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Juliánské datum

V astronomii se používá tzv. Juliánské datum – počet dní od
poledne 1.1.4713 př. n. l.
např. 1.5.2015 v poledne bylo JD = 2457144.0
Bohužel to není tak jednoduché, záleží na místě, ke kterému
je měření vztaženo (odstranění parazitního LiTE):

Geocentrické – GJD
Heliocentrické – HJD, vztažené ke středu Slunce
max(GJD − HJD) ≈ ±8.3 min.
Barycentrické – BJD, vztažené k těžišti Sluneční soustavy
max(HJD − BJD) ≈ ±4 s.

Také existuje řada modifikací:
Modifikované – MJD = JD − 2400000.5
Redukované – RJD = JD − 2400000.0
Přehlídky mají často své vlastní modifikace..
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Časové standardy

Je však třeba také dávat pozor na to, v jakém časovém standardu
je Juliánské datum vyjádřeno!

Atomové časy (TAI, TT, TDB, . . . ) – rovnoměrně plynoucí,
nezávislé na rotaci Země a astronomických událostech.

TAI (International Atomic Time): atomový čas, vážený průměr
různých laboratorních hodin na Zemi.
TT (Terrestrial Time): TT = TAI + 32.184 s
TDB (Barycentric Dynamical Time): TT opravený o
relativistické efekty na barycentrum Sluneční soustavy. Pro
naše účely zanedbatelná korekce. max(TDB − TT ) = 1.6 ms
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Časové standardy

Světové/sluneční časy (UT, SEČ,. . . ) – odvozené od rotace
Země

UT0: synchronizován s rotací Země. Měří se pomocí průchodů
rádiových zdrojů místním poledníkem. Kvůli zpomalování
rotace Země je nerovnoměrný.
UT1: UT0 opravený o vliv pohybu pólů na zeměpisnou délku.
UTC: JD našich snímků je založeno na tomto časovém
standardu. Rovnoměrně plynoucí ale ne kontinuální, udržuje se
blízko UT1 přestupnými sekundami! Tzn. že se liší od TAI o
celočíselný počet sekund.
Od 1.1.2015 do cca 1.7.2015 je TAI − UTC = 35 s,
TT − UTC = 67.64 s, UT1 − UTC = −0.46 s.
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Časové standardy

Převzato z http://jjy.nict.go.jp/mission/page1-e.html
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Jaký je „ten správný“ čas?

Pro dlouhodobé studium vývoje astronomických jevů, které se
odehrávají mimo Sluneční soustavu (Eastman a kol., 2010):

BJD(TDB) = GJD(UTC) + ∆R⊙ + ∆C⊙ + ∆S⊙ + ∆E⊙
︸ ︷︷ ︸

rel. korekce
(≈ 1s)

∆R⊙ – Rømerovo zpoždění: Korekce LiTE, barycentrická
korekce.
∆C⊙ – Korekce z UTC na TDB.
∆C⊙ = N + 32.184 + (TDB − TT ),
N. . . počet přestupných sekund.
∆S⊙ – Shapirovo zpoždění.
∆E⊙ – Einsteinovo zpoždení.
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Jak postupovat? (dle dr. Zejdy)

Časové značky vlastních měření vždy v UTC (nevhodné, ale
zažité).

Publikovat nejlépe v BJD(TDB), ale v každém případě uvádět
nejen referenční rámec (GJD, HJD, BJD), ale také časový
standard.

Před periodovou analýzou sesouhlasit formát času z přehlídek
s tím naším.
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Užitečné WWW

WWW

Převod UT1 ≈ UTC ↔ GJD:
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/JulianDate.php

Převody mezi různými standardy:
http://astroutils.astronomy.ohio-state.edu/time/

Více o přestupných sekundách:
http://tycho.usno.navy.mil/leapsec.html

Více o časových standardech:
http://www.cv.nrao.edu/ rfisher/Ephemerides/times.html

Jakub Juryšek Data z robotických přehlídek



Na co si dát pozor při analýze dat z přehlídek.
Kde najít data.

Formát času
Další záludnosti..

Další záludnosti..

