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попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через
електронну пошту.
Сторінка курсу
https://physics.lnu.edu.ua/employee/melekh-bohdan-yaroslavovych
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити аспірантів з сучасними
методами обробки результатів астрономічних фотометричних та
спектроскопічних,
лазерно-локаційних
та
радіоастрономічних
спостережень, а також результатів астрономічних спостережень в X- та
гамма-діапазонах електромагнітного спектру. Освоєння цих методів та
їх програмних реалізацій в подальшому повинно стати для аспіранта
цінним інструментом під час його роботи над розв’язанням конкретних
наукових задач, в яких необхідно працювати з даними астрономічних
спостережень.
Коротка анотація
Дисципліна «Обробка результатів астрономічних спостережень» є
курсу
вибірковою дисципліною з спеціальності 104 Фізика та астрономія для
підготовки доктора філософії з природничих наук за спеціальністю 104
Фізика та астрономія, яка викладається в IV семестрі в обсязі 3 кредитів
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен освоїти основні
методики обробки результатів астрономічних фотометричних та
спектроскопічних спостережень, які реалізовані у пакеті IRAF,
алгоритм обробки результатів лазерно-локаційних спостережень,
основні методи обробки радіоастрономічних спостережень,
реалізовані у пакеті CASA, а також основи обробки результатів
спостережень на космічних телескопах в X- та гамма-діапазонах
електромагнітного спектру
Мета та цілі курсу
Освоєння аспірантами основних методів обробки результатів
астрономічних фотометричних та спектроскопічних спостережень
(набуття ним практичних навичок роботи з пакетом IRAF), лазернолокаційних спостережень, радіоастрономічних спостережень (пакет
CASA), а також астрономічних спостережень в X- та гамма-діапазонах
електромагнітного спектру. Освоєння цих методів та їх програмних
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Література для
вивчення дисципліни

реалізацій в подальшому повинно стати для аспіранта цінним
інструментом під час його роботи над розв’язанням конкретних
наукових задач, в яких необхідно працювати з даними астрономічних
спостережень.
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один семестр
90 годин, з яких 48 години аудиторних занять, з них 32 годин лекцій, 16
годин практичних занять та 42 години самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
- знати основні методики обробки результатів астрономічних
фотометричних та спектроскопічних спостережень, які реалізовані у
пакеті IRAF, алгоритм обробки результатів лазерно-локаційних
спостережень, основні методи обробки радіоастрономічних
спостережень, реалізовані у пакеті CASA, а також основи обробки
результатів спостережень на космічних телескопах в X- та гаммадіапазонах електромагнітного спектру;
- вміти
працювати з пакетом IRAF для обробки астрономічних
фотометричних та спектроскопічних спостережень, працювати з
пакетами обробки результатів лазерно-локаційних спостережень, які
використовуються
на
лазерно-локаційній
станції
(ЛЛС)
Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету
імені Івана Франка, працювати з пакетами програм для обробки
астрономічних
спостережень
в
Xта
гамма-діапазонах
електромагнітного спектру.
Дані астрономічних спостережень, фотометрія, спектроскопія, лазерна
локація, радіоастрономія, Х-діапазон, гамма-діапазон.
Очний
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Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого
розуміння тем
Наведено у табл.1
іспит в кінці семестру
усний
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін
практична астрофізика, програмувавання в середовищі ОС Linux.
Презентація, лекції, дискусія, розв’язок задач, підготовка доповідей.

