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•

עד כה עשינו הכרות עם עולם ה”ייצורים”  ,הגופים והתופעות
האסרונומיות ועם היקום בו אנו חיים.

•

כעת אנו רוצים לעבור לדבר על נושאים הקשורים יותר לאסטרונומיה
תצפיתית ,טלסקופים ,וכו׳ :בכדי לחשוב על תצפיות עלינו לדבר על כמה
נושאים עיקריים :קוארודינטות שמימיות ונראות אובייקטים ,טלסקופים
וסוגיהם ,כימות המדידות ועיבוד הנתונים וכו׳  -בחלק נגע היום.

•

סביר כי נתעמק יותר בהמשך במספר נושאים שכבר ראינו )למשל תצפיות
של גלקסיות וכו׳(

•

החל משבוע הבא :הרצאות שלכם
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•

בתחילת הקורס היה לנו תרגיל שנועד להדגים מדוע אנו זקוקים לטלסקופ:
הוא אוסף ומרכז יותר אור אל עינינו ולכן אנו יכולים לראות ״יותר״ .שטח
עדשה גדול יותר אוסף יותר פוטונים ליחידת זמן ולכן מאפשר לראות עצמים
חוורים יותר.

•

נזכיר כי הטלסקופ הינו מכשיר יחסית חדש אשר התפתח בארבע מאות
השנים האחרונות מאז גלילאו.
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. העין: בואו נדבר על הטלסקופ הפרטי שלנו- ראשית

Rhcastilhos. And Jmarchn. - Schematic_diagram_of_the_human_eye_with_English_annotations.svg

•
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•

ראשית  -בואו נדבר על הטלסקופ הפרטי שלנו :העין.
גם העין שלנו היא טלסקופ במובן שמורכבת מעדשה המרכזת אור על הרטינה .ומכשיר
ש״מודד״ את האור.

תאים הרגישים לאור על הרטינה מתרגמים את האור לאותות עצביים המעבירים את המידע
אל המוח.
כאשר אנו מדברים על טלסקופ אנו משתמשים במונחים
מפתח , Aperture
לעין מפתח )קוטר( של פחות מס״מ אחד.
מה שמספק שטח איסוף אור
light gathering area
ורזולוציה זוויתית
Angular resolution
מוגבלים.
Rhcastilhos. And Jmarchn. - Schematic_diagram_of_the_human_eye_with_English_annotations.svg
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ראשית  -בואו נדבר על הטלסקופ הפרטי שלנו :העין.
לטלסקופים הגדולים בעולם מפתח של עשרה מטרים
מראה ראשית ,כך שיש להם שטח איסוף אור פי מיליון
מהעין שלנו.
כפי שעוד מעט נראה ,שטח גדול יותר גם מאשפר לנו
לראות ברזולוציה זוויתית טובה יותר.

Rhcastilhos. And Jmarchn. - Schematic_diagram_of_the_human_eye_with_English_annotations.svg

https://www.britannica.com/topic/Keck-Observatory
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ראשית  -בואו נדבר על הטלסקופ הפרטי שלנו :העין.
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•

נבחין כי ישנם סוגי טלסקופים שונים לאורכי גל שונים )הטכנולוגיה
הדרושה היא שונה( .נתחיל מטלסקופים אופטיים.
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•

נבחין כי ישנם סוגי טלסקופים שונים לאורכי גל שונים )הטכנולוגיה
הדרושה היא שונה( .נתחיל מטלסקופים אופטיים.

•

נחלק לשלושה סוגים עיקריים:

•

שוברי אור

•

מחזירי אור

•

משולבים
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•

טלסקופים שוברי אור

•

refracting telescopes

•

מבוססי עדשות  -שימשו במקור לריגול )ראיה מרחוק( וכמכשירים אסטרונומיים וגם
במצלמות בעלות פוקוס ארוך )מה שמגדיל עצמים רחוקים( .היו מאוד פופלריים בעבר אך
כיום טלסקופים מחזירי אור יעילים יותר בד״כ לתצפיות אסטרונומיות כי יותר קל לבנות
טלסקופים מחזירי אור בעלי מפתח גדול )תלוי מה המטרה(.

•

כושר הגדלה  -מגניפיקיישן  -מתקבל ע״י חלוקת אורך המוקד של עדשת הטלסקופ באורך
המוקד של העינית.

/https://spaceplace.nasa.gov/telescopes/en
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•

טלסקופים שוברי אור

•

יתרונות :מתאים גם לתצפיות נוף ,נח לשימוש ,אמין ,מצוין לאובייקטים
בהירים כמו פלנטות ,ניתן להגיע להגדלות גדולות

•

חסרונות :כבד יותר )בפרט אם רחב  -כי עדשה רחבה יותר היא גם עבה
יותר בד״כ( ,שדה ראיה צר יחסית chromatic abberation ,
יקר יותר לקוטר

/https://spaceplace.nasa.gov/telescopes/en
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טלסקופים שוברי אור

•

Chromatic abberation

•

https://photographylife.com/what-is-chromatic-aberration

https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatic_aberration
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An engraving of Huygens's 210-foot aerial telescope showing
the eyepiece and objective mounts and connecting string.

טלסקופים שוברי אור

•

Chromatic abberation

•

בכדי להוריד את האפקט בעבר נטו
להאריך את המוקד

•

An engraving of The Paris Observatory in the beginning of the
18th century with the wooden "Marly Tower" on the right.

אסטרונומיה כללית 1
תצפיות :טלסקופים

•

טלסקופים שוברי אור

•

Chromatic abberation

•

כיום ישנם חומרים מיוחדים  -זכוכיות מיוחדות  -או
כאלו שהם כמעט אכרומטיים כלומר בעלי סידפרציה
נמוכה )בעיקר המכילים סידן ופלואור (fluorite

•

ניתן גם לעצב עדשות או חומרים כך שייצרו אברציה
הפוכה ובכך למזער את האפקט

•

וניתן גם לטפל באפקט בפוסט-פרוססינג דיגיטלי אם
כי פחות יעיל

1673 engraved illustration of Johannes Hevelius's 8 inch
telescope with an open work wood and wire "tube" that had a
focal length of 150 feet to limit chromatic aberration.
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•

טלסקופים מחזירי אור Reflecting telescopes

•

מבוססי מראות )ולא עדשות(  -בד״כ מראה קמורה
)נניח ספרית או פרבולית( בחלק האחורי של
הטלסקופ .דגמים נוספים יכולים לכלול מראות
פנימיות נוספות.