Fotometrický systém
Každá databáze poskytuje data v různých fotometrických
systémech.
Při kombinaci vlastních dat s daty z přehlídek musíme data
nějakým způsobem homogenizovat.

Apertura při redukci
Automatické redukční pipeline z přehlídek používají různé
clonky, samotné optické sestavy mají různá rozlišení.
Je třeba vždy důsledně zkontrolovat, zda při dané velikosti
clonky/rozlišení u dané přehlídky, není měření jasnosti naší
proměnné hvězdy ovlivněno jinou blízkou hvězdou → blending.
Kromě zkreslení informaci o celkové jasnosti a barvě takové
parazitní 3. světlo efektivně způsobí zmenšení amplitudy změn
jasnosti.
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The All Sky Automated Survey (ASAS)

Polský projekt (např. Pojmański a kol., 2002).
Stanoviště s malými dalekohledy v Chile (ASAS-2,3,4) a na
Hawai (ASAS-3N).
Databáze obsahuje 107 světelných křivek hvězd jasnějších než
V = 14 mag.
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The All Sky Automated Survey (ASAS)

Současně k dispozici data s
δ ≤ 28◦, v intervalech
1998 – 2000 (ASAS-2, filtr I),
2000 – 2009 (ASAS-3, filtr V).

Formát času:
JDASAS = HJD(UTC) − 2450000.0

Rozlišení 14.2 ”/px. Stažená
světelná křivka obsahuje změřené
magnitudy v pěti aperturách o
průměrech 2, 3, 4, 5 a 6 pixelů!
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The All Sky Automated Survey (ASAS)

WWW

Stránky projektu: http://www.astrouw.edu.pl/asas/

Popis redukce a formátu dat:

http://www.astrouw.edu.pl/asas/explanations.html

Formulář pro stažení světelných křivek

http://www.astrouw.edu.pl/asas/?page=aasc
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Catalina Sky Survey (CSS)

Americký projekt, hledání NEO a optických transientů
(Drake a kol., 2009).
Tři středně velké dalekohledy. MLS(1.5 m) – Arizona,
CSS(0.7 m) – Arizona, SSS(0.5 m) – Austrálie.

Světelné křivky pro 5 × 108

objektů v intervalu jasností
11.5 ≤ V ≤ 21.5 mag.

Pokrytí oblohy:
−75◦ ≤ δ ≤ 70◦, vyjma
galaktického rovníku.
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Catalina Sky Survey (CSS)

Nefiltrovaná měření, magnitudy kalibrovány na V na základě
JHK 2MASS magnitud (Cutri a kol.).

Ke světelným křivkám hvězd jasnějších než 13 mag přistupovat
obezřetně (Vysoké nasycení =⇒ nelineární odezva chipu).

Formát času: JDCSS = MJD = HJD(UTC) − 2400000.5

Data obsahují blending flag, který značí, zda je měřená
magnituda ovlivněna blízkou hvězdou.
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Catalina Sky Survey (CSS)

WWW

Stránky projektu:

http://www.lpl.arizona.edu/css/

http://nesssi.cacr.caltech.edu/DataRelease/

Popis formátu dat:

http://nesssi.cacr.caltech.edu/DataRelease/

schema.html#Phot

Formulář pro stažení světelných křivek

http://nunuku.cacr.caltech.edu/cgi-bin/getcssconedb

_release_img.cgi
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Super Wide Angle Search for Planets (SWASP)

Britský projekt, hledání exoplanet
(Pollacco a kol., 2006).

Dvě robotické observatoře, každá s
osmi malými 200 mm dalekohledy.
SuperWASP-North – La Palma,
SuperWASP-South – Jižní Afrika.

Dostupné světelné křivky pro 1.8 × 107

objektů v intervalu magnitud
9.5 ≤ V ≤ 13 mag.

Data pokrývají časový interval
2004 – 2008.
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Super Wide Angle Search for Planets (SWASP)

Pokrytí oblohy:
−90◦ ≤ δ ≤ 66◦, vyjma
galaktického rovníku
(−20◦, 20◦).

