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Előszó 
 

A földi légkör az élet kialakulása szempontjából a legfontosabb tényezők között szerepel. 
Erős szűrő hatása ultraibolya, röntgen és gamma hullámhosszakon alapvető fontosságú az élet 
kialakulását és fennmaradását illetően. Csillagászati szempontból azonban ez azt jelenti, hogy 
a légkör csak bizonyos hullámhossz tartományokban átlátszó az elektromágneses sugárzás 
számára. Ilyen tartományok a látható fény, az infravörös egy része, és a rádió hullámhosszak 
egy része. Ám az átláthatóság ezeken a hullámhosszakon sem jelenti, hogy a fénysugarak 
változatlanul haladnak át a légkörön. A légköri turbulenciák torzítják az objektum fényének 
fázisfrontját; emiatt is építik a lehető legmagasabb helyszínekre a csillagászati 
megfigyelőállomásokat. Egy másik hatás a fény szóródása a légkörben. A szórt fény égi 
háttérként jelenik meg, ami holdas éjszakákon bizonyos méréseket akár lehetetlenné is tehet. 

A megfigyelési technika fejlődésével az 1950-es évek végén sikerült először igen rövid 
expozíciós idejű felvételeket készíteni az égről. Már az első mérésekből nyilvánvalóvá vált, 
hogy a rövid felvételek lényegileg különböznek a szokásos hosszú expozíciós idejű 
felvételektől. A képeken megjelent a korábban nem látott, a csillag fényének hullámfront-
torzulásából eredő interferenciás foltszerkezet. (E-1. ábra). A hosszú felvételeken e gyorsan 
változó interferenciaképet nem lehet látni. Ez az eredmény nyitotta meg az utat a légköri 
turbulenciák megismerésén keresztül a folt-
interferenciás technikához. Labeyrie egy 1970-es 
cikkében javasolta a stellar speckle interferometry 
technikát [2], ahol az interferométer maga a távcső, 
a távcső pupilláján keresztül érkező sugarak pedig a 
képsíkban interferálnak, létrehozva a kép folt-
interferometriás szerkezetét (E-1. ábra). A mérés 
technikai megvalósítása 1970-ben igen nagy 
kihívást jelentett. Mai szemmel nézve érdekes, hogy 
számítógép nélkül is megoldható volt a probléma. 

A speckle- (magyarul folt)-interferometriás 
technikával kezdetben képalkotás nem volt 
lehetséges. Viszont kettőscsillagok esetében 
magából az interferencia képből már ekkor is meg 
lehetett határozni minden lényeges paramétert: a 
szeparációt, a rendszer orientációját az égen, és a 
csillagok relatív fényességét. 

A szakdolgozatom célja nagyon kis szeparációjú, a távcső elvi feloldóképességének határa 
közelében lévő, azonban a légkör hatása miatt egyébként nem feloldható kettőscsillagok 
észlelése folt-interferometriás technikával. Ehhez hasonló technikával Magyarországon 
korábban csak egy alkalommal kísérleteztek a Bajai Obszervatóriumban, ám ott a használt 
távcső elméleti felbontóképességének ötszöröse alatt nem sikerült értékelhető eredményt 
elérni [1]. Én a méréseket az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet piszkéstetői 50cm-es 
Cassegrain távcsövével végeztem, szoros együttműködésben az Intézet két kutatójával, Mező 
Györggyel és Regály Zsolttal. Diplomamunkám kezdetekor Piszkéstetőn nem állt 
rendelkezésre a folt-interferometriás méréshez alkalmas  kamera, ezért a méréssorozatot egy 
nagysebességű ipari CMOS kamera átalakításával, bemérésével, és a kameravezérlő szoftver 
kifejlesztésével kellett kezdenem. Munkám közben, valós idejű képfeldolgozással, sikerült 
megvalósítanom egy új, automatikus fókuszálási módszert is. A mérések során a távcső elvi 
felbontóképességénél (0.23“) mintegy kétszer nagyobb szeparációjú kettőscsillagokat sikerült 

 
E-1. ábra 

Egy csillag folt (speckle) szerkezete rövid 
expozíciós idővel készített képen [22]



 

felbontanunk, átlagos észlelési körülmények mellett. Egy ilyen kettőscsillag képe látható az 
E-2. ábrán, amely szemlélteti, hogy a csillagok nem különíthetők el direkt leképzéssel. Folt-
interferometriás technikával azonban, több ezer kép kombinálásával, a rendszer felbontható. 

Szakdolgozatomban a kettőscsillag mérések eredményeinek bemutatása mellett célom a folt-
interferometria projekt során elért méréstechnikai eredmények dokumentálása is. A dolgozat 
egyes fejezetei útmutatóként szolgálhatnak a Piszkéstetőn további folt-interferometriás 
méréseket végezni kívánó kutatóknak. Úgy gondolom, hogy ez a technika a magyarországi 
megfigyelési lehetőségeknek tökéletesen megfelelő, új irányvonalat nyithat a honi 
csillagászatban. 

A szakdolgozat felépítése a következő: 

Az első fejezet célja a távcső képalkotásának, és 
feloldóképességének elemzése. Először a légkörtől mentes 
eseteket tárgyalom, majd a légkör modelljének 
megismertetésén keresztül a légköri leképzési problémákat 
mutatom meg. Végül, kitekintésképp, felsorolom a légköri 
korrekciós technikákat. 

