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שיעור 13
מבוא לאסטרונומיה תצפיתית
שיטות נומריות באסטרונומיה
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•

בשיעור שעבר דיברנו בעיקר על סקיילינג ריליישנז .התחלנו לדבר על כיצד אנו
מוצאים תכונות של גלקסיות  -נמשיך עכשיו )רדשיפט פוטומטרי ,יצירת כוכבים
וכו׳( ואמרנו שהרבה כרוך בהתאמה למודלים .חשוב שנעמוד על כיצד מתבצעת
ההתאמה הזו למודלים .אלה הם כלים חשובים מאוד באסטרונומיה  -ולמעשה
בכל מדע ,וקשורים רבות גם לדאטא סיינס ,ביג דאטא ,למידת מכונה וכו׳.

•

הרצאות סטודנטים

•

מבנה המבחן :רק חומר שעברנו עליו ומבוסס שאלות שראיתם/פתרתם .חציו
אמריקאי וחציו )כנראה שתי( שאלות פתוחות .משכו בון שעתיים לשלוש.
עם שאלות גם חישוביות וגם של ידע למשל ״מהו ננס לבן״ ,איזה כוכב הופך
לסופרנובה וכו׳…
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•

How do we learn about
?galaxy properties

קצב והיסטוריית יצירת כוכבים ,מסה
ומסה בכוכבים ,גיל ,מרחק או
רדשיפט ,הרכב כימי ומטליסיטי,
צפיפות הגז ומקורות קרינה ,מהירות
סיבוב ,דיספרציית מהירות הכוכבים,
וכו׳

הרעיון הוא כמובן להשוות למודלים
סינתטיים של התפתחות גלקסיות
)המכויילים בעצמם עם תצפיות כמובן(

https://arxiv.org/pdf/1609.09073.pdf
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•

אם יש לנו ספקטרום ,המשימה
קלה יחסית  -נוכל מהספקטרום
לקבל את כל המידע ע״ השוואה
למודלים .להלן כמה דוגמאות
לספקטרומים של גלקסיות
שונות )וכוכבים שונים(.
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•

אז אם יש לנו ספקטרום,
המשימה קלה יחסית אך מה
אם אין לנו ספקטרום? כיצד
נוכל להשתמש במידע שכן יש
לנו )הרבה יותר נפוץ שתהיינה
לנו מדידות בברוד-בנדס(

הרעיון הוא כמובן להשוות למודלים
סינתטיים של התפתחות גלקסיות
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•

נרצה כמובן כמה שיותר
פילטרים
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Photometric redshift
Run over galaxy types, for each galaxy type run over diﬀerent redshifts, find best-fit
model

https://www.kaggle.com/c/photometric-redshift-estimation-2019
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Photometric redshift
Takes advantage of all features but greatly helped by two breaks: the Lyman break and
the Balmer break
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 עולם הגלקסיות:אסטרונומיה

Takes advantage of all features but greatly helped by two breaks: the Lyman break and
the Balmer break
The highest redshift galaxies are Lyman break galaxies - also called dropout galaxies
due to no flux below 912A(1216A) Lyman break
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 עולם הגלקסיות:אסטרונומיה

Balmer break (and 4000 break)

spectrum shown is simply that of the intrinsic integrated
galaxy starlight as predicted for a 0.5 Gyr-old galaxy by
the evolutionary spectral synthesis models of Bruzual &
Charlot (2003) (using Padova-1994 tracks, assuming
constant star formation, zero dust extinction, and 1/5th
solar metallicity).

The λ = 4000 Å break in an old stellar population,
produced by an acculmulation of absorption lines
from ionized metals, (especially Ca II H and K lines
at 3933 and 3968 Å), or the λ = 3646 Å Balmer break
in a ∼ 0.5 Gyr-old post-starburst galaxy, most
prominent in A stars, with T ∼ 10000 K).

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept14/Dunlop/Dunlop3.html
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 עולם הגלקסיות:אסטרונומיה

BTW another method for selecting high-redshift galaxies eﬃciently are narrow band
surveys targeting e.g., Lyman alpha emitters
https://users.obs.carnegiescience.edu/~mr/whatdla.html

Faint Lyman alpha emitters near redshift 3. The cutouts show the 2-dimensional, 15.1"x2270 km/s wide spectral regions around the Lyman alpha emission lines. Note the characteristic left-right (=blue-red)
asymmetry of the emission line in many cases. These objects appear to be the counterparts in emission of the damped Lyman alpha systems.
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•

Star formation rate and history, specific star formation rate

•

צפיפות הגז בקורלציה עם קצב יצירת הכוכבים .כלומר אם נוכל למדוד  tracerשל צפיפות הגז נוכל למדוד את קצב יצירת הכוכבים .טרייסר טוב הינו קו  Halphaלמשל.