Data do roku 2006 jsou
nefiltrovaná, od roku 2006
širokopásmový filtr
λ ∈ (400, 700) nm.

Rozlišení 13.7 ”/px, ideální apertura pro fotometrii je vybrána
automaticky během zpracování.
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Super Wide Angle Search for Planets (SWASP)

Data dostupná ve formátu jednoduché CSV tabulky
[HJD, kamera, MAG, ERR_MAG].

Nebo ve formátu FITS – dodatečné informace,
např. vzdušná hmota, vlhkost, fáze Měsíce atd.

HJD = TMID/86400 + 2453005.5
MAG = 15 − 2.5 log(FLUX )
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Super Wide Angle Search for Planets (SWASP)

WWW

Stránky projektu: http://www.superwasp.org/

Popis redukce a formátu dat:

http://ukads.nottingham.ac.uk/abs/

2010A%26A...520L..10B

Formulář pro stažení světelných křivek

http://wasp.cerit-sc.cz/form
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Northern Sky Variability Survey (NSVS)

Americký projekt, soustava čtyř
200 mm objektivů na společné
montáži. Los Alamos, Nové
Mexiko (Woźniak a kol., 2008).

Světelné křivky pro 1.4 × 107

objektů v intervalu magnitud
8 ≤ V ≤ 15.5 mag, typicky
100 – 500 měření na objekt.

Světelné křivky objektů jasnějších než 10 mag obsahují často velké
množství saturovaných měření.

Pokrytí oblohy −38◦ ≤ δ ≤ +90◦ v období 1999 – 2000.
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Northern Sky Variability Survey (NSVS)

Měřeno bez fotometrických filtrů, vzhledem ke spektrální
odezvě chipu nejbližší Johnsonovu filtru R.
Rozlišení 14.4 ”/px, při fotometrii použita apertura o průměru
5 px (72”). Data z oblasti kolem galaktického rovníku nutno
brát s rezervou!
Formát času: JDNSVS = HJD(UTC) − 2450000.5
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Northern Sky Variability Survey (NSVS)
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Northern Sky Variability Survey (NSVS)

WWW

Stránky projektu: http://skydot.lanl.gov/

Popis redukce a formátu dat:

http://arxiv.org/abs/astro-ph/0401217

Formulář pro stažení světelných křivek

http://skydot.lanl.gov/nsvs/nsvs.php
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Pi of the sky

Polský projekt, pozorování GRBs, hledání nov a supernov, monitorování
zajímavých AGNs a proměnných hvězd (např. Zaremba a kol., 2011).

Dvě sestavy se čtyřmi širokoúhlými
objektivy – Las Campanas v Chile
a Mazagón ve Španělsku.

Tři databáze světelných křivek hvězd
v intervalu magnitud 6 ≤ V ≤ 13 mag,
pokrývající období:

2004 – 2005: 4.5 × 106 objektů

2006 – 2009: 16.7 × 106 objektů

2011 – 2012: 7.5 × 106 objektů

Jakub Juryšek Data z robotických přehlídek

http://grb.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/papers/2011/m_zaremba_malaga_2011.pdf


Na co si dát pozor při analýze dat z přehlídek.
Kde najít data.

ASAS
CSS
SWASP
NSVS
Pi of the sky
Hipparcos
OMC
Další přehlídky..

Pi of the sky

Měřeno bez fotometrických filtrů, vzhledem ke spektrální
odezvě chipu nejbližší Johnsonovu filtru V.
Formát času: JDPiOS = HJD(UTC) − 2453250.0
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Pi of the sky

WWW

Stránky projektu: http://grb.fuw.edu.pl/

Popis webového rozhraní:

http://grb.fuw.edu.pl/data/manual/

Popis redukce a formátu dat:

http://www.pi.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/

/2013/10/article.pdf

Formuláře pro stažení světelných křivek

http://www.pi.fuw.edu.pl/data/
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Hipparcos

Družice ESA, především přesné měření paralaxy a vlastních pohybů pro
105 hvězd (Perryman a kol., 1997; van Leeuwen a kol., 1997).

Dostupné světelné křivky pro 1.2 × 105

objektů jasnějších než V ≤ 12.4 mag.