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, програмний пакет IRAF, програмний пакет
CASA,
пакет
для
обробки
результатів
лазерно-локаційних
спостережень, операційна системи Linux, проектор.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
(окремо для кожного за наступним співідношенням:
виду навчальної
• практичні/самостійні тощо: 20% семестрової оцінки; максимальна
діяльності)
кількість балів 20
• контрольні заміри (модулі): 30% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 30
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100
Питання до екзамену 1. Апертурна фотометрія.
2. Швидка фотометрія.
3. Crowded field фотометрія та PSF-функція.
4. Поверхнева фотометрія.
5. Фотометричні тести, апертурні корекції, фотометричні
перетворення, класифікація об'єктів..
6. Робота з CCD в астрономічній спектроскопії.
7. Обробка спектрів, отриманих вздовж щілини.
8. Обробка результатів Ешеле-спектроскопії.
9. Мультиволоконна спектроскопія.
10. Слоанівський цифровий огляд неба.
11. Покриття неба та роздільна здатність різних релізів в Слоанівському
огляді неба.
12. Каталог зображень в Слоанівському огляді неба та робота з ним.
13. APOGEE в Слоанівському огляді неба.
14. MaNGA в Слоанівському огляді неба.
15. MARVELS в Слоанівському огляді неба.
16. Алгоритми обробки даних в Слоанівському огляді неба.
17. Структура лазерно-локаційної станції (ЛЛС).
18. Калібрування під час роботи лазерно-локаційної станції (ЛЛС),
алгоритм обробки результатів спостережень, якість роботи.
19. Обробка результатів радіоастрономічних спостережень за
допомогою пакету CASA: встановлення пакету програм, опис
інструментів та задач.
20. Обробка результатів радіоастрономічних спостережень за
допомогою пакету CASA: завантаження даних радіоспостережень,
їх редагування, калібрування.
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21. Обробка результатів радіоастрономічних спостережень за
допомогою пакету CASA: робота з радіозображеннями.
22. Обробка результатів радіоастрономічних спостережень за
допомогою пакету CASA: особливості роботи з результатами
спостереження на радіоінтерферометрах ALMA, VLA та ін.
23. Особливості результатів спостережень на XMM-Newton, технічні
ефекти, які виникають при обробці результатів спостережень та
фізичні ефекти, які їх спричиняють.
24. Основи аналізу даних супутника INTEGRAL зa допомогою
програмного забезпечення OSA (Offline Scientific Analysis):
завантаження даних та початок аналізу.
25. Основи аналізу даних супутника INTEGRAL зa допомогою
програмного забезпечення OSA (Offline Scientific Analysis):
отримання зображення.
26. Основи аналізу даних супутника INTEGRAL зa допомогою
програмного забезпечення OSA (Offline Scientific Analysis):
отримання спектру.
27. Основи аналізу даних супутника INTEGRAL зa допомогою
програмного забезпечення OSA (Offline Scientific Analysis):
отримання кривої блиску.
Опитування
Таблиця 1
Схема курсу «Обробка результатів астрономічних спостережень»
Тижд
ень
1,2

3,4

5,6
7,8

Тема занять
(перелік питань)

Форма діяльності
та обсяг годин

Обробка
результатів
фотометричних
астрономічних
спостережень за
допомогою пакету
IRAF.
Обробка
результатів
спектроскопічних
астрономічних
спостережень за
допомогою пакету
IRAF.
Слоанівський
цифровий
огляд
неба.
Обробка
результатів
лазерно-локаційних
спостережень.

Лекції – 4 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 6 год

Додаткова література /
ресурс для виконання
завдань (за потреби)

Термін
виконання

2 тижні

Лекції – 4 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 6 год
2 тижні

Лекції – 4 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 6 год
Лекції – 4 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 6 год

2 тижні

2 тижні
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9,10

11,12

13-16

Обробка
результатів
радіоастрономічни
х спостережень за
допомогою пакету
CASA.
Обробка
результатів
спостережень
супутникової
обсерваторії XMMNewton.
Основи аналізу
даних супутника
INTEGRAL зa
допомогою
програмного
забезпечення OSA
(Offline Scientific
Analysis).

Лекції – 4 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 6 год

Лекції – 4 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 6 год

2 тижні

2 тижні

Лекції – 8 год,
практ. заняття – 4 год,
самостійна робота – 6 год
4 тижні
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