•

כיצד נמדוד?

1 אסטרונומיה כללית
Star formation rate and history

•

Kennicutt–Schmidt law

 עולם הגלקסיות:אסטרונומיה
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•

Star formation rate and history

•

כלומר אם נוכל למדוד  tracerשל צפיפות הגז נוכל למדוד את קצב יצירת הכוכבים .טרייסר טוב הינו קו Halpha
למשל ,עבורו בנו כיול.

•

כיצד נמדוד?

•

 Kennicutt 1998ועבודות אחרות הראו כי קיים קשר הדוק בין טרייסרים שונים אל קצב יצירת הכוכבים .לדוגמה:

Kennicutt 1998
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•

Star formation rate and history

•

כאן אם אין ספקטרום אזי אפשר להשתמש בבהירות הגלקסיה בפילטר מסויים או במימן נייטרלי )נראה מיד(.
אופציה אחרת היא להתשמש ב naroow band filtersולמדוד קווים ספציפיים )אם יודעים את הרדשיפט(.

•

יש להחסיר את הקונטינוום כמובן

•

חוזק הקו מתקשר עם קצב יצירת הכוכבים

Kennicutt 1998
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•

קצב יצירת הכוכבים גם מראה קשר עם הבהירות האבסולוטית של הגלקסיה וכן
עם מסת הגז הנייטרלי

Zitrin & Brosch 2008
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•

Star formation history

•

כאמור נרצה להתאים את הצבעים של הגלקסיה למודלים .למשל ע״י חי בריבוע

Molino et al.
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•

מקור הקרינה המייננת :דרך טובה להפריד בין גלקסיות יוצרות כוכבים
״רגילות״ לבין AGN

BPT diagram
Baldwin, Phillips & Telervich
[NII]6584/Ha versus [OIII]5007/Hb

https://astrobites.org/tag/bpt-diagram/
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•

״מתכתיות״  - metallicityאינדקסים נפוצים

Nagao et al.

אסטרונומיה כללית 1
אסטרונומיה :עולם הגלקסיות

•

״מתכתיות״  - metallicityאינדקסים נפוצים
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Population synthesis, redshift and other galaxy properties
Mass metallicity relation

•
•

The fundamental metallicity relation (FMR) suggests that galaxies with higher star formation rates (SFRs) tend to have lower
metallicities for a given stellar mass (Gao+)
Possibly related to galactic winds and of their effectiveness in removing metals from galaxy potential wells. (Tremonti+)
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Main sequence of SF galaxies

Rodighiero +

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept13/Silk/Silk10.html

•
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Main sequence of SF galaxies

https://people.lam.fr/buat.veronique/Veronique/Teaching_files/Lecture4.pdf

•
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How to determine SFH?

•

Medezinski et al.

Simple color-color diagrams may not be suﬃcient (degeneracies) —> maximise colours
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Simple color-color diagrams may not be suﬃcient —> maximise colours
Bonoli et al. JPAS survey
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How to determine SFH?

•

Need to parametrise SF

•

Carnall et al.
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How to determine SFH?

•

Need to parametrise SF

•
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How to determine SFH?

•

Need to parametrise SF

•
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Biases and inconsistency with observations
Carnall et al.
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•

התאמת מודלים ,אופטימיזציה  -כמה שיטות עיקריות  -נזכיר את עקרון
הפעולה באופן שטחי אך לא נתעמק במובנים בסטטיסטיים

•

ביג דאטא

•

למידת מכונה

https://www.insider.com/how-computers-evolved-history-2019-9

אסטרונומיה כללית 1
)קצת על( כלים נומריים

•

התאמת מודלים ,רגרסיה ,אופטימיזציה ,מינימזציה וכו׳

•

נחשוב שוב על הבעיה של למשל מציאת הפרמטרים של מודל המתאימים
ביותר עבור סט מדידות.

