
                                                                       Οδηγός επεξεργασίας φασμάτων v1.1

                                                                                                                                                    Αλέξανδρος Φιλοθόδωρος

Η φασματοσκοπία είναι ένα μέρος της Αστρονομίας με μεγάλο αντίκτυπο στην Επιστήμη.Αυτό δε σημαίνει ότι είναι κάτι που δε μπορεί να ασχοληθεί 
ένας ερασιτέχνης αστρονόμος ακόμη και με απλό εξοπλισμό.Ο συνηθισμένος εξοπλισμός που ήδη έχει ένας ερασιτέχνης αστρονόμος,αρκεί για να 
ξεκινήσει.Υπάρχουν διάφορες τεχικές για τη λήψη φασμάτων,ωστόσο αυτός ο οδηγός επικεντρώνεται στην επεξεργασία μετά τη λήψη του φάσματος. 
Υπάρχουν και πιο ολοκληρωμένα όργανα,οι φασματογράφοι, με τα οποία μπορούμε να κάνουμε λεπτομερείς αναλύσεις.Ωστόσο ακόμη κι ένα απλό 
φράγμα περίθλασης μπροστά από έναν τηλεφακό και μια DSLR επαρκούν για τα πρώτα βήματα και τη μύηση στη φασματοσκοπία.
                                                                                              Το πρόγραμμα

 Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το BASS(Basic Astronomical Spectroscopy Software).Το BASS δημιουργήθηκε με σκοπό την εύκολη 
εισαγωγή ενός νέου ερασιτέχνη στο χώρο της φασματοσκοπίας.Με τον καιρό εξελίχθηκε κι απέκτησε πολλά εργαλεία τα οποία βοηθούν και πιο 
έμπειρους.Για αυτό το λόγο θα συγκεντρωθούμε στη χρήση του BASS Project.
   To BASS είναι freeware και μπορείτε να το βρείτε στο yahoo group  ''astrobodger''.Μέσα σε αυτή τη μικρή κοινότητα κάνουμε συζητήσεις σχετικά 
με τη φασματοσκοπία,τον εξοπλισμό και δοκιμάζουμε τις νέες εκδόσεις του  BASS Project.Μάλιστα προτείνουμε αλλαγές και προσθήκες στο 
πρόγραμμα.Ο δημιουργός του BASS,John Paraskeva, είναι πάντα δεκτικός σε νέες προτάσεις και συμμετέχει ενεργά στο yahoo group.

                                                                                                  Επεξεργασία
Tο φάσμα που θα χρησιμοποιήσoυμε είναι του Vega.Ο εξοπλισμός για τη λήψη του είναι πολύ απλός. Χρησιμοποιήθηκε ένα απλό φράγμα περίθλασης
μπροστά από έναν Jupiter 135mm και η CANON EOS 10D.Ο χρόνος έκθεσης ήταν 2 δευτερόλεπτα.
 Ο Vega έχει φασματικό τύπο Α0V.Αυτό σημαίνει ότι το φάσμα του θα έχει γραμμές απορρόφησης του Υδρογόνου.Επιπλέον θα έχουμε και τις γραμμές
απορρόφησης λόγω της Γήινης ατμόσφαιρας,από στοιχεία όπως το Νάτριο,το ατμοσφαιρικό Οξυγόνο κ.α.

Εισαγωγή φωτογραφίας

Μπορούμε  να φορτώσουμε το φάσμα μας στο BASS με απλό '' drag and drop''.
 Στη συνέχεια πρέπει να οριζοντιώσουμε το φάσμα.Αυτό γίνεται από το μενού ''Image''->''Rotate/tilt correction''.
 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα( το οποίο είναι ήδη οριζόντιο),διαλέξαμε τη μέθοδο ''Draw angle''και κρατώντας πατημένο το ποντίκι το σέρνουμε 
κατά μήκος του φάσματος μας.Το πρόγραμμα θα υπολογίσει τη γωνία που χρειάζεται να στρίψει το φάσμα ώστε να γίνει οριζόντιο όταν πατήσουμε το 
κουμπί ''Αpply''.Καλό είναι να ελέγξουμε ότι το φάσμα είναι οριζόντιο κι αν χρειαστεί,να επαναλάβουμε τη διαδικασια. Επίσης κατά παράδοση, το 
κόκκινο μέρος του φάσματος είναι στα δεξιάς μας.
 Αν στην εικόνας μας υπάρχουν παρπάνω από ένα φάσματα,επειδή στο σύστημα μας δε παρεμβάλλεται σχισμή,μπορούμε να απομονώσουμε το φάσμα 
που μας ενδιαφέρει με αριστερό κλίκ κι σέρνοντας το ποντίκι.Έπειτα μπορούμε να ''πάμε'' στο ''Selection''->''Crop Image to Selection''.