Data pokrývají časový interval
1989 – 1993.

Apertura fotometru ≈ 30′′.

Fotometrie v širokopásmovém filtru
Hp. Možné přepočítat na Johnson B a
V (Harmanec, 1998).
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Hipparcos

Data dostupná ve formátu ASCII tabulky
[JDHIP, MAGHp, err MAGHp, quality_flag ].

Formát času: JDHIP = BJD(TT ) − 2440000.0 (Pozor na
Terestrický čas!)
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Hipparcos

WWW

Stránky projektu: http://sci.esa.int/hipparcos/

Popis projektu, redukce a formátu dat:

http://www.rssd.esa.int/SA/HIPPARCOS/docs/

/vol1_all.pdf

Formuláře pro stažení a vykreslení světelných křivek

http://www.rssd.esa.int/index.php?project=

HIPPARCOS&page=hipsearch

http://www.rssd.esa.int/SA/HIPPARCOS/apps/

/PlotCurve.html
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INTEGRAL – The Optical Monitoring Camera (OMC)

Na palubě družice INTEGRAL (ESA), sledování optických
protějšků GRBs, ale také ≈ 105 zajímavých objektů z tzv.
OMC Input catalog

(např. Mas-Hesse a kol., 2003; Domingo a kol., 2003).
Průměr objektivu jen 50 mm, data v intervalu 2002 – 2008.
Standardizovaná fotometrie ve filtru V pro hvězdy
V ≤ 16 mag.
Rozlišení 17.5′′/px, apertura při fotometrii 1 × 1, 3 × 3 a 5 × 5
pixelů.
Fotometrická přesnost pro 300 s integraci:

10 mag: RMS = 0.005
12 mag: RMS = 0.01
16 mag: RMS = 0.3

Jakub Juryšek Data z robotických přehlídek

http://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2003/43/aaINTEGRAL40.pdf
http://cdsads.u-strasbg.fr/abs/2003A%26A...411L.281D
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INTEGRAL – The Optical Monitoring Camera (OMC)

Data je možné stáhnout ve FITS souboru, který obsahuje:
Magnitudy pro 3 apertury a jejich chyby.
Efektivní FWHM.
Souřadnice hvězdy na snímku.
„PROBLEMS column“.
. . .

Formát času:
JDOMC = BARYTIME = BJD(TT ) − 2451544.5 (Pozor na
Terestrický čas!)
Ve sloupci BARYTIME je čas začátku expozice. K výslednému
BJD je nutné ještě přičíst hodnotu ve sloupci TELAPSE/2
(Délka expozice je v sekundách.).
Více v (Zejda & Domingo, 2011).

Jakub Juryšek Data z robotických přehlídek

http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVSpdf?5996
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INTEGRAL – The Optical Monitoring Camera (OMC)

WWW

Stránky projektu:

https://sdc.cab.inta-csic.es/omc/index.jsp

Popis redukce a formátu dat:

https://sdc.cab.inta-csic.es/omc/help/

/overview.jsp#2-1

Formulář pro stažení a vykreslení světelných křivek

https://sdc.cab.inta-csic.es/omc/secure/

/form_busqueda.jsp

Převodník FITS −→ ASCII (nedoporučuji):
http://scan.sai.msu.ru/omc_converter/

Jakub Juryšek Data z robotických přehlídek
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Další přehlídky..

Družicové přehlídky
MOST: http://most.astro.ubc.ca//

CoRoT: http://idoc-corot.ias.u-psud.fr/

Kepler: http://kepler.nasa.gov/

Pozemské přehlídky
OGLE: http://ogle.astrouw.edu.pl/

LINEAR: https://astroweb.lanl.gov/lineardb/

SkyMorph: http://skyview.gsfc.nasa.gov/skymorph/

Stardial: http://stardial.astro.illinois.edu/

APASS: http://www.aavso.org/apass

SAVS: http://www.home.umk.pl/~gmac/SAVS/

TAROT: http://tarot.obs-hp.fr/tarot/

EROS: http://eros.in2p3.fr/

Jakub Juryšek Data z robotických přehlídek
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