The Greenwich 28-inch refractor is a popular
tourist attraction in the 21st century in London
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•

טלסקופים מחזירי אור Reflecting telescopes

•

יתרונות :איסוף אור גדול יותר ביחס למשקל/כסף,
קומפקטי ,מתאים לגרמי שמיים עמוקים יותר ,קל יותר
להשיג שדה ראיה רחב

•

חסרונות :הופכים את התמונה ,פחות מתאימים
לתצפיות נוף ,דורשים יותר טיפול )אבק על מראה וכו׳(,
קולימציה )כיוונון(

A replica of Newton's second reflecting telescope,
]which he presented to the Royal Society in 1672.[1

GTC
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A replica of Newton's second reflecting telescope,
which he presented to the Royal Society in 1672.[1]

Reflecting telescopes טלסקופים מחזירי אור

•

: בהתאם לסידור המראות ומהלך האור, סוגים שונים ותתי סוגים שונים

•

גרגוריאני

•

ניוטוני

•

קסגריאני

•

קרטיאן-ריצ׳י

•

 דול קירכהם, טלסוקופ שלוש מראות אנטיסטמטי:ופחות נפוצים

•

Photo of one of the PROMPT Telescopes by Aaron LaCluyze,
original is included here: http://www.physics.unc.edu/~reichart/promptpics.html.
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•

טלסקופים מחזירי אור Reflecting telescopes

•

סוגים שונים ותתי סוגים שונים )ובכל תת סוג קטגוריות שונות…( ,בהתאם לסידור המראות
ומהלך האור:

•

גרגוריאני

•

ניוטוני

•

קסגריאני

•

ריצ׳י-קרטיאן

•

ופחות נפוצים :טלסוקופ שלוש מראות אנטיסטגמטי,
דול קירכהםoﬀ axis ,
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טלסקופים מחזירי אור Reflecting telescopes

•

סוגים שונים ותתי סוגים שונים )ובכל תת סוג קטגוריות שונות…( ,בהתאם לסידור המראות
ומהלך האור:

•

גרגוריאני

•

ניוטוני

•

קסגריאני

•

ריצ׳י-קרטיאן

•

ופחות נפוצים :טלסוקופ שלוש מראות אנטיסטגמטי,
דול קירכהםoﬀ axis ,

Oﬀ axis

A Dobsonian telescope (Newtonian typically on a specific mount - will talk soon)

A Dobsonian telescope on display at Stellafane in the early 1980s.
Halfblue at the English language Wikipedia
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•

טלסקופים משולבים :קטאדיאופטרי catadioptric

•
•

כוללים מראות ) (catoptricsועדשות )(dioptrics

•

יתרונות :משלבים את הטוב משני העולמות שדה רחב,
טוב למגוון אובייקטים ,אפשר להגיע למגניפיקציה
גבוהה
חסרונות :כבדים ,דורשים כיוונון ,אולי יקרים מעט
יותר ,חלק מהאור נחסם ולכן פחות קונטארסט

A 150 mm aperture catadioptric Maksutov telescope
https://en.wikipedia.org/wiki/Catadioptric_system#Catadioptric_telescopes
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•

כנים /חצובות Mounts

•

שני סוגים עיקריים Alt-Az :וEquitorial-

•

כמובן שגם הם מתחלקים לתתי סוגים
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•

כנים /חצובות Mounts

•

 - Alt-Azקיצור לאלטיטוד אזימוט

•

תתי סוגים מפורסמים :דובסוניאן למשל

•

תנועה סביב שני צירים  -ציר אחד
במאונך לפני כדוה״א וציר אחד מקביל לו
כך שניתן לנוע מעלה מטה בניצב לציר
הראשון .למעשה תנועה מקבילה
ומאונכת לאופק.

•

יותר קלות ופשוטות )בהקשר של
טלסקופי חובבים(

https://www.optics-trade.eu/int/telescopes/manual-mount-telescopes/altazimuth-mount-telescopes.html
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כנים /חצובות Mounts

•

 Equitorialמשווני

•

תתי סוגים מפורסמים :גרמני ,אנגלי ,מזלג פתוח,
פרסה

•

תנועה סביב שני צירים  -ציר אחד מקביל לציר
הסיבוב של כדוה״א כך שמצביע לקוטב ,וציר שני
מאונך לו המאפשר תמונה מעלה מטה כבציור.

•

קל יותר לעקוב אחרי אובייקטים עם משווני
אולי ,אך קשה יותר לייצב .החצובות הרלוונטיות
כבדות יותר )לפחות בהקשר של חובבים(.

http://myscienceschool.org/index.php?/archives/3470-Astronomical-Instruments.html
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•

כנים /חצובות Mounts

•

 Equitorialמשווני

דוגמה מוויקיפקדיה לחצובה גרמנית
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•

אולי עכשיו זה זמן טוב לעבור לדבר על מערכות קוארודינטות אסטרונומיות והגדרות נוספות .אבל אולי לפני כן
אם כבר הזכרנו טלסקופי חובבים נסיים עם הגדרות מתחום זה.

יחס המוקד לקוח מתוך אתר החנות קוסמוס  .המרכז הישראלי למידע
אסטרונומי http://www.education.org.il/education/article_equip_tel.htm
יחס המוקד הוא היחס בין אורך המוקד לקוטר העדשה .לדוגמה ,טלסקופ שאורך המוקד שלו  1000מ"מ וקוטר המראה הוא  200מ"מ יהיה בעל יחס מוקד של .5
יחס המוקד מסומן באות  .Fולכן ,הטלסקופ שבדוגמה יהיה בעל יחס מוקד .F/5
יחס המוקד משפיע על שדה הראיה וכן על מהירות הצילום .ככל שיחס המוקד קטן יותר ,הטלסקופ יהיה "מהיר" יותר לצילום .ההבדל במהירות שבה נצלם
את אותו אובייקט כדי לקבל את אותו מספר פוטונים על אותו שטח של הגלאי יהיה היחס בין אורכי המוקד בריבוע .כך ,טלסקופ שיחס המוקד שלו  F/5יהיה
מהיר פי  4מטלסקופ שיחס המוקד של ) F/10למעט צילום כוכבים ,אין למהירות הצילום כל קשר לקוטר הטלסקופ אלא רק ליחס המוקד!(.
מקובל לראות בטלסקופים שיחס המוקד שלהם קטן מ F/6 -טלסקופים מהירים .בדרך כלל ,יחסי מוקד ארוכים נפוצים בטלסקופים קטדיופטריים.
בעיקרון ,יש לתכנן על מה אנו עומדים לצפות .טלסקופים מגיעים עם אורכי מוקד שונים שהכלל העיקרי הוא היחס בין אורך המוקד לקוטר הטלסקופ )יחס
המוקד או "מהירות(.
יחס מוקד קטן מיועד לתצפיות בשדה רחב או לצילום אסטרונומי כיוון שיחס המוקד הקטן מקטין את משך החשיפה הדרוש .יחס מוקד קצר לעומת זאת יסבול
מעוות כרומטי )בטלסקופ עדשות( או מרגישות לקולימציה )טלסקופ מראות( .הם ישמשו היטב בתצפיות לגרמי שמים עמוקים ממקומות חשוכים.
יחס מוקד ארוך מיועד לתצפיות הדורשות איכות אופטית גבוהה יותר – תצפיות בכוכבי לכת וירח ,תצפיות בכוכבים כפולים וכדומה .בשימוש באותה עינית שדה
הראיה המתקבל קטן יותר והתמונה חשוכה )קונטרסטית( יותר .לכם הם מתאימים גם לצפייה מתוך עיר מוארת .חסרונם – מעט חשוכים ובמקרה של
טלסקופים שוברי אור או מחזירי אור – גודל