                                                                            Καλιμπράρισμα

 Ανοίγοντας το φάσμα μας στο BASS,βλέπουμε το γράφημα της έντασης συναρτήσει των πίξελ στον οριζόντιο άξονα -x.Σκοπός μας είναι να 
μετατρέψουμε τα πίξελ σε μήκος κύματος.
 Για να γίνει αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε στο φάσμα,κάποιες  φασματικές γραμμές και να ''πούμε'' στο πρόγραμμα ότι η θέση των γραμμών 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο μήκος κύματος.
   Για το φάσμα του Vega,δώσαμε τη παρακάτω αντιστοιχία:

Αυτό που γίνεται στο παρασκήνιο είναι η δημιουργία μίας συνάρτησης στην οποία εισάγουμε πίξελ και μας επιστρέφει νανόμετρα.Το μόνο που πρέπει
να κάνουμε ως χρήστες είναι να διαλέξουμε, πατώντας το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σέρνοντας το, τη φασματική γραμμή και στο μενού του 
καλιμπραρίσματος να πληκτρολογήσουμε το μήκος κύματος ή να το επιλέξουμε από την υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Προσέξτε,στην επόμενη φωτογραφία,πώς άλλαξε ο άξονας x.



 

                                                                    
                                                                                        Instrumental response 

 Υπάρχoυν παράγοντες όπως οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και η φασματική απόκριση του συστήματος μας(τηλεσκόπιο + φασματογράφος + κάμερα) οι 
οποίοι αλλοιώνουν το φάσμα από τη πραγματική του όψη.
  Ωστόσο μπορούμε να τα διορθώσουμε,συγκρίνοντας το αποτέλεσμα μας με φασματικούς καταλόγους  εππαγελματιών αστρονόμων.Αυτοί οι 
κατάλογοι είναι ήδη διορθωμένοι ως προς αλλοιώσεις από εξοπλισμό. Μία εναλλακτική επιλογή είναι κατά τη διάρκεια της παρατήρησης μας να 
καταγράψουμε το φάσμα από αστέρα ίδιου φασματικού τύπου με του στόχου μας και να το χρησιμοποιήσουμε  για να διορθώσουμε τις ατέλειες του 
εξοπλισμού μας και την ατμοσφαιρική απορρόφηση.
  Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε ένα  καλιμπραρισμένο φάσμα του Βεγα.Ενεργοποιούμε  την επιλογή ''Add a reference spectrum profile'' και 
διαλέγουμε από τον κατάλογο τον φασματικό τύπο του αστέρα μας.Αν δεν υπάρχει διαλέγουμε τον κοντινότερο τύπο.



Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλό ταίριασμα μεταξύ των γραμμών του δικού μας φάσματος και του καταλόγου.

Στη συνέχεια,όπως φαίνεται στη φωτογραφία,διαιρούμε τα 2 φάσματα.

 Η διόρθωση γίνεται επιλέγοντας το εικονίδιο ''Continuum and instrument response shaper''.Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί διαλέγουμε ως 
''Target profile''το φάσμα μας.Καλό είναι να έχουμε επιλεγμένο και το ''Free Draw''.
  Συνεχίζουμε επιλέγοντας με διπλό κλικ πάνω στο φασματικό μας προφίλ, σε σημεία κατά μήκος του προφίλ , τα οποία δεν ανήκουν σε κάποια 
γραμμή απορρόφησης ή εκπομπής.Αφού τελειώσουμε επιλέγουμε ''Save''->''Save as instrumental response''.
 