A második fejezet az észlelés technikai hátterének 
fejlesztését leíró fejezet, mely bemutatja az észlelés alatt 
felmerülő problémákat és ezek megoldását. Ez a rész egyfajta 
útmutatóként is szolgál a saját fejlesztésű észlelőszoftver 
kezeléséhez. A fejezet végén bemutatom a távcső 
fókuszálásának új, valós idejű módszerét.  

A harmadik fejezetben tárgyalom a folt-interferometriás 
technika elméleti hátterét, majd szisztematikusan bemutatom az egyes lépéseket az észlelésre 
való felkészüléstől az adatok kiértékeléséig.  

A negyedik fejezet a kettőscsillagokra kapott megfigyelési eredményeim ismertetése. A 
dolgozatot rövid összefoglalás zárja, kitekintéssel a további lehetőségekre. 

 

A következőben szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítsége, hozzájárulása 
nélkül ez a szakdolgozat soha nem készülhetett volna el. Elsőként témavezetőmnek, Dr. 
Ábrahám Péternek (MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet) a szakdolgozat elkészítéséhez 
nélkülözhetetlen feltételek biztosításáért valamint a szakdolgozatom elkészítésében nyújtott 
segítségért. Mező Györgynek (MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet, Napfizikai 
Obszervatórium) az interferometria mérések kezdeményezéséért, az együtt dolgozó partnerek 
sikeres koordinálásáért, az input katalógus elkészítéséért, továbbá hogy Dr. Orzó Lászlóval 
együtt (MTA SZTAKI) a Dr. Radványi András által vezetett "On chip hullámfront érzékelés 
és processzálás parallel implementációja" című K61965 számú OTKA pályázat forrásaiból 
lehetővé tették és segítették a folt-interferometria technika megvalósítását. Regály Zsoltnak 
(MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet) az IDL adatredukciós szoftver elkészítéséért. Dr. 
Rácz Miklósnak (MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet), az észlelésekhez használt távcső 
pontos beállításáért, a nélkülözhetetlen Barlow-lencse foglalatának elkészítéséért, és a távcső 
flat-field ernyőjének felszereléséért. A Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet 
technikai személyzetének a távcső kameraillesztésének elkészítéséért. Nagyszerű volt, hogy 
diplomamunkám megvalósítása során igazi csapattagnak éreztem magam. Végül, de nem 
utolsósorban köszönet feleségemnek, Mónikának, akinek a megértő türelme, és segítsége 
nélkül ez a méréssorozat, és szakdolgozat nem jöhetett volna létre. 

E-2. ábra 

A WDS J06573+5825 kettős-
csillag (mért szeparáció: 0,62”) 
egy rövid expozíciós idejű 
felvételen.  
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1. Fejezet 
Bevezető áttekintés, elméleti alapok 
 

1.1 A távcsővel alkotott kép keletkezése 
A csillagászati távcsövek, és ezek légkörön keresztüli leképzési problémáinak megértéséhez 
nélkülözhetetlen megismerkednünk a Fourier-optika alapjaival. A Fourier-optika mutatja meg 
a távcső alapvető problémáit, feltárva annak leképzési határait. Sokszor – mint a légkörön 
kívüli csillagászatnál – ez elegendő. A földi csillagászat problémáinak megértéséhez azonban 
elengedhetetlen a légkör alapvető modelljének ismerete is. Ennek megértése szükségszerű a 
légköri hullámfront degenerációk, és ezek leképzési hatásainak tárgyalásához, ami a földi 
csillagászat problémáinak kulcsát jelenti. 

A geometriai optikában a fényterjedésnél a fény interferenciáját nem vesszük figyelembe. Egy 
optikai rendszernél ezt figyelembe véve jutunk el a diffrakciós effektusig. A diffrakció az oka 
annak, hogy egy optikailag tökéletes leképzőrendszer képe a fókuszsíkban nem ponttá vetül le 
– mint azt a geometriai optika alapján várnánk –, hanem szétszóródik e pont körül. Ennek 
okán, két kellően közeli, pontszerű objektum már nem biztos, hogy elkülönül a keletkezett 
képen. A legközelebbi, még különálló ponttá leképzett pontok távolságát nevezzük a távcső 
diffrakciós határának, vagy feloldási határnak. A diffrakció milyensége az optikai elemek 
alakjától, mértéke az optikai elemek méretétől, és az ezen átvonuló fény hullámhosszától 
függ. Egy optikai rendszer diffrakció-limitált felbontása csak a méret növelésével és/vagy a 
hullámhossz csökkentésével érhető el.  

A következő két fejezetben M.C. Roggemann munkája alapján [13] tömören összefoglalom 
azokat az alaperedményeket, amelyek a folt-interferometria megértéséhez nélkülözhetetlenek. 