ניתן להוסיף עדשת ברלו לשינוי אורך המוקד
The speed of a telescope refers to how much light it can gather and is a term that comes from photography. A lens with a
high speed gathers much more light, meaning that the shutter speed can be faster in dim light improving those images
.https://www.spaceanswers.com/astronomy/what-does-it-mean-when-we-say-a-telescope-is-fast-in-astrophotography/#:~:text=The%20speed%20of%20a%20telescope,dim%20light%20improving%20those%20images

Cone of light behind an achromatic doublet objective lens
(A) without (red) and with (green) a Barlow lens optical element (B)

From wikipedia

A Boeing 747-400 aircraft at 11,000 metres, photographed from the ground using a 1,200 mm telescope and a 2x Barlow lens.
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רזולוציה של טלסקופ )כושר הפרדה זוויתית(
ציינו כי גודל המפתח של הטלקסופ ייקבע את כושר ההפרדה הזוויתית
שלנו .נבין מדוע וכיצד.

עקיפה מסדק
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Airy diffraction patterns generated by light from two point sources passing through a
circular aperture, such as the pupil of the eye. Points far apart (top) or meeting the
Rayleigh criterion (middle) can be distinguished. Points closer than the Rayleigh
criterion (bottom) are difficult to distinguish.

Lord Rayleigh criterion:
two point sources are regarded as just resolved when the principal
diffraction maximum of the Airy disk of one image coincides with the first
minimum of the Airy disk of the other,[1][2] as shown in the accompanying
photos. If the distance is greater, the two points are well resolved and if it is
smaller, they are regarded as not resolved. Rayleigh defended this criterion
on sources of equal strength.[2]

https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Geometry/6Page50.pdf

Cmglee - Own work

Log-log plot of aperture diameter vs angular
resolution at the diffraction limit for various
light wavelengths compared with various
astronomical instruments. For example, the
blue star shows that the Hubble Space
Telescope is almost diffraction-limited in the
visible spectrum at 0.1 arcsecs, whereas
the red circle shows that the human eye
should have a resolving power of 20
arcsecs in theory, though normally only 60
arcsecs.
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Use of diffraction spikes to focus a telescope with a Bahtinov mask
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מע׳ קוא׳ :מגוון הגדרות  -חמש עיקריות  -מתוכן עובדים בד״כ בעיקר עם
שלוש

•

אופקית horizontal, alt-az

•

משוונית equitorial

•

מלקה ecplitic

•

גלקטית galactic

•

סופר גלקטית super galactic

Tfr000 (talk) 16:32, 25 June 2012 (UTC) - Own work
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משוונית equatorial

•

מעין הרחבה של קווי הרוחב והאורך שאנו מכירים
מכדוה״א על השמיים.

•

אולי המערכת הכי נפוצה  -לפחות בתצפיות
סטנדרטיות אופטיות

•

אובייקים שמיימים מאופיינים בשתי קוארודינטות
על פני השמייםRight Ascension and :
Declination

•

RA, Dec

•

alpha, delta

נהוג לעבוד בפורמטים הבאים:

Formats can be any of these:
name hh mm ss ±dd mm ss
name hh:mm:ss ±dd:mm:ss
name ddd.ddd dd.ddd
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The Vernal Equinox occurs when the Sun crosses the First Point of Aries at the junction of the Equator and Ecliptic. That point is presently in Pisces, and
is slowly moving along the line of the Ecliptic towards Aquarius, at a rate of about one degree every seventy years.
The equinox is the point where one season turns to the other. The word is Latin for 'equal night' and refers to the fact that, on the equinox, day and night are of equal
length. There are two equinoxes each year, with the vernal equinox usually occurring on 21 March. Vernal comes originally from the Latin word for 'bloom' - it refers to
the fact that, in the northern hemisphere, this equinox marks the end of winter and the beginning of spring.

http://www.glyphweb.com/esky/concepts/vernalequinox.html
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מלקה ecliptic
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כמו כל המערכות גם כאן מדובר בספירה
דמיונית כאשר המישור המרכזי שלה
)החוצה אותה במרכזה( הפעם מיושר עם
מישור המלקה.

•

יכולה להיות ממרוכזת כדוה״א או שמש

•

)ראו בכחול סימון מישור המשווה של
המערכת הקודמת(
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גלקטות galactic
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כמו כל המערכות גם כאן מדובר בספירה
דמיונית כאשר המישור המרכזי שלה
)החוצה אותה במרכזה( הפעם מיושר עם
מישור הגלקסיה.

•
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גלקטית galactic
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כמו כל המערכות גם כאן מדובר בספירה
דמיונית כאשר המישור המרכזי שלה )החוצה
אותה במרכזה( הפעם מיושר עם מישור
הגלקסיה.

•

השמש במרכז ,שימושית לסקרי כוכבים למשל
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סופר גלקטית supergalactic

•

כמו כל המערכות גם כאן מדובר
בספירה דמיונית )מערכת כדורית(
כאשר המישור המרכזי שלה
)החוצה אותה במרכזה( הפעם
מיושר עם המישור הסופר גלקטי.

•

המישור הסופר גלקטי מוגדר
בעזרת אובייקטים מחות לגקסיה

•

המערכת שימושית לעתים להגדרות
מבנים גדולים כמו צבירין וכו׳
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סיכום )וויקיפדיה(
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עוד כמה הערות חשובות

•

אנו יודעים כי גרמי השמיים נעים אט אט  -למשל  -הפרסציה של
כדוה״א .על כן קוא׳ מסויימת היום ,נניח במערכת המשוונית , equitorial
לא תהיה אותו הדבר )פשוט כי הכיוון אליו מצביע ציר הסיבוב שונה
במרחב( .על כן בכדי להגדיר מערכת סטנדרטית עלינו לקבע זמן ייחוס.
בד”כ נהוג לעבוד עם  epoch 2000.0או  ,J2000.0עבור :January
(12h on January 1) January 1.5, 2000

•

פעם היו עובדים למשל עם 1950
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עוד כמה הערות חשובות :זמן
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Julian Day / Julian date
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Julian Day / Julian date