Το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω



                                                         Διόρθωση του συνεχούς

Στο παραπάνω φάσμα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ανοδική τάση όσον αφορά την ένταση.
Είναι σημαντικό στο φασματικό προφίλ να έχουμε ορίσει μια ευθεία,η οποία  θα αποτελεί τη βάση από την ποία θα ξεκινούν οι γραμμές εκπομπής κι 
απορρόφησης.

 Η διόρθωση γίνεται επιλέγοντας το εικονίδιο ''Continuum and instrument response shaper''.Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί διαλέγουμε ως 
''Target profile''το φάσμα μας.Καλό είναι να έχουμε επιλεγμένο και το ''Free Draw''.
  Συνεχίζουμε επιλέγοντας με διπλό κλικ πάνω στο φασματικό μας προφίλ, σε σημεία κατά μήκος του προφίλ , τα οποία δεν ανήκουν σε κάποια 
γραμμή απορρόφησης ή εκπομπής.Δηλαδή είναι η ίδια διαδικασία όπως και παραπάνω,αλλά αυτή τη φορά επιλέγουμε''Save''->''Save as Continuum 
Removal...''.

 Η διόρθωση θα υπολογιστεί αμέσως και θα αποθηκευτεί αυτόματα. Βλέπουμε το αποτέλεσμα στο παράδειγμα μας.

Όταν το φάσμα μας έχει διορθωθεί για το συνεχές,μπορούμε να κάνουμε κάποιες μετρήσεις όπως το ''ισοδύναμο πλάτος'' το οποίο είναι μια ένδειξη 
για την ένταση της γραμμής.



Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα μας.Ακολουθεί η διόρθωση του συνεχούς, όπως αναφέρθηκε.

Παρατηρείστε στο ''Image''->'''Profile Properties''->''Corrections'''αποθηκεύονται όλες οι διορθώσεις που κάνουμε.

                                                              Flux normalization

Αφού έχουμε ορίσει το συνεχές υπόβαθρο του φάσματος,πρέπει να το κανονικοποιήσουμε,ώστε η ένταση του να ισούται με τη μονάδα.
 Αυτό γίνεται από το ''Image''-> ''Normalize Flux Scale''



Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε τη περιοχή που θέλουμε να μετρήσουμε.

Και τώρα μπορούμε να μετρήσουμε το ισοδύναμο πλάτος, το οποίο είναι μια ένδειξη για την ένταση της γραμμής.



                                                   Αναζήτηση φασματικών γραμμών

Παρατηρούμε ότι για το καλιμπράρισμα χρησιμοποιήθηκαν μόνο 2  από τις 3 γραμμές  του Μαγνησιού.
Ήδη μόνο με καλιμπράρισμα και χωρίς περαιτέρω διορθώσεις,μπορούμε να αναζητήσουμε  τις γραμμές διαφόρων στοιχείων
 Το μενού ''Measurements and Element lines'', είναι χρήσιμο για διάφορες μετρήσεις και για την υπόδειξη φασματικών γραμμών που υπάρχουν στη 
βάση δεδομένων του.

Βλέπουμε παρακάτω ότι έχουμε καλό καλιμπράρισμα,αφού ''πετύχαμε'' και την ενδιάμεση γραμμή του Μαγνησίου.



Και στο παράδειγμα του Vega

                                                    

  Αλλαγή μονάδας μέτρησης

Βλέπουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και τη μονάδα μέτρησης.



                                      Αποθήκευση της δουλειάς μας

 Υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την όποια πρόοδο έχουμε κάνει και να συνεχίσουμε την ανάλυση του φάσματος κάποια άλλη στιγμή.
 Αυτό γίνεται μέσω του ''File''-> ''Save Project'' και στη συνέχεια επιλέγουμε το ''BASS Bundle''.
  Ας δούμε ένα παράδειγμα.
   Από τις επιλογές ''File''-> ''Open Project'' ανοίγουμε ένα ήδη αποθηκευμένο bundle.
 Μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγές επιθυμούμε και στο τέλος να το αποθηκεύσουμε πάλι ως bundle.

Βιβλιογραφία:

• astrobodger yahoo group
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/astrobodger/info

• BASS Project manual
  

https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/astrobodger/info