•

)איזה מודל מתאים יותר(?
ריבועים מינימליים:
סכום ריבועי ההפרשים המינמלי ,משוקללת בשגיאה

מהניתוח נקבל למעשה גם את השגיאות הרלוונטיות
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•

במקרה הזה החי בריבוע הוא מעין  cost functionשאומדת כמה טוב הפיט
לדאטא .למעשה ,עקרונית אפשר להכליל זאת באופן דומה למגוון פונקציות

•

עכשיו  -נשאלת השאלה אנו רוצים לעשות מינימזציה ל cost function
שלנו  -אך כיצד? נניח לצורך העניין כי מדובר בפרמטר אחד:

כיצד נמצא את המינימום?
)לא יודעים כיצד הcost
 functionמתפלגת מראש,
עלינו למפות אותה(

a
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•

אופציה הגיונית היא לרוץ על ״כל״ ערכי הפרמטר הרלוונטי ולמצוא את
ערך הקוסט פנקשן עבור כל ערך ואז לבחור בערך המינימלי.

•

יש כל מיני שיטות שבטח למדתם לייעל את התהליך לדוגמה שיטת החציה,
אמבה.downhill simplex, gradienty descent ,

•

למעשה מגדירים  - gridקבוע או רנדומלי  -של נקודות בהן נדגום את
הפונקציה.

כיצד נמצא את המינימום?
)לא יודעים כיצד הcost
 functionמתפלגת מראש,
עלינו למפות אותה(

a
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•

אבל הרבה פעמים נתקל בדאטא לא לחלוטין  ,well behavedעם פונקציות
עלות שתלותן בפרמטר סבוכה .איך נעבור על ״כל״ ערכי הפרמטר? איך נדע
שאנחנו במינימום גלוגבלי ולא מקומי? איך נדע מתי להפסיק? מה גודל כל
צעד /הרזולוציה הנדרשת?

כיצד נמצא את המינימום?
)לא יודעים כיצד הcost
 functionמתפלגת מראש,
עלינו למפות אותה(

a

אסטרונומיה כללית 1
•

)קצת על( כלים נומריים

לא חסרים כלים מובנים לבעיה
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•

הבעיה מחמירה כמובן כאשר אנו מנסים להתאים מודל הכולל מספר רב
של פרמטרים ולכן מספר האפשרויות גדל בהתאם .מספר הנסיונות
שנצטרך לעשות בכדי למצוא את ערכי הפרמטרים ה״מתאימים ביותר״ ילך
ויגדל כך שצריך למצוא שיטה יעילה .ישנן כמה כאלה הנפוצות
באסטרונומיה ומיד נדבר עליהן .ראשית נבין את גודל הבעיה.
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•

נניח שיש לנו עשרה פרמטרים ,וערך כל פרמטר דמיוני יכול לקבל ערכים בין  0ל .100-בעיה
ראשונה היא לכמה נקודות לחלק את הסקלה הזו .נניח לרגע כי הדיוק שאנו דורשים משמעו
חלוקה ל 10^3-את הגריד של כל פרמטר .אם היו שני פרמטרים מרחב האפשרויות היה
 10^3*10^3כלומר .10^6

•

מבחינה טכנית  -נניח עבור שני פרמטרים .בעצם יוצרים גריד דו מימדי ועבור כל נקודה בגריד
מחשבים את החי בריבוע .אזי הלוגיקה הנומרית תראה משהו כמו:

For x=0:0.01:10
For y=0:0.01:10
Calculate cost function
End
End
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•

אם יש עשרה פרמטרים  -אזי תהיינה  10^30אפשרויות או נקודות בגריד שזה
כמובן מספר עצום לרוץ עליו :נניח שכל ״חישוב״ של פונקציית העלות
בנקודה בגריד לוקח אפילו רק אלפית שניה :אזי מיפוי מרחב הפרמטרים -
למעשה המינימיזציה )כי אנו מחפשים את הפרמטרים שייתנו את המינימום(
ייקח  10^27שניות .בשנה יש  3*10^7שניות וגיל היקום  13.8כפול 10^9
שנים כלומר החישוב הדרוש ארוך מגיל היקום!

•

אזי ברור שנרצה ״לכוון״ את החישוב כך שלא
יושקע זמן מיותר בחישוב פונקציית העלות

•

אופציה אחת היא להתחיל בגריד ברזולוציה
נמוכה )חלוקת כל ציר לעשר במקום אלף
נניח( ואז כל פעם להגדיל רזולוציה רק סביב
המינימום .זה יכול להתאים אם מספר
הפרמטרים יחסית נמוך וגם אז בעיה עיקרית
היא שלא בטוח שהמינימום ברזולוציה
הנמוכה הוא האמת המינימים הכלליץ
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•

אופציה שניה היא למשל להתחיל מנקודה מסויימת ולהניח לפונקציית
העלות להתקדם רק בכיוון בו פונקציית העלות קטנה .זה כמובן הכיוון אך
שוב  -אם אנו קרובים למינימום מקומי אנו נתקע שם.