לוח השנה היוליאני הוא לוח השנה הקרוי על שמו של יוליוס קיסר ,שהנהיג אותו ברחבי הרפובליקה הרומית בשנת  45לפני ספירת הנוצרים ,במקומו של לוח השנה
הרומי הירחי .כיום משתמשים ברוב ארצות העולם בלוח הגרגוריאני ,שהוא גרסה מתוקנת של הלוח היוליאני .הלוח היוליאני לא עוסק במניין השנים ,אלא בקביעת
החודשים ובקביעה מתי מתחילה שנה חדשה .מניין השנים הוא עניין שהיה נתון לשיטות ספירה שונות לפי השליטים וכדומה .מניין שנים אחיד נקבע והושרש על
ידי דיוניסיוס העניו רק כשש מאות שנה לאחר קביעת הלוח היוליאני .הלוח שימש באימפריה הרוסית עד  1918וגם כיום הוא משמש חלק מהכנסיות הנוצריות
.האורתודוקסיות לשם קביעת מועדי החגים )הכנסייה הפרבוסלאבית ,הכנסייה הקופטית ,הכנסייה הארמנית ועוד(
.יום יוליאני הוא ספירת ימים רציפה המשמשת באסטרונומיה ובתוכנות לחישוב קל של ימים שחלפו בין שני אירועים )למשל תאריך ייצור ותאריך אחרון לשיווק(
היום היוליאני נכתב כשבר עשרוני של מספר הימים שחלפו מיום שני 1 ,בינואר  4713לפני הספירה ,בשעה  12בצהריים בגריניץ' .במקרים מסוימים הפחיתו מהמספר
 2,400,000.או  2,440,000כדי לחסוך זיכרון מחשב
עכשיו 2,459,190.9658681
היום היוליאני הומצא על ידי יוזף סקליגר בשנת  1583בעקבות המעבר ללוח הגרגוריאני שיצר קושי בחישוב תאריכים לטווח ארוך והפרש הימים המדויק
ביניהם .סקליגר קבע את נקודת ההתחלה בשנה שבה התלכדו מחזור השמש ,המחזור המטוני ומחזור המס הביזנטי )אנ'( .מחזור השמש )הנוצרי(] [1מתחיל
בשנה מעוברת שמתחילה ביום שני )בלוח היוליאני( ,המחזור המטוני מתחיל בשנת  17במחזור העיבור .ביחד הם יוצרים תקופה של  7980שנה שתסתיים בשנת
 .3268.השם 'יום יוליאני' אינו על שם אביו של סקליגר אלא בגלל ההתאמה ללוח היוליאני
בהתחלה תחילת היום חושבה לפי קו האורך של אלכסנדריה = קו אורך  30מזרח ,שהיה מקובל על האסטרונומים לציון זמנים .כשהתקבל שעון גריניץ' כשעון
.האוניברסלי עברו לחשב לפי קו האורך של גריניץ' = קו אורך 0
.האסטרונום ג'ון הרשל הנהיג את השימוש בשיטה באסטרונומיה

מערכות זמן אסטרונומיות

•

Julian Day / Julian date

••

Julian period, chronological system now used chiefly by astronomers and based on the consecutive
numbering of days from Jan. 1, 4713 BC. Not to be confused with the Julian calendar, the Julian period was
proposed by the scholar Joseph Justus Scaliger in 1583 and named by him for his father, Julius Caesar
Scaliger. Joseph Scaliger proposed a period of 7,980 years of numbered days to be used in determining
time elapsed between various historical events otherwise recorded only in different chronologies, eras, or
calendars. The length of 7,980 years was chosen as the product of 28 times 19 times 15; these,
respectively, are the numbers of years in the so-called solar cycle of the Julian calendar in which dates
recur on the same days of the week; the lunar or Metonic cycle, after which the phases of the Moon recur
on a particular day in the solar year, or year of the seasons; and the cycle of indiction, originally a schedule
of periodic taxes or government requisitions in ancient Rome. The epoch, or starting point, of 4713 BC was
chosen as the nearest past year in which the three cycles began together.

https://www.britannica.com/science/Julian-period
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היוליאני
•

The Modified Julian Date (MJD) was introduced by the Smithsonian Astrophysical Observatory in 1957 to record the orbit of Sputnik via an IBM 704 (36bit machine) and using only 18 bits until August 7, 2576. MJD is the epoch of VAX/VMS and its successor OpenVMS, using 63-bit date/time, which
allows times to be stored up to July 31, 31086, 02:48:05.47.[18] The MJD has a starting point of midnight on November 17, 1858 and is computed by MJD
= JD - 2400000.5 [19]
• The Truncated Julian Day (TJD) was introduced by NASA/Goddard in 1979 as part of a parallel grouped binary time code (PB-5) "designed specifically,
although not exclusively, for spacecraft applications." TJD was a 4-digit day count from MJD 40000, which was May 24, 1968, represented as a 14-bit
binary number. Since this code was limited to four digits, TJD recycled to zero on MJD 50000, or October 10, 1995, "which gives a long ambiguity period
of 27.4 years". (NASA codes PB-1—PB-4 used a 3-digit day-of-year count.) Only whole days are represented. Time of day is expressed by a count of
seconds of a day, plus optional milliseconds, microseconds and nanoseconds in separate fields. Later PB-5J was introduced which increased the TJD
field to 16 bits, allowing values up to 65535, which will occur in the year 2147. There are five digits recorded after TJD 9999.[20][21]
• The Dublin Julian Date (DJD) is the number of days that has elapsed since the epoch of the solar and lunar ephemerides used from 1900 through
1983, Newcomb's Tables of the Sun and Ernest W. Brown's Tables of the Motion of the Moon (1919). This epoch was noon UT on January 0, 1900,
which is the same as noon UT on December 31, 1899. The DJD was defined by the International Astronomical Union at their meeting in Dublin, Ireland,
in 1955.[22]
• The Lilian day number is a count of days of the Gregorian calendar and not defined relative to the Julian Date. It is an integer applied to a whole day;
day 1 was October 15, 1582, which was the day the Gregorian calendar went into effect. The original paper defining it makes no mention of the time
zone, and no mention of time-of-day.[23] It was named for Aloysius Lilius, the principal author of the Gregorian calendar.[24]
• Rata Die is a system used in Rexx, Go and Python.[25] Some implementations or options use Universal Time, others use local time. Day 1 is January 1,
1, that is, the first day of the Christian or Common Era in the proleptic Gregorian calendar.[26] In Rexx January 1 is Day 0.[27]
The Heliocentric Julian Day (HJD) is the same as the Julian day, but adjusted to the frame of reference of the Sun, and thus can differ from the Julian day by
as much as 8.3 minutes (498 seconds), that being the time it takes light to reach Earth from the Sun.[c]
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Besselian date
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Abberation