 
1-1. ábra. Diffrakciós geometria 
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1.1.1 Rayleigh−Sommerfeld diffrakciós formula 
Az 1-1. ábra illusztrálja a Fourier-optika geometriáját. A képen a beeső fény az apertúrán 
átjutva kerül a leképzési síkra, ahol a detektor található. Az x0 és y0 az apertúra síkját, míg az 
x1 és y1 a leképzés síkját feszíti ki. Az 0xr az apertúra síkjában lévő vektor, míg az 1xr  a 
leképzési síkban lévő vektor. Az 01rr  vektor az ezeket összekötő vektor. A probléma 
tárgyalásához a következőket kell leszögezni: 1. A skaláris diffrakciós modellben az optikai 
mennyiségeket skalárként kezeljük, vektortermészetüket figyelmen kívül hagyjuk. 2. A 
diffraktáló apertúra mérete nagyságrendekkel nagyobb, mint az optikai hullámhossz. E két 
kikötés általában könnyen teljesíthető. 

A Rayleigh−Sommerfeld formula a Helmholtz-hullámegyenlet megoldása egy ügyesen 
megválasztott Green-függvénnyel. A formula szokásos alakja: 

∫=
A

xd
r

rjk
xu

j
xu 0

01

01
0011 )cos(

)exp(
)(1)( r

r

r
rr θ

λ
, (1.1) 

ahol az )( 11 xu r a komplex intenzitás a leképzési síkban, az 1xr  pontban. Az )( 00 xu r  az apertúra 
síkjában, 0xr  pontban lévő komplex intenzitás. λ  az optikai hullámhossz és  k az optikai 
hullámszám ( λπ /2 ). Az integrálást az apertúra azon részére kell elvégezni, ahol az átengedi 
a fényt. Az (1.1) kifejezést az alábbi módon is felírhatjuk 

∫=
A

d xdxxhxuxu 0100011 ),()()( rrrrr , (1.2) 

ahol ),( 10 xxhd
rr  kifejezés a szabad átviteli függvényt definiálja, mely 

)cos(
)exp(1),(

01

01
10 θ

λ r
rjk

j
xxhd r

r
rr

= . (1.3) 

Az intenzitás kifejezését a 0101 xxr rrr
−=  figyelembevételével a következő alakba írhatjuk 

)()()()()( 1100010011 xhxuxdxxhxuxu d
A

d
rrrrrrr

∗=−= ∫ , (1.4) 

ahol∗  a kétdimenziós konvolúció jelölése. A konvolúciós forma legnagyobb előnye, hogy a 
konvolúció Fourier-transzformáció után, a frekvencia térben szorzássá alakul. A Fourier-
transzformáció definíciója 

 

[ ] ∫ ⋅−== 0)2exp()()()( xdxfjxgxgFfG rrrrrr
π . (1.5) 

 

Fourier-térben a Rayleigh−Sommerfeld formula alakja a következő lesz:  

)()()( 01 fHfUfU d

rrr
= ,  



3 

ahol a szabad átviteli függvény Fourier-térben a következővé alakul 
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(1.6) 

Ha 222 yxz +>> , akkor (1.6) a következő alakba írható 
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r
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r
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(1.7) 

amit Fresnel-formulának nevezünk.   

 

1.1.2 Koherens leképzés 
Egy tárgy leképzéséhez szükség van egy a fény útját módosító tagra. A távcsöveknél vagy a 
fényképezőgépeknél ezt legegyszerűbb esetben egy lencsével oldhatjuk meg. A lencse 
módosítja a fény fázisát a lencse síkjában, a lencse közepétől való távolság függvényében. 
Emiatt a tárgy egyes pontjaiból kiinduló fényhullámok azonos fázisban érkeznek be a 
leképzési sík megfelelő pontjaiba. A lencsés leképzés geometriája az 1-2. ábrán látható. A 
koherens leképezésnél a fény monokromatikus, térben és időben koherens. Vezessük be a 
leképzést végző lencse tagot a következőképpen 

 

 
1-2. ábra. Lencsés leképezés geometriája 
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)()()( xtxuxu lit
rrr

= , (1.8) 

ahol a )(xtl
r a lencse átviteli függvénye, ami vékony lencsékre 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= 2

2
exp)( x

f
kjxtl

rr , (1.9) 

ahol f a lencse fókusztávolsága. A koherens, monokromatikus képalkotás egyenlete 

)()()( 0 xhxuxui
rrr

∗= . (1.10) 

A Fresnel-formulából és a lencse (1.9) átviteli függvényéből a következő átviteli függvényt 
kapjuk: 

[ ] [ ])(2exp)()( ii dfWFxfjdfWxh λπλ
rrrrr

=⋅−= ∫ . (1.11) 

Ennek Fourier-transzformáltját véve a következő eredményre jutunk:   

( )idfWfH λ
rr

=)( , (1.12) 

ahol a )( idfW λ
r

 az optikai rendszer pupillafüggvénye, λ  a fény hullámhossza, id  pedig a 
távolság a pupilla és a leképzési sík közt.  

Legegyszerűbb esetben a pupillafüggvény egy xD , yD  méretű téglalap, melynél 
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(1.13) 

Ekkor az átviteli függvényre azt kapjuk, hogy 
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Tehát az átviteli függvény élesen levág x irányban 
x

ix

D
df λ  és y irányban 

y
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D
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 frekvenciák 

felett. A válaszfüggvény ekkor az alábbi alakot ölti 
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A ),( yx ffH  átviteli függvényt, és a ),( yxh válaszfüggvényt az 1-3. és az 1-4. ábra mutatja. 
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Kör alakú pupilla esetén (ami távcsövekre leginkább jellemző) a következő W pupilla 
függvényt vezethetjük be 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2/
)(

D
x

circxW
r

r , ahol 

1)( =xcirc , ha 1<xr  

0)( =xcirc , ha 1≥xr . 