•

נזכור גם כי אין הכרח שהגריד יהיה אחיד בכל המרחב

•

לכן פותחו שיטות מגוונות להגיע אל המינימום אך רובן דומות באופי כך
שהשאיפה היא להתקדם למינימום )או מקסימום תלוי מה מחפשים( העלות
מבלי להתקע במינימום מקומי.
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•

אולי השיטה הכי נפוצה באסטרונומיה בימינו הינה Monte Carlo) MCMC
(Markov Chain

•

זו בעצם שיטה לדגום את מרחב הפרמטרים בצורה יעילה כך
שהאופטימיזציה תסתיים בזמן סביר ,וכן לא תתקע במינימום מקומי

•

אנו עובדים תחת Bayesian statistics
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MCMC

•

מתחילים מנקודה רנדומלית במרחב הפרמטרים

•

קופצים קפיצה רנדומלית לאיזושהי נקודה אחרת

•

אם פונקציית העלות בנקודה זו טובה יותר ,אמץ אותה

•

אם פונקציית העלות בנקודה זו אינה טובה יותר ,״הטל
מטבע״ האם לקבל אותה או לא )למעשה מתוך התפלגות -
לא רק כן או לא חצי חצי( .כך נבטיח כי גם אם השרשת ליד
מינימום מקומי היא תקפוץ החוצה ממנו .אם היא הייתה
במינימום הראשי אזי אפשר להראות כי השרשרת )של צעדים(
הזו תחזור אליו שוב לאחר זמן מה אחרי שקפצה החוצה
ממנו.

•

כלומר בפועל גם הדגימה ליד המינימומים תהיה טובה יותר
כי השרשרת בלתה שם יותר זמן או צעדים
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•

עד כה דיברנו על כיצד מוצאים את ערכי הפרמטרים הטובים ביותר עבור
מודל מסויים .אבל כיצד מחליטים איזה מודל הכי טוב בכלל? מה יקרה אם
נוסיף עוד פרמטר למודל?

•

אמרנו שאנו עובדים עם סטטיסטיקה בייסיאנית:

Jullo+ 2007
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•

לא דיברנו על הערכת שגיאות  -לא יהיה לנו זמן להכנס לזה כאן אך כמובן
ששיטות אלו מניבות עמן גם את השגיאות המשוייכות לכל פרמטר במודל
למשל.

•

ישנן שיטות אחרות להערכת אמינות התוצאות למשל שיטות כמו jack
 knifeאו bootstrapping

https://www.alternative-it.co.uk/blog/know-your-tech-wizard
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bootstrapping

•

)קצת על( כלים נומריים

The basic idea of bootstrapping is that inference about a population from sample data (sample → population) can be modelled by resampling the
sample data and performing inference about a sample from resampled data (resampled → sample). As the population is unknown, the true error in a
sample statistic against its population value is unknown. In bootstrap-resamples, the 'population' is in fact the sample, and this is known; hence the
quality of inference of the 'true' sample from resampled data (resampled → sample) is measurable.
As an example, assume we are interested in the average (or mean) height of people worldwide. We cannot measure all the people in the global
population, so instead we sample only a tiny part of it, and measure that. Assume the sample is of size N; that is, we measure the heights
of N individuals. From that single sample, only one estimate of the mean can be obtained. In order to reason about the population, we need some
sense of the variability of the mean that we have computed. The simplest bootstrap method involves taking the original data set of heights, and,
using a computer, sampling from it to form a new sample (called a 'resample' or bootstrap sample) that is also of size N. The bootstrap sample is
taken from the original by using sampling with replacement (e.g. we might 'resample' 5 times from [1,2,3,4,5] and get [2,5,4,4,1]), so, assuming N is
sufficiently large, for all practical purposes there is virtually zero probability that it will be identical to the original "real" sample. This process is
repeated a large number of times (typically 1,000 or 10,000 times), and for each of these bootstrap samples we compute its mean (each of these are
called bootstrap estimates). We now can create a histogram of bootstrap means. This histogram provides an estimate of the shape of the distribution
of the sample mean from which we can answer questions about how much the mean varies across samples. (The method here, described for the
mean, can be applied to almost any other statistic or estimator.)