הזמן
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ניתן להגדיר ארבע מערכות זמן עיקריות :זמן שמשי ,זמן כוכבי ,זמן אטומי וזמן דינמי.
העתיק מכולם בשימוש מסיבות שאין צורך להסביר הינו הזמן השמשי ,יחידת הזמן הבסיסית שלו הינה השניה והיא נקבעה כחלק ה  86400של היממה השמשית הממוצעת שהיא פרק הזמן
הממוצע שלוקח לשמש לעבור ממצר למצהר ,פרק זמן זה איננו קבוע והוא משתנה הן מפאת מסלולו האליפטי של כדור הארץ סביב השמש והן בגלל נטית הציר של כדור הארץ .ניתן לאמר אם כן כי
יממה שמשית ממוצעת היא פרק הזמן הממוצע שלוקח לשמש לעבור ממצהר) Meridian (1אחד למשנו.
בעת שכדור הארץ מסתובב סביב צירו הוא גם מקיף את השמש ,ביממה אחת גומע כדור הארץ זוית של כמעלה ) (365/360=0.985ב"מעגל" שלו סביב השמש ,על כן לאחר שכדור הארץ השלים סיבוב
של  360סביב צירו השמש צריכה לגמוע עוד כמעלה בשמיים על מנת להגיע למצהר .ועל כן למעשה היממה השמשית ארוכה מזמן הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו בכמעלה )שמתפרשית ל  4דקות
של שזמן( ,פרק זמן זה ניתן למדידה למשל ע"י הזמן
שלוקח לכוכב רחוק לעבור ממצהר למצהר ומכאן שמו :יממה כוכבית )או יממה סידרלית( ,היממה הכוכבית שווה ל  23h56m04.1sשניות )כמובן שיש לשאל אילו שניות ומתי? אבל פרק הזמן ניתן
בדיוק כזה שהשאלה איננה רלונטית(.
מערכת זמן נוספת הינה הזמן האטומי  , Atomic Timeלמעשה היממה השמשית איננה יעילה למדידת זמן מאחר והיא לא קבועה ,זמן הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו משתנה) , (2ביולי 1955
נכנס לפעולה השעון האטומי הראשון ,דיוק של שעונים אלו הוא מסדר גודל של  10-15וכיום הם נפוצים מאד בשימושים אזרחים וצבאיים .יחידת הזמן היסודית במערכת זאת היא השניה האטומית
)שניית ה  (SI Systeme Internationalמאחר ושעונים אלו הינם מבין המדויקים ביותר הנמצאים בשימוש) (3ועדין לא אומצה שיטה מדויקת יותר למדידת זמן אזי לכל צורך מעשי השעונים האטומים
נותנים זמן מדויק בצורה מוחלטת.
המערכת האחרונה הינה מערכת הזמן הדינמית והיא מבוססת למעשה על תנועת גרמי השמים .משוואות התנועה שבאמצעותם מאפשרת לנו המכניקה פיתרון בעיות פיזקליות מכילות בתוכן
משתנה של זמן ,זמן זה ממשואות התנועה הוא הזמן הדינמי ,ןלכן למעשה כל חישוב של מיקום גופים שמימים נעשה במערכת זמן זאת .כיום מבחינה מעשית לא נמדדים הפרשי זמנים בין
המערכת הדינמית למערכת האטומית ,דבר המלמד שהמערכת האטומית אכן מדויקת בצורה מספיקה לרב הצרכים.
בכל מערכת זמן קימים מספר שעונים ,למשל בזמן הדינמי שעון ה ) , TT Terrestrial Time (4שעונים נוספים כגון ה ) TDB Barycentric Dynamical Time (5ועוד.
לענינו חשובים שני שעונים ,הזמן העולמי המתואם  UTC Coordinated Universal Timeוהזמן הכוכבי . Sidereal Time
ה  UTCהינו השעון לשימוש יום יומי ,זהו הזמן שניתן ע"י תחנות הרדיו ,על מנת שיהיה נגיש ונח למדידה ,ה  UTCרץ בקצב השעונים האטומים )שניית ה  ( SIאך הוא נבדל מה )) TAI (6הזן
האטומי( במספר שלם של שניות ,ה  UTCמותאם לשעון השמשי הממוצע ) UT1(7ואירגון בשם ) IERS (8דואג שההפרש בין שני השעונים לא יעלה על  0.9שניות ,וזאת ע"י הוספת או גריעת שניה
מה  UTCב  31לדצמבר או  31ליוני כל אימת שיש צורך בכך.
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) - (1מצהר

 -מלשון קו הצהרים ,קו דמיוני על פני כיפת השמיים שיוצא מהדרום דרך הזניט ועד הצפון.

 קצב סיבוב הארץ סביב צירו איננו אחיד ,הוא משתנה כתוצאה מסיבות רבות כגון ,כוחות הגאות של הירח ,החלפת תנע בין מערכת) - (2קצב סיבוב הארץ סביב צירו
הרוחות העולמית וכדור הארץ ,רעידות אדמה ,שינוי מומנט ההתמד של הארץ ועוד.
) - (3סטנדרטים של זמן  -קימות שיטות רבות למדידת זמן בדיוק גבוה .שעונים המבוססים על גביש קווארץ שנפיצותם גדולה מאד  ,דיוקם על  10-4עד  .10-13השעון האטומי
שמבוסס על מעברי אלקטרונים במבנה ההיפר דק באטום הצסיום  ,133דיוקו כ  ,10-13לפרקי זמן קצרים מיזרים של מימן יכולים לשמש שעונים בדיוק של  .10-15בשנים האחרונות
מסתמנת מגמה של שימוש אפשרי של ה  milisecond pulsarsכסטנדרטים של זמן.
)TT - (4

 ,- Terrestrial Timeלפני  1992נקרא  ,TDT Terrestrial Dynamical Timeולפני  1976נקרא .ET Ephemeris Time

 ,- Barycentric Dynamical Timeזהו למעשה ה  ,TTכפי שנמדד לצופה ממרכז המסה  Barycenterשל מערכת השמש ,ההבדל בין שני השעונים הינו תיקון
)TDB - (5
-3
שנובע מתורת היחסות הכללית של אינשטיין ,ההפרש המקסימלי בין ה  TTוה  TDBהינו כ  1.7x10שניות.
 ,- Internatinal Atomic Timeממוצע משוכלל של כ  150שעונים אטומים על פני כדור הארץ מגדיר את הזמן האטומי הבין לאומי שהינו הבסיס לשעונים רבים
)TAI - (6
אחרים .הזמן האטומי הבין לאומי מתיחס לזמן על פני גאואיד מסתובב בגובה פני הים.
)UT1 - (7

 -זהו שעון שמבוסס על השנייה השמשית ועל השמש הממוצעת מתוקן לתנודות הקטבים )בניגוד ל  ,UT0שאיננו מתוקן לתנודות הקטבים(.

 ,- Internatinal Earth Rotation Serviceאירגון זה החל לפעול ב  1לינואר  1988תחת גגו של הארגון האסטרונומי הבין לאומי  , IAUאירגון זה אחראי גם
)IERS - (8
למדידות של סקלות הזמן השונות ותנודות הקטבים.
) - (9אפימרידים

 -מלטינית ,טבלת מיקומו של גוף שמימי.

) - (10תקופות יחוס מקובלות -ניתן לתת קאורדינאטות של גוף שמימי לתקופות יחוס שונות וכן לנקודות שויון שונות ,לדוגמא ניתן להתיחס לתאריך העכשווי  ,Epoch of Dateלשנת
 2000או לכל זמן אחר שנרצה ,כאשר נקודת השויון יכולה להיות מתוקנת או לא מתוקנת לנוטציה .ה  Jאו ה  Bשלעיתים נראים לפני השנה מתיחסים למערכת של שנים שבה עובדים
 Jעבור  Julianו  Bעבור ) Besselianעל שמו של  ,(F. W. Besselלשם דוגמא  J2000.0הינו תקופת היחוס הממולצת כעת והיא מתיחסת ל  1.5בינואר שנת ) 2000לפי שעון ה .(TDB
) - (11קבוע האברציה
יחסותית.