(1.15) 

Ezzel a rendszer átvitele (1.12) és (1.15) alapján 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
=

2/
)(

D

df
circfH

iλ
r

r
 (1.14) 

lesz. Ebből látni, hogy a létrejött kép vágási frekvenciája 
id

D
λ

2/  lesz. Az (1.14) átviteli 

függvénynek a válaszfüggvénye gömbi koordinátákra átírva a következő formát veszi fel 

 

i

i

i

d
rD

d
rDJ

d
Drh

λ

λ
π

πλ
2

2
2

)2(
)(

1

2

2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

= , (1.15) 

 

1-3. ábra 

A téglalap alakú pupilla átviteli függvénye koherens 
megvilágításnál  

1-4. ábra 

A téglalap alakú pupilla válaszfüggvénye koherens 
megvilágításnál  



6 

 
ahol J a Bessel-függvény; r a középpontól mért távolságot, D az apertúra átmérőt jelenti. A 
kör apertúrájú rendszer leképzésének válaszfüggvénye az 1-5. ábrán látható. 

Az optikai rendszer térbeli felbontását a középpont és az első null-átmenet távolságával 

definiáljuk. Ezzel az optikai rendszer felbontása 1.22
D
diλ

. A kifejezésben szerepel id , a 

pupilla és a leképzési sík távolsága. Ha azonban lineáris térből áttérünk a szög-térbe, 

bevezetjük a i
i

df
d
x rrr

r
== βα ,

 
kifejezéseket, ezzel az átviteli egyenlet a következő alakot ölti 

[ ] [ ])(2exp)()( λβαβπλβα
rrrrr WFjWh =⋅−= ∫ , és ( )βλβ

rr
WH =)( . (1.16) 

Ebben már nem szerepel id , a tulajdonképpeni fókusztávolság, azaz a felbontás csak az 
optikai rendszer átmérőjétől és a hullámhossztól függ. A későbbiek miatt fontos megemlíteni, 
hogy a levezetés végeredménye téglalap alakú pupilla esetén xic Ddx /λ= x irányú maximális 
felbontást, és ixc dDf λ/=  levágási frekvenciát ad. 

 

1.1.3 Inkoherens leképzés, levágási frekvencia, felbontóképesség 
Az előző részben a leképzett tárgyról érkező fény monokromatikus és koherens volt. Ám 
milyen eredményeket kapunk inkoherens megvilágításnál? Az inkoherens megvilágítás 
modelljében a tárgy minden egyes pontja teljesen független a többitől. A valóságban ez nem 
teljesen igaz, mert két pont nem független, ha azok egy bizonyos távolságon belül (λ -nál 
közelebb) vannak. Azonban a modell jól működik, ha az optikai rendszer nem képes 
felbontani ezt a távolságot. A csillagászati távcsöveknél az észlelések során ez a kritérium 
tökéletesen teljesül. 

A koherens rendszer )(xi r  intenzitását (1.10) modulusának négyzete adja, azaz 

 
1-5. ábra 

A kör alakú pupilla válaszfüggvénye koherens megvilágításnál 
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 )()( )()( 22 xhxuxuxi rrrr
∗==  (1.17) 

ahol * konvolúciót jelöl. A konvolúció definíció szerint az alábbi műveletet jelenti 

xdxdxxhxxhxuxuxi ii ′′′′′−′−′′′= ∫∫
rrrrrrrrr )()()()()( **

00  (1.18) 

ami a koherens megvilágítás intenzitásfüggvénye. Itt a felső indexben szereplő  * a komplex 
konjugáltat jelöli.  

Vizsgáljuk most meg, milyen intenzitásfüggvényt kapunk inkoherens megvilágítás esetén! Ha 
az optikai )(xu r  függvény egy véletlenszerűen változó mennyiség, akkor ennek következtében 

)(xi r  is az lesz. A detektált mennyiség ennek átlagértéke lesz. Az (1.18) mennyiség átlagát 
véve 

xdxdxxhxxhxuxu

xdxdxxhxxhxuxuxi

ii

ii

′′′′′−′−′′′=

′′′′′−′−′′′=

∫∫
∫∫

rrrrrrrr

rrrrrrrrr

)()()()(

)()()()()(
**

00

**
00

, (1.19) 

ahol a .  az átlagolás operátora. Az inkoherens leképzés koherencia tulajdonságai miatt az 

)()( *
00 xuxu ′′′ rr  mennyiség a következőképpen írható fel 

 )()()()( *
00 xxxoxuxu ′′−′′=′′′ rrrrr δκ , (1.20) 

ahol )(xrδ  a Dirac-delta függvény,  )(xo ′r  az objektum átlagintenzitása, κ  pedig egy 
konstans, amely a későbbiekben elhagyható. (1.20)-at  (1.19)-be helyettesítve és az x ′′r szerinti 
integrálást elvégezve a következőket kapjuk 

22 )(*)()()()( xhxoxdxxhxoxi ii
rrrrrrr

=′′−′= ∫ , (1.21) 

ahol a * a konvolúciót jelöli. Tehát a válaszfüggvény 2)(xhi
r -től függ, amit PSF-nek (Point 