Wikipedia

https://www.alternative-it.co.uk/blog/know-your-tech-wizard
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Jack knife

•
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לחזור על ה״ניבוי״ או השערוך כאשר כל פעם מוציאים מהמדגם מדידה מסויימת למשל

In statistics, the jackknife is a resampling technique especially useful for variance and bias estimation. The jackknife pre-dates other common resampling
methods such as the bootstrap. The jackknife estimator of a parameter is found by systematically leaving out each observation from a dataset and
calculating the estimate and then finding the average of these calculations. Given a sample of size , the jackknife estimate is found by aggregating the
estimates of each -sized sub-sample.
The jackknife technique was developed by Maurice Quenouille (1924–1973) from 1949 and refined in 1956. John Tukey expanded on the technique in 1958
and proposed the name "jackknife" because, like a physical jack-knife (a compact folding knife), it is a rough-and-ready tool that can improvise a solution for
a variety of problems even though specific problems may be more efficiently solved with a purpose-designed tool.[1]
The jackknife is a linear approximation of the bootstrap.
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•

כיצד לדעת אם השיטות עובדות טוב?

•

סימולציה של דאטא וריקברי

•

פונקציות יעודיות
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•

Big Data and data science in Astronomy

•

סקרי שמיים גדולים ,מוטיב הזמן

•

מיליוני גלקסיות כבר ידועות

•

כיצד ללמוד אותן באופן סטטיסטי?

•

כיצד אפשר ״לראות״ את כל המידע?

•

עתיד האסטרונומיה

/https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2015-011
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•

מציאת טרנדים בדאטא

•

הסקות סטטיסטיות

•

למידת מכונה

•

דוגמה :קליספיקציה וזיהוי בעזרת CNN
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)קצת על( כלים נומריים
:אתר חביב שראיתי

convolutional neural networks :בקצרה מאוד

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap1.html

One neuron:
Network:

•
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convolutional neural networks :בקצרה מאוד

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap1.html

One neuron:
Network:

•

1 אסטרונומיה כללית
)קצת על( כלים נומריים
:אתר חביב שראיתי

convolutional neural networks :בקצרה מאוד

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap1.html

•

1 אסטרונומיה כללית
Convolution in Convolutional Neural Networks
The convolutional neural network, or CNN for short, is a specialized type of neural network model designed for working with two-dimensional image
data, although they can be used with one-dimensional and three-dimensional data.
Central to the convolutional neural network is the convolutional layer that gives the network its name. This layer performs an operation called a
“convolution“.
In the context of a convolutional neural network, a convolution is a linear operation that involves the multiplication of a set of weights with the input,
much like a traditional neural network. Given that the technique was designed for two-dimensional input, the multiplication is performed between an
array of input data and a two-dimensional array of weights, called a filter or a kernel.
The filter is smaller than the input data and the type of multiplication applied between a filter-sized patch of the input and the filter is a dot product.
A dot product is the element-wise multiplication between the filter-sized patch of the input and filter, which is then summed, always resulting in a single
value. Because it results in a single value, the operation is often referred to as the “scalar product“.
Using a filter smaller than the input is intentional as it allows the same filter (set of weights) to be multiplied by the input array multiple times at diﬀerent
points on the input. Specifically, the filter is applied systematically to each overlapping part or filter-sized patch of the input data, left to right, top to
bottom.
This systematic application of the same filter across an image is a powerful idea. If the filter is designed to detect a specific type of feature in the input,
then the application of that filter systematically across the entire input image allows the filter an opportunity to discover that feature anywhere in the
image. This capability is commonly referred to as translation invariance, e.g. the general interest in whether the feature is present rather than where it
was present.

https://machinelearningmastery.com/convolutional-layers-for-deep-learning-neuralnetworks/
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Convoluting a 5x5x1 image with a 3x3x1 kernel to get a 3x3x1 convolved feature

https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neuralnetworks-the-eli5-way-3bd2b1164a53
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הרצאות פרטניות של סטודנטים
אך לפני כן סיכום מהיר
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•

מהי אסטרונומיה ,אסטרונומיה עתיקה ,מציאת גדלי ומרחקי השמש הירח וכדוה״א; מדוע גופים פולטים אור ,גוף שחור וכוכבים; תצפיות בסיסיות של כוכבים  -מרחק  .פרלקסה ,בהירות
רדיוס ומסה ,כוכבים בינאריים ,דיאגרמת  ,HRסדרה ראשית ) ,(L-Tסקיילינג ריליישנז על הסדרה הראשית ,סוגי כוכבים והתפתחותם ,כיצד מסיימים את חייהם ורמננטס שונים ,ענקים
אדומים ,ננסים לבנים ,סופרנובות ,חורים שחורים ,ענפים שונים ,מסת צ׳נדרסקר ,פולסרים וכוכבי ניוטרוני ,ספיחה בכוכבים בינאריים ,יצירת אלמנטים כבדים בכוכבים ,כוכבים מיוחדים
כגון וולף-רייט ו ,blue stragglersכוכבים משתנים