 -האברציה המקסימלית כאשר כדור הארץ במרחק של יחידה אסטרונומית מהשמש הינה  20.496שניות קשת .יש לציין כי האברציה הינה תופעה ן

)IAU - (12

 ,- Internatinal Astronomical Unionהאיגוד האסטרונומי הבין לאומי.
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•
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Hour Angle
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מערכות קואורדינטות )וזמן( אסטרונומיות

An introduction to coordinate systems used in Astronomy

•

RA / DEC
RA (right ascension) and DEC (declination) are the longitudes and latitudes of the sky. RA corresponds to east / west
direction, similar to longitude, while DEC measures north / south directions, like latitude.

WCS
World Coordinate System (WCS) is a set of transformations that map pixel locations in an image to their real-world
units, such as their position on the sky sphere. These transformations can work both forward (from pixel to sky)
and backward (from sky to pixel).

FITS
Flexible Image Transport System (FITS) is a digital file format useful for storage, transmission and processing of scientific
and other images.

https://adl1995.github.io/an-introduction-to-coordinate-systems-used-in-astronomy.html
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מערכות קואורדינטות )וזמן( אסטרונומיות

An introduction to coordinate systems used in Astronomy
International Celestial Reference System (ICRS)
ICRS is the current standard celestial reference system adopted by the International Astronomical Union (IAU).
Its origin is at the barycenter of the Solar System, with axes that are intended to be “fixed” with respect to space this is referred to as International Celestial Reference Frame (ICRF). ICRS coordinates are approximately the same as
equatorial coordinates.

Fifth Fundamental Catalogue (FK5)
FK5 is part of the “Catalogue of Fundamental Stars” which provides a series of six astrometric catalogues of high
precision positional data for a small selection of stars to define a celestial reference frame. J2000 refers to the instant
of 12 PM (midday) on 1st January, 2000. FK5 was published in 1991 and added 3,117 new stars.

https://adl1995.github.io/an-introduction-to-coordinate-systems-used-in-astronomy.html
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מערכות קואורדינטות )וזמן( אסטרונומיות

An introduction to coordinate systems used in Astronomy
FITS WCS
The FITS “World Coordinate System” (WCS) standard defines some conventions and keywords to associate coordinates
with each pixel of an image

•
•
•

C:Celestial = ICRS = RA / DEC (equatorial) = FK5 J2000 (default)
G:Galactic
E:Ecliptic

https://adl1995.github.io/an-introduction-to-coordinate-systems-used-in-astronomy.html

נדבר בקרוב עוד על
תמונות אסטרונומיות
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נראות של אובייקט :מתי נוכל לצפות באובייקט?
מתי ״כדאי״ לצפות בו ומהיכן?

February

August

February
Southern Object

https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/01/03/earth-is-drifting-away-from-the-sun-and-so-are-all-the-planets/

1 אסטרונומיה כללית
Airmass

•
•

Casey Reed
https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/transparency-and-atmospheric-extinction/

(:חישוב מסובך )לדוגמה

אך ניתן לקבל קירוב טוב ע״י

https://www2.pvlighthouse.com.au/resources/courses/altermatt/
The%20Solar%20Spectrum/PDFs/Air%20mass%20calculations.pdf
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למה זה חשוב? אפקט האטמוספירה על התצפיות

•
•

https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/transparency-and-atmospheric-extinction/

https://www2.pvlighthouse.com.au/resources/courses/altermatt/The%20Solar%20Spectrum/PDFs/Air%20mass%20calculations.pdf

https://asterism.org/resources/atmospheric-extinction-and-refraction/

There are three factors that can be quantitively considered to assess the eﬀect of extinction. Molecular absorption, mainly due to atmospheric
ozone and water, is a minor one, about 0.02 magnitudes per air mass. More importantly, Rayleigh scattering by air molecules accounts for up to
0.14 magnitude increases per air mass. Finally, aerosol scattering (dust, water and manmade pollutants) adds about 0.12 magnitudes per air
mass. The average total eﬀect at sea level is the sum of these factors, in the order of 0.28 magnitudes per air mass at Standard Temperature and
Pressure, (STP = 760 mm Hg, 00 C). Note that stellar objects are, therefore, 0.28 magnitudes brighter at the top of our atmosphere. At elevations
of 0.5 km, 1.0 km, and 2.0 km, the extinction eﬀects are about 0.24, 0.21, and 0.16 magnitudes per air mass, respectively. Therefore, mountain
observatories have smaller extinction (and also refraction) eﬀects. Extinction in winter is smaller than in summer due to less atmospheric water.
Finally, Rayleigh scattering aﬀects blue light more than red so as zenith angle increases there’s a corresponding reddening of a stellar object.

Extinction becomes significant when altitudes are lower than about 450. At sea level,
zenith extinction is 0.28 magnitudes, and at an altitude of 450 it’s 0.40 magnitudes, an
increase of only 0.12 magnitudes. However, at an altitude of 12.50, extinction is 1.28
magnitudes, an increase of 1.00 magnitudes greater than the zenith’s. The eﬀect
becomes much more dramatic at even lower altitudes. At the horizon, the magnitude
eﬀect is 11.2!

https://asterism.org/resources/atmospheric-extinction-and-refraction/

We’re familiar with the distortion of a setting Sun or Moon. Recall that these bodies average about 30 arc minutes in size. The
following image illustrates the flattening eﬀect. It also includes the eﬀects of atmospheric turbulence.
To explain this oval shape, we must examine how rapidly atmospheric refraction increases as we near the horizon. At altitudes
of 20, 10 and 00 the respective angles of refraction, r,are 18.4’, 24.75’, and 35.35’. The diﬀerential refraction of an extended
body like the Sun or Moon, where the angle of refraction is greater at the bottom of the body than at its top results in its flattened
shape. When the Sun appears to be at the horizon, it has actually set.
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למה זה חשוב? אפקט האטמוספירה על התצפיות

•
•

http://spiﬀ.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html
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http://spiﬀ.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html
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•

למה זה חשוב? אפקט האטמוספירה על התצפיות

•

)(Wikipedia
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Seeing :הערכה של האפקט

•

 כלומר כוכב-  נמדד עבור מקור שהוא בתאוריה נקודתיseeingה
point source

•

FWHM Full Width Half Maximum

•

https://www.noao.edu/wiyn/images/fwhm.html
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 מהקרקעSeeingשיטות לשיפור ה

•

Adaptive Optics

•

Lucky or Speckle imaging

•

Laser Guide Star
Real bright star

http://spiﬀ.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html

1 אסטרונומיה כללית
 מהקרקעSeeingשיטות לשיפור ה

•

Adaptive Optics

•

Lucky or Speckle imaging

•

http://spiﬀ.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html
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 מהקרקעSeeingשיטות לשיפור ה