Spread Function) nevezünk és )(xs r -el jelölünk: 

2)()( xhxs i
rr

= . (1.22) 

Mekkora a maximális felbontás inkoherens leképzés esetén? Az (1.21) egyenlet  Fourier-
térben az alábbi alakú lesz 

)(*)()( fHfOfI
rrr

= , (1.23) 
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ahol a nagybetűs mennyiségek az (1.23) egyenletben szereplő kisbetűs mennyiségek Fourier-
transzformáltját jelölik, valamint )( fH

r
az )(xs r  Fourier-transzformáltja. Az )( fI

r
 és )( fO

r
 az 

objektum, és a kép frekvenciaspektruma. A )( fH
r

-t optikai átviteli függvénynek (OTF) 

nevezzük. A konvenció szerint )( fH
r

-t normalizáljuk 0=f
r

 frekvenciára, azaz 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
[ ] [ ] 000

*

*

0 )(*)(
)(*)(

)()(
)()(

)(
)()(

====

===
ffff xhFxhF

xhFxhF
xhxhF

xhxhF
xsF

xsFfH rr

rr

rr

rr

r

rr
, (1.24) 

ahol a * a konvolúciót jelöli. Itt is felhasználva az (1.13) egyenletet a következőt kapjuk 

[ ] [ ]
[ ] [ ]0*0

*
)(

WW
dfWdfW

fH ii λλ
rr

r
= , (1.25) 

ahol a W kifejezés a pupillafüggvény, ami tartalmazza a pupilla méretét - azaz áteresztését - 
és a pupillafázis aberrációit is. 

Esetünkben az egyszerűség kedvéért téglalap alakú pupilla esetén 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

yx D
yrect

D
xrectxW )(r , ahol 

1)( =xrect , ha 2/1<x  

0)( =xrect , ha 2/1≥x  

(1.26) 

(1.25) kifejezésbe helyettesítve (1.12) kifejezést, a következő optikai átviteli függvényt 
kapjuk 

 
1-6. ábra 

A téglalap alakú pupilla átviteli függvénye 
inkoherens megvilágításnál  

 
1-7. ábra 

A téglalap alakú pupilla válaszfüggvénye inkoherens 
megvilágításnál  
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( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
y

iy

x

ixy

iy

x

ix

y

iy

x

ix

yx D
df

tri
D

dftri
rectrectrectrect

D
df

rect
D

dfrect
D

df
rect

D
dfrect

ffH
λλ

λλλλ

00*00

*

),(  
(1.27) 

ahol 

xxtri −= 1)( , ha 1<x  

0)( =xtri , ha 1≥x  

Ezek szerint a levágási frekvencia ixc dDf λ/= , ami xic Ddx /λ=  maximális felbontást 
eredményez, hasonlóan a koherens leképzésnél kapott eredményekhez. Itt is érdemes 
megjegyezni, hogy a felbontás csak látszólagosan függ a id  pupillatávolságtól. Távolságról 
szögtérbe való áttéréssel a kifejezés a (1.16)-hoz hasonló alakra hozható. Az (1.27) egyenlet 
inverz Fourier-transzformáltja, megadja a rendszer optikai válaszfüggvényét 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

y

i

x

i

yx

d
D

sic
d

D
sic

d

DD
yxs

λλλ
22

2),( . 

Hasonlóan kaphatjuk meg a kör alakú pupilla átviteli függvényét 

(1.28) 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

−
2

1

1cos2)(
D
d

D
d

D
d

H iii ρλρλρλ
π

ρ

, ha idD λρ /≤  

0)( =ρH , ha idD λρ />  

(1.29) 

(1.29)-ből a inverz Fourier−Bessel transzformációval kapjuk ennek válaszfüggvényét: 

 
1-8. ábra 

A kör alakú pupilla átviteli függvénye inkoherens 
megvilágításnál  

 
1-9. ábra 

A kör alakú pupilla válaszfüggvénye inkoherens 
megvilágításnál  
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2
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1
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2
)0(
)(

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

i

i

d
rD

d
rDJ

s
xs

λ

λr

 (1.22) 

 

1.1.4 A piszkéstetői mérések optikai átviteli függvénye 
Az 1-10. ábrán egy piszkéstetői mérésünk átviteli függvénye látható a frekvenciák 
függvényében. A képen a függőleges tengelyen az átvitel erőssége, a vízszintes tengelyen a 
létrejött kép térbeli frekvenciái láthatóak. A frekvencia a kiértékelt 128*128 pixeles képben 
megjelenő legnagyobb frekvenciára van normálva, ami 1/(64*1pixel mérete). Az ábrán 
látható átviteli függvény jelentősen eltér az 1-7. ábrán látható diffrakció limitált, légkörmentes 
átviteli függvénytől, mivel az 1-10. ábrán a nagyobb frekvenciákhoz tartozó értékek nagyon 
közel állnak a nullához. Az, hogy ezen értékek nem nullák, csak az 1-11. ábrán válik 
láthatóvá, ami ugyanezt a mérést mutatja logaritmikus skálán. Az 1-10. ábra mutatja a légkör 
jelentős torzító hatását a keletkezett kép nagy frekvenciáin. Jól látható a légkör szerepe az 
átviteli függvényben, ami a földi távcsövek leképzésében a legdominánsabb tényező, s 
amelynek elméleti vizsgálata a következő fejezetben található. A nagy frekvenciákon 
tapasztalt nullához közeli értékek miatt e frekvenciákon a jel/zaj viszony igen alacsony, ami  
több száz, esetleg több ezer kép felvételét teszi szükségesé a folt-interferometriás technikához. 

