.65
−3.94 ± 0.94
−5.29 ± 1.02
−2.93 ± 0.88
−5.82 ± 1.23
−1.83 ± 1.50

−3

B1 [10
mag]

4.62 ± 1.30
−5.93 ± 0.96
−4.93 ± 0.89
−6.55 ± 0.76
−2.61 ± 1.03
−1.77 ± 0.87
−1.47 ± 1.22
−6.17 ± 0.94
−3.49 ± 1.13
−3.96 ± 1.18
−2.14 ± 0.78
−2.45 ± 0.36
−2.06 ± 1.17
−5.07 ± 0.66
1.03 ± 0.71
−0.83 ± 0.61
1.18 ± 0.86
1.28 ± 1.05

−3

B2 [10

Tablica 3: Wspóªczynniki dopasowania szeregu Fouriera do uzyskanych wyników.

22.00 ± 2.04
2.76 ± 1.52
2.32 ± 1.40
0.53 ± 1.21
6.30 ± 1.66
5.69 ± 1.37
10.94 ± 1.94
1.07 ± 1.49
4.10 ± 1.77
2.40 ± 1.85
4.70 ± 1.26
0.73 ± 0.58
8.75 ± 1.84
6.61 ± 1.06
6.00 ± 1.15
3.33 ± 0.99
5.20 ± 1.39
2.05 ± 1.69

A0 [10
mag]

−4.68 ± 0.70
−0.12 ± 0.52
−0.44 ± 0.48
0.10 ± 0.41
−0.67 ± 0.54
−1.62 ± 0.47
−1.91 ± 0.65
0.71 ± 0.50
−0.86 ± 0.61
−1.03 ± 0.63
−1.00 ± 0.41
−0.74 ± 0.19
−0.79 ± 0.64
−0.09 ± 0.35
−1.71 ± 0.37
−1.65 ± 0.32
−1.61 ± 0.45
−1.28 ± 0.55

−3

B3 [10