•

Adaptive Optics

•

Lucky or Speckle imaging

•

http://spiﬀ.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html
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המודל שמתאר את הצורה שמקור נקודתי מקבל בפועל נקראה Point
Spread Function

•

קונבולוציה של צורתו המקורית של המקור עם הפונקציה הזו נותנת
את צורתו הנצפית

•

תלוי מיקום בטלסקופ/מצלמה

Wikipedia
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•

?Why is seeing important

•

אם אותו שטף מרוח על פני אזור גדול יותר  -כלומר הגאוסיאן יהיה רחב
יותר ,הדברים ייראו חוורים יותר /פגיעים יותר לרעש

•

אותו אפקט כמו רזולוציה של טלסקופ )נדבר בקרוב(

רמת פלקטואציות הרעש
ברור שנרצה חדות בכדי שהשטף יהיה מרוכז
באזור קטן וכך יתעלה על הרעש

And the PSF!

http://www.vikdhillon.staﬀ.shef.ac.uk/teaching/phy217/instruments/
phy217_inst_sampling.html
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•

התמונות שראינו למעשה מביאות אותנו לנושא חשוב שדילגנו עליו:
איך נשמר המידע האסטרונומי? אם פעם הינו מתסכלים דרך העינית
)או עדיין בטלסקופים קטנים( והיום אנו רוצים לעשות מדע ולשמור
את המידע .כיצד עושים זאת?

•

כמו שמצלמות היו מבוססות פילם עד לא מזמן ,גם תמונות אסטדונומיות
היו נשמרות בעבר על לוחות צילום  - photographic platesבד״כ זכוכית
מצופה בחומר כלשהו ]שילוב של כסף והלוגנים ,פלואורידים[ שמגיב
לאור.

Wikipedia
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Wikipedia

•
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כיצד מדדו למשל שטף מגופים אסטרונומיים?

Measuring engine

Vera Rubin
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תפציות אסטרונומיות )ומדידותיהן( באזור האופטי וסביבותיו
מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

•

-אימג׳ינג ופוטומטריה )״צילום״ רגיל ומדידתו(

•

-ספקטרוסקופיה )צילום של הסקפטרום של אובייקטים(

•

למעשה גם אינטרפרומטריה )בעיקר ברדיו נראה(

http://deep.ps.uci.edu/gallery/
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•

כיום -שוב כמו במצלמות רגילות  -אנו מתשתמשים במצלמות
דיגיטליות.

אסטרונומיה כללית 1

•

מצלמות דיגיטליות הן מבוססות CCD
-

•

Charge Coupled Device

•

מוליכים למחיצה ,סיליקון

•

מיד נעמוד על עקרון הפעולה אך
היתרון ברור :של יותר לאחסן ולשנע
תמונות ,ובוודאי לעבדן ולמדדן.

1960’s, 1970’s
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CCD - מצלמות דיגיטליות הן מבוססות

•

m/What_Is_A_CCD.html#:~:text=Fundamentally%2C%20a%20charge%20coupled%20device,patterns%20falling%20on%20the%20device.

http://hamamatsu.magnet.fsu.edu/articles/quantumeﬃciency.html
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When light falls onto one of the pixels, electrons are released from atoms in the pixel. To measure the amount of light
that fell onto each pixel, the number of electrons that was released has to be counted. This is done by measuring the
charge on the pixel at the end of the last row in the grid. Then that charge is discarded and all the other charges in the
row are made to move along to that one corner pixel. The next charge in line is then measured, and so on – until all the
charges in that row have been dealt with. Then all the charges in all the remaining rows are made to move over one
row, and the whole process is repeated. Amazingly, the entire chip can be "read" in less than 10 seconds. It is this
method of read out that distinguishes CCDs from other devices (such as photodiodes and CMOS devices) that convert
photons to electrons.

CCDs are increadibly powerful tools for astronomers because when a telescope's motion is synchronized with the Earth's
rotation, the camera can “stare” at one spot in space for hours at a time. The longer the CCD is exposed to the sky, the
more photons will land on it, and fainter, more distant objects can be imaged than are otherwise visible. CCD exposures are
so long in astronomy (seconds, minutes or even longer) compared to digital cameras (normally a fraction of a second), that
CCDs in telescopes are usually kept very cold (−50° to -100°C). Keeping the CCD at a very low temperature minimizes the
effects of thermal noise. At any given temperature, a certain fraction of the electrons in the atoms of the CCD itself will will
have enough thermal energy to liberate themselves. They are then indistinguishable from electrons liberated by the
interaction of the CCD with incoming photons from the telescope, so they get counted as if they were light from a star.

https://lco.global/spacebook/telescopes/ccds/

1 אסטרונומיה כללית
Astronomical CCDs are similar to the sensors in your digital camera in that they both use the same underlying physics to
detect light, Einstein's photoelectric effect, but that's where the similarities end. The CMOS device that's likely in your digital
camera is really an array of millions of independent light sensitive photodiodes called pixels bounded by structure etched into
the silicon itself. Each pixel is in turn connected to 3-7 transistors which together make up an electronic structure called
a source follower, buffer, or simply an amplifier. In an astronomical CCD the boundaries of individual pixels are, in a sense,
defined electronically, so that the charge created by the photoelectric effect and stored in each pixel can be moved about the
sensor to a single larger and much more precise source follower. The end result is that the astronomical CCDs are more
flexible and have less noise than your digital camera. The downside is that CMOS devices in digital cameras are much faster
than CCDs. The other important difference is that astronomical CCDs are typically used upside down. All of the electronic
structure etched on to a CCD or CMOS device is on a single surface of the silicon wafer. If you think of this structure as wires,
and bridges, and walls, its easy to see that the more of it you have, the less room there is to collect incoming light.
Astronomical CCDs are illuminated from the back where there is no structure, and through a process called depletion, electric
fields are created within the silicon which rapidly move the charge created by the photoelectric effect on the back into the
"buckets" on the front. To do this efficiently, the silicon needs to be very thin, anywhere from the thickness of an index card to
the thinness of the thinnest tissue paper, so most astronomical CCDs are termed "back thinned." The end result is that
astronomical CCDs can often detect 90-95% of the incoming light compared to typcially 40-60% for CMOS sensors in digital
cameras.

https://lco.global/spacebook/telescopes/ccds/

http://particle.astro.ru.nl/ps/astropract1-1112-hk5.pdf
Before the MOS capacitors are exposed to light, they are biased into the depletion region; in n-channel CCDs, the silicon under the bias gate is slightly pdoped or intrinsic. The gate is then biased at a positive potential, above the threshold for strong inversion, which will eventually result in the creation of
an n channel below the gate as in a MOSFET. However, it takes time to reach this thermal equilibrium: up to hours in high-end scientific cameras cooled at
low temperature.[22] Initially after biasing, the holes are pushed far into the substrate, and no mobile electrons are at or near the surface; the CCD thus
operates in a non-equilibrium state called deep depletion.[23] Then, when electron–hole pairs are generated in the depletion region, they are separated by the
electric field, the electrons move toward the surface, and the holes move toward the substrate.