  

 
1-10. ábra 

A piszkéstetői mérések átviteli függvénye 
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A távcső által alkotott képben előforduló 
frekvenciák levágási frekvenciája, azaz a távcső 

)( fH
r

 átviteli függvényének véges jellege 
tökéletesen látszódik folt-interferometriás 
technikával elkészített méréseinken. Az 1-12. 
ábrán a HIP 32438-nak a Fourier-térben kapott, 
10000 interferencia-képből, ún. specklegramból 
átlagolt képe látható. A kép közepén a kis 
frekvenciákat, a szélek felé haladva az egyre 
nagyobb frekvenciákat láthatjuk. Az ábrán jól 
láthatók a távcső által készített képen még 
jelenlévő frekvenciák. Az illesztett fekete 
ellipszis a határfrekvenciát mutatja, amin kívül 
már csak zaj található. Az ellipszisforma, egy 
hibás optikai tag, az ellipszis kistengelyével 
azonos irányú felbontást rontó hatására utal. 
Méréseink e hibáját a kiértékelés fejezetben 
tárgyalom részletesebben. 

A folt-interferometriás technika alkalmazásával 
az elérhető felbontás a távcső diffrakciós határa, 
azaz elérhető a diffrakció-limitált leképzés.  

 
1-11. ábra 

A piszkéstetői mérések átviteli függvénye, logaritmikus skálán 

 
1-12. ábra 

A HIP 32438 specklegramja 
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1.2 A földi légkör jellemzése a nagyfelbontású csillagászat szempontjából 
A fejezet első részében bemutatom a földi légkör inhomogenitásainak leírásához alkotott 
modellt és annak jellemzőit. A második részben a légköri modell fényterjedésre gyakorolt 
hatását és leírásához felhasznált paramétereket mutatom be. Végül a légkör hatásainak 
korrekciójára eredményesen használható technikákat tárgyalom. 

 

1.2.1 A földi légkör szerkezete 
A földi távcsöves leképzés legnagyobb problémája a légkör időben és térben is inhomogén 
szerkezete. Az inhomogenitás oka a légköri mozgások, a szél miatt kialakuló turbulenciák. E 
fejezetben nem célom a légköri turbulenciák pontos leírása, csak betekintést kívánok adni a 
légkörben zajló folyamatokba. A probléma leírásának komplexitása miatt csak a 
végeredményeket és az ezekből levonható következtetéseket mutatom be. A részleteket az 
irodalomjegyzékben található cikkek tartalmazzák.  

A légköri áramlás a légkör magas Reynolds-számának megfelelően mindig turbulens. A 
turbulencia mind térben, mind időben erősen és véletlenszerűen változóvá teszi a légkör 
paramétereit, lehetetlenné téve azok változásának pontos leírását. Elsőként Kolmogorov 
javasolt egy statisztikai modellt, ami a légkörben zajló mozgásokat írja le. Ez a modell a 
turbulens áramlást összenyomhatatlan, súrlódó folyadékban írja le, melyben a rendszer a 
mozgásához szükséges energiát a legnagyobb skálákon nyeri. Ez a légköri turbulenciák szíve, 
amit tulajdonképpen szélként ismerünk. A nagy skála a legnagyobb előforduló örvények 
mérete, jelölése 0L . A nagyobb skálákon szerzett energia táplálja az egyre kisebb, és kisebb 
skálákat, míg a legkisebb 0l  skálán a kinetikus energia a súrlódás hatására hővé alakul. 
Kolmogorov modellje a turbulenciákban lévő sebességfluktuációkat az 00 llL <<  skálákon 
írja le, amit belső tartományoknak nevezünk. 

A következőkben Peter Knuttson [20] munkája, és Michael C. Roggemann [13] könyve 
alapján vázolom e fluktuáció modell eredményeit.  

A fluktuációk jellemezhetők egy sebességeloszlás-függvénnyel, ami az egymástól ρ
r  

távolságú helyeken lévő sebességek különbségét írja le. Ahogy később látni fogjuk, a 
turbulenciák erőssége a sebességfluktuációktól függ. Kolmogorov a következő 
eloszlásfüggvényt javasolta 

3/222)()()( ρρρ VV CrvrvD =+−=
rrrr , (2.1) 

ahol rr  és ρ
r

 térbeli vektorok,  v az adott helyen a sebesség vektor nagysága. A 2
VC  paraméter 

az egyenlőség teljesítéséhez kell és a betáplált energia nagyságától függ. A sebességeloszlás-
függvény homogén (nem függ a helytől), valamint izotrop, mivel csak a ρr  nagyságától függ, 
irányától nem. A fenti egyenlet csak a belső tartományokban igaz, a légkörben 0L  néhányszor 
tíz métert, 0l  néhány millimétert jelent. 