•

הווצרות כוכבים ,קריסה ופרגמנטציה ,עננים מולקולריים ,מסת או צפיפות ג׳ינס ,IMF ,אזורי  HIIויצירת כוכבים ,קווי פליטה מהם ,דסקות ספיחה סביב פרוטו כוכבים ,התווך הבין כוכבי
והפאזות השונות שלו ,מייזרים ,אבק בין כוכבי ,סופרנובה רמננטס וגלי הדף בקצרה

•

פלנטות וכיצד מגלים אותן  -שיטות עיקריות כגון  ,transit, RV, microlensingניוסיי מיקרו-עידושHot Jupoiters, Snow line ,
מערכת השמש לשנו ,אסטרואידים ,KBO, TNO, Oort cloud, comets, occulations ,עוד על השמש ,כתמי שמש ומחזוריות

•

גלקסיות ,ה ,island universe ,great debate-מבנה שביל החלב ,עקומת מהירות ,החומר האפל וקנדידטים  -ווימפז ומאצ׳וז ,MOND ,סוגי גלקסיות ,Luminosity Function ,התנגשויות
וזרמי גאות ,גבול אדינגטון בספיחה ,גרעיני גלקסיות פעילים וקוואזרים ,מודל היוניפיקציה ,פיצ׳רים נוספים כגון G2או בועות פרמי.

•

קבוצות וצבירי גלקסיות ,הקבוצה המקומית וצבירים קרובים ,קטלוגים מפורסמים ,תכונות של צבירי גלקסיות ושיטות שונות להערכת מסתם

•

קוסמולוגיה  -תצפיות בסיסיות ,פרדוקס אולברס ,מדידת מרחקים וסולם המרחקים וכיולו Cepheids, TRGB, masers, EB, SBF ,נרות סטנדרטיים ,אפקט  SZבצבירים ,חק האבל
והתפשטות היקום

•

קוסמולוגיה  -עם עט ונייר  -מרחקים ,גאומטריה ,מטריקה ,היסטורית וגורל היקום ,הפרמטרים הקוסמולוגיים ,CMB ,פלקטואציות ופיקים אקוסטיים ,BAO ,יינון היקום המוקדם,
סינתזת היסודות ,קוואזרים כאבני בוחן קוסמולוגיים

•

אסטרונומיה תצפיתית :עין וטלסקופחם ,סוגים עיקריים  -שוברי אור ומחזירי אור ,תופעות קשורות  ,chrom abbסידורי מראות שונים  ,schmidt cassegorianמאונטים שונים alt-az /
 ,equitorialכושר הפרדה זוויתית ,מערכות קוא׳ וזמן שמיימיות airmass ,ומהיכן ומתי כדאי לצפות במטרות ,אפשקט האטמוספירה על התצפיות וכיצד ניתן לשפר זאת ,CCD ,פילטרים
שונים ,תמונות צבעimaging and spectroscopy ,

•

 ,K-correction ,AB, Vega ,Magnitudes, zero points, magnitude systemsקבוצות הכוכבים,

•

אסטרונומית רדיו ,plasma lensing ,line intensity mapping ,missing baryons ,FRBs, WHIM ,אסטרונומיה בגאמא ,GRBs ,צ׳רנקוב ,אסטרונומיה באינפרא אדום UV ,ואיקס ריי -
טלסקופים שונים/חשובים וסקרים שונים בכל תחום ,גלי כבידה ותצפיות שלהם

•

דגשים באסטרונומיה חוץ גלקטית  -מזלג האבל וסייג גלקסיות סקיילינג ריללישנז כמו  ,Tully Fisher, Faber Jackson, Fundumental Planeמבחן טולמן ,קשרי צפיפות-מורפולוגיהred ,
 , mass-mettalicity relation ,sequence’ green valley, blue cloudאיך ללמוד על גלקסיות ,גיל ,קצב יצירת כוכבים ,רדשיפט וכיוב׳ ,דיאגרמת BPT

•

כלים נומריים :חיפוש טרנדים בדאטא גדול ,התאמה למודל ואפטימיזציה CNN, MCMC, Chi2, Least Squares ,ועוד.

תודה רבה!