Wikipedia

http://particle.astro.ru.nl/ps/astropract1-1112-hk5.pdf

http://particle.astro.ru.nl/ps/astropract1-1112-hk5.pdf

http://particle.astro.ru.nl/ps/astropract1-1112-hk5.pdf

http://particle.astro.ru.nl/ps/astropract1-1112-hk5.pdf

Fringes
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•

צבעים שונים

•

באסטרונומיה ,ברוב המקרים ,ה ccdמשמש פשוט כמתקן לספירת
פוטונים ולא למדידת האנרגיה שלהם.

•

את ההפרדה לאורכי גל שונים אנו מבצעים ע״ פילטרים שאנו שמים לפני
המצלמה )בעבר ,לפני לוחות הצילום(.

•

יש ממש גלגל פילטרים אותו מסובבים ומחליטים דרך איזה פילטר
להסתכל.
The JWST
filter wheel

https://supernova.eso.org/exhibition/images/0806_filter_wheel/
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p64_Trutek-2--filter-wheel---motorized---for-4x-2--filter---1x-dark.html

1 אסטרונומיה כללית
 מיד-  ומערכות פטומטריה סטנדרטיות- ישנם פילטרים סטנדרטיים
.נראה

•

 כך שחולשים על אורכי גל רביםbroad band הפילטרים הם בדרך כלל
narrow  אנגסטרם רוחב( אך ניתן גם לעשות1000 )בד״כ סדר גודל
( בעיקר בכדי למצוא אורכי גל ספציפיים )ברדשיפט ספציפיband

•

CWL (centre of wavelength):

•
•
•
•
•
•

Ha 656.3nm
SII 671.6nm
OIII 500.7nm

/https://www.atik-cameras.com/product/narrowband-filter-set

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p64_Trutek-2--filter-wheel---motorized---for-4x-2--filter---1x-dark.html

Broadband
filters

http://fcaglp.unlp.edu.ar/~observacional/papers/PDFs/tech-photometry/phot_systems_bessell2005araa43.pdf

1 אסטרונומיה כללית
:מדידת בהירות של אובייקט

נדבר בהמשך על פוטומטריה

http://adsabs.harvard.edu/full/1996BaltA...5..459S

http://spiﬀ.rit.edu/classes/phys440/lectures/filters/filters.html

How to construct
a color image?

RGB image
Red
Green
Blue

We can form all colours from RGB

https://www.photoshopessentials.com/essentials/rgb/

https://www.pinterest.com/pin/84512930491052632/
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 JPEG, PNG, TIFFוכו הן צורות דחיסה וקידוד שונות של המידע על
תמונות

•

בד״כ יכולים לאחסן  3x8 bits ,כלומר שמונה בכ״א מהערוצים.

”“color depth

אסטרונומיה כללית 1

•

תמונות  FITSהן  - 64 bitsדיוק מירבי ונחוץ להרבה מדידות אסטרונומיות

•

מכילות גם את התמונה וגם מידע נוסף - Image metadata is stored in a human-
readable ASCII header.

•

ב Header -ניתן לכלול מידע כגון תאריך החשיפה ,זמן החשיפה ,פילטר ,קואורדינטות ,WCS
 ,pixel scaleועוד מידע רב.

•

יש data cubes

•

לעתים משתמשים בפורמט זה גם עבור פשוט טבלאות

https://en.wikipedia.org/wiki/FITS_Liberator
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Best observing sites

•

כמות עננים ממוצעת וגובהם )אם המצפה גבוה מהם אין בעיה(

•

 - Seeingמקום גבוה )פחות אטמוספירה והאות מונחת פחות( וזרמי
אוויר יציבים

•

לחות

•

מקום חשוך  /מעט זיהום אור

•

גישה  /פוליטיקה )וכמובן בטחון(

)Cloud Coverage (NASA/ https://eclipsophile.com/global-cloud-cover/
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•

Best observing sites

•

כמות עננים ממוצעת וגובהם )אם המצפה גבוה מהם אין בעיה(

•

 - Seeingמקום גבוה )פחות אטמוספירה והאות מונחת פחות( וזרמי
אוויר יציבים

•

לחות

•

מקום חשוך  /מעט זיהום אור

•

גישה  /פוליטיקה )וכמובן בטחון(
)Thirty Meter Telescope (illustration
)??(why so big

:מומלץ

/https://www.nationalgeographic.com/travel/top-10/worlds-best-stargazing-sites
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ספקטרוסקופיה

1 אסטרונומיה כללית
ספקטרוסקופיה
A slit is usually placed. Fibers also.
Larryisgood - Own work

https://www.researchgate.net/figure/Simultaneous-spectrum-of-three-sources-in-the-slit-On-the-right-of-the-figure-the-1D_fig5_253875263

?מה תפקיד הסדק כאן

•

1 אסטרונומיה כללית
ספקטרוסקופיה

https://ismlandmarks.files.wordpress.com/2013/04/hydrogen-spectra.jpg

/http://mosdef.astro.berkeley.edu/for-the-public/public/measuring-redshifts

•
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•

ספקטרוסקופיה
MOS

CCD is used to record the spectra - each row is a diﬀerent slit in this case
Vertical direction is spatial, horizontal is wavelength

http://deep.ps.uci.edu/gallery/

אסטרונומיה כללית 1
•

ספקטרוסקופיה

Integral Field Units

1 אסטרונומיה כללית
טלסקופים גדולים ברחבי העולם
ובחלל

•

https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_largest_optical_reflecting_telescopes
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תצפיות :מגניטודות magnitudes

•

בקורס עד כה השתמשנו בעיקר מושגים שטף ,ולומינוסיטי .באסטרונומיה
נהוג לעבוד במונחים אלה אך רבות אנו נעבוד בעיקר עם מערכת
מגניטודות.
Apparent magnitude

Absolute magnitude

)(wikipedia

אסטרונומיה כללית 1
קוריוז נוסף:

•

ניחושים? איזו תופעה
פיסיקלית יכולה לגרום לכך?

אסטרונומיה כללית 1
קוריוז נוסף:

•

ניחושים?

Rolling shutter effect

אסטרונומיה כללית 1
טלסקופים מסוגים שונים :קרני
גאמא ,רדיו X-ray ,וכו׳

•

בקורס עד כה השתמשנו בעיקר מושגים שטף ,ולומינוסיטי .באסטרונומיה
נהוג לעבוד במונחים אלה אך רבות אנו נעבוד בעיקר עם מערכת
מגניטודות.

אסטרונומיה כללית 1
קבוצות הכוכבים The
constellations

•

בקורס עד כה השתמשנו בעיקר מושגים שטף ,ולומינוסיטי .באסטרונומיה
נהוג לעבוד במונחים אלה אך רבות אנו נעבוד בעיקר עם מערכת
מגניטודות.

אסטרונומיה כללית 1
ממשיכים  -אסטרונומיה תצפיתית
קבוצות הכוכבים
Data Reduction
סוגי טלסקופים שונים )לא אופטיים( וגלאי גלי כבידה
הרצאות פרטניות של סטודנטים