A hőmérséklet-fluktuációk szintúgy szerepet játszanak a légköri folyamatokban, hasonlóan 
ezek eloszlásfüggvénye: 

3/222)()()( ρρρ TT CrTrTD =+−=
rrrr . (2.2) 
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A légkör külső tartományaiban 2
TC  értéke függ a helytől és az időtől, azonban a belső 

tartományokban 2
TC  konstans. Ennek meghatározása légköri hőmérsékleti mérésekkel 

végezhető el. 

A légkör törésmutatója, N = n – 1, arányos a sűrűséggel. A sűrűség az ideális gázegyenletből 
P/RT, ahol P a nyomás [Pa], T a hőmérséklet [K], és R a gázállandó. Ebből a törésmutató 

11076.7),( 7 +⋅= −

T
PPTn . (2.3) 

Nyilvánvaló, hogy a hőmérséklet-fluktuáció a törésmutatóban is fluktuációkat eredményez. A 
nyomásfluktuációk is okoznak fluktuációkat a törésmutatóban, de ezek nagysága 
elhanyagolható. Ennek az az oka, hogy a belső tartományokban e fluktuációk 
hangsebességgel terjedve tökéletesen kisimulnak. 

A törésmutató változását (2.3) deriváltja adja meg: 

T
T
PPTn δδ 2

71076.7),( −⋅= . (2.4) 

Ezért a törésmutatóra a következő kifejezés lesz érvényes 

3/222)()()( ρρρ NN CrnrnD =+−=
rrrr , (2.5) 

ami a törésmutató fluktuációit írja le. A NC  együttható a törésmutató-fluktuációk erősségét 
jellemzi a közegben. NC  neve törésmutató szerkezeti koefficiens, dimenzióját tekintve 

3/1−L dimenziójú, mint VC  és TC .  

A törésmutató-fluktuációk erősségére végül a következőt kapjuk: 

TN C
T
nC

δ
δ

= . (2.6) 

Ezek alapján lehetővé válik 2
NC  profijának meghatározása a légkörben. Két tipikus profil 

látható az 1-13. és 1-14. ábrán. 

 

Mint az az 1-13. és az 1-14. ábrákon látható, a leginkább turbulens a földfelszíni közeg. 
Ugyanis a Nap sugárzásának nagy része a felszínen nyelődik el, a felszálló légáramlatok 
pedig erős turbulenciákat okoznak, melyek a felszín közelében a legnagyobb energiájúak, 
tehát optikai hatásuk is itt a legerősebb. Mivel a légköri nyomás exponenciálisan csökken a 
magassággal, a (2.4) egyenlet alapján a törésmutató eloszlásában is ezt tapasztaljuk. Az 1-14. 
ábrán azonban egyértelműen felfedezhető egy 15 km magasságban lévő turbulens réteg. Ez a 
légköri tropopauza, ami a légkörünk leginkább turbulens tartománya. A tropopauza által 
elválasztott két légköri réteg – a troposzféra, és sztratoszféra – határán erős a két réteg 
szeleinek relatív sebessége, ami erős turbulenciákat kelt a tropopauza rétegben. A képeken jól 
látható, hogy a turbulenciák általában rétegekbe rendeződnek. 
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A törésmutató eloszlásának térbeli frekvenciaösszetevői (PSD) a következők 

{ } 3/112033.0)()()( −=+−=Φ κρκ NffN CrnrnF
rrrr , (2.7) 

ahol az F a Fourier-transzformáció, a l
rr /2πκ = a háromdimenziós térbeli hullámszám vektor. 

Az )(rn f
r  kifejezésben az f index azt jelöli, hogy a kifejezésből le van vonva ennek 

átlagértéke )(rn r . A PSD a belső tartományokra igaz. Az 0Ll >  tartományokra a PSD 
kisimul, mivel L0  fölötti skálákon nem jelenik meg újabb betáplált energia. Az 0ll <  
tartományon a PSD kinullázódik, mivel a mozgási energia a súrlódás miatt hővé alakul. 
Ennek leírására a módosított Kármán-spektrumban a (2.7) kifejezés a következőképp módosul 

)/exp()(033.0)( 226/112
0

22
iNN C κκκκκ −+=Φ −r , (2.8) 

ahol 00 /2 Lπκ =  és 0/91.5 li =κ . A Kolmogorov és a módosított Kármán-eloszlás az 1-15. 
ábrán láthatóak. 

 

A másik nagyon fontos összefüggés a törésmutató-fluktuációk időbeni eloszlása 

3/2222 )(),(),(),(),(),( τττττ vCvrntrntrntrnvD NN =−−=+−=
rrrrr , (2.9) 

ahol v  a szélsebesség, τ egy időtartam. Tehát a törésmutató-fluktuációk időbeni változását a 
szél sebessége határozza meg. 

 

 

 

1-14. ábra 
2
NC profil, Starfire Opt. Range Obs., Albuquerque NM [21] 

1-13. ábra 
2
NC profil, Siding Spring Obs., Australia [21]  
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1.2.2 Fényterjedés a földi légkörben 
Egy távcsővel fel nem bontott csillag megközelítőleg egy végtelen távoli pontforrásként 
kezelhető. Ennek leírása a z irányban, v sebességgel terjedő harmonikus hullámegyenlettel 
lehetséges 

{ })(exp),,( vtzikAtvz +=Ψ . (2.10) 

Az így leírt mennyiség a komplex amplitúdó, ahol A jelöli az elektromágneses térerősséget,  
k(z+vt) pedig a fázist. A hullámfront az a sík, ahol a fázis azonos, s ez síkhullám esetén 
merőleges a terjedés irányára. A légkörben található törésmutató-fluktuációk következtében a 
hullámfront torzul, a csillag fénye elhajlást szenved. Az elhajlás miatti fáziskülönbségek 
interferenciát idéznek elő, emiatt az A amplitúdó kis apertúra esetén időben nem lesz állandó. 
Ezt az effektust szcintillációnak nevezzük, ami szabad szemmel (apertúra átmérője 
közelítőleg 8mm) jól látható, a csillagok fényét vibrálni látjuk. 

 
1-15. ábra 

Normált Kármán féle frekvencia eloszlás. L0=50 m (szaggatott vonal), l0=5 mm (pontozott szaggatott 
vonal). A pontozott felső vonal a (2.7) egyenlet által mutatott Kolmogorov szerinti eloszlás [20]. 
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Miért lehet a gyakorlatban a szcintilláció hatását elhanyagolni? Egy l méretű turbulens örvény 
Fresnel-diffrakcióból számítható fényeltérítő hatása l/λθ =  szögű. Az interferencia két 
eltérített hullám közt akkor következik be, amikor λθλ // 2lP ==  utat tesz meg. Egy jó 
megfigyelő hely felett az l = 20 cm lesz a tropopauzában. Mivel a szcintillációs határértékre 
látható fénynél P = 80 km-t kapunk, és a tropopauza távolsága hozzávetőlegesen 15 km, ezért 
a szcintilláció hatása elhanyagolható. Egy rosszabb megfigyelőhelyről természetesen nem 
kapunk ilyen nagy határértéket, aminek következtében nem lesz elhanyagolható a szcintilláció 
hatása. Hasonlóan nem elhanyagolható, ha nagyobb zenittávolság irányában észlelünk, 
ugyanis ekkor nagyobb légtömegen nézünk keresztül. Ez a hatás nagyobb apertúra mérettel 
szintén gyengül, ugyanis az apertúra felszínén kiátlagolódik, így a csillagászati távcsöveknél 
általában számításon kívül hagyható. 

A turbulens légkör másik hatása a hullámfront torzítása miatti képtorzulás. Ahogy a 
hullámfront belép a légkörbe a közeg fénysebessége a következőképp változik 

n
cv = , (2.11) 

ahol c a vákuumban mért fénysebesség. Ezt beírva a (2.10) hullámegyenletbe a 

fázis )( t
n
czk + -re módosul. A légkörbe lépés előtt egy távoli csillag fényének hullámfrontja a 

terjedés irányára merőleges sík, a légkörbe lépés után t0  idővel a hullámfrontot a következő 
egyenlet határozza meg 

n
ctzz m

0
0 −= . (2.12) 

A hullámfront különböző pontjain a légkör törésmutató-fluktuációi miatt a hullám különböző 
törésmutatójú rétegeken halad át. Emiatt a hullámfront különböző pontjain a megtett út  
különbözni fog, ami a hullámfront légköri torzulását okozza. Érdemes kiemelni, hogy a 
hullámfront légkörbeli torzulása független a hullámhossztól. Ez azt jelenti, hogy a hullámfront 
torzulása nem eredményez diszperziót. 

 
1-16. ábra.  

A légkör hullámfront torzító hatása 
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Az optikai úthossz zn ⋅ , ahol z a geometriai úthossz. A fáziskülönbség a pupillánál az optikai 
úthosszkülönbségtől függ. Mivel a geometriai úthossz azonos, a pupilla xr  pontjában az 
optikai fáziskülönbséget a következő integrál adja meg 

∫=
mz

dzzxnkx
0

),()( rrφ . (2.13) 

A kifejezés arányos k-val, ami fordítottan arányos λ -al. Ezért a légkör hatása kevésbé jelenik 
meg hosszabb hullámhosszokon.  

A fázisfluktuációk mértéke tehát közvetlenül a törésmutató fluktuációktól függ, amit a (2.5) 
egyenlet ad meg. A fázisfluktuációk mértéke ezek alapján 

3/222
)(())( ρξφφξφ NCxD =+−=
rrr

, (2.14) 

ahol xr  egy pont, ξ
r

 két pont távolságának vektora a pupilla síkjában. (2.13), és (2.5)-ből a 
következő adódik 

3/5

0

22 )(914.2)( ξξφ ⋅= ∫
mz

N dzzCkD
r

. (2.15) 

Ez a zenit irányában való megfigyelésre érvényes. A γ  szögben történő megfigyelésnél (2.15) 
a következőképp módosul 

3/5

0

2
2

)(
)cos(

914.2)( ξ
γ

ξφ ⋅= ∫
mh

N dhhCkD
r

, (2.16) 

ahol az )cos(/1 γ  a relatív légtömeg, h a magasság, hm a légkör felső határát jelöli. Bevezetve 
a következő jelölést 

∫=
mh

N dhhCkr
0

2
2

0 )(
)cos(

4323.0
γ

, (2.17) 

a (2.16) képlet a következőre egyszerűsödik 

3/5

0

88.6)( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

r
D ξξφ

r
, (2.18) 

ahol r0 a Fried-paraméter vagy más néven a koherencia távolság, ami a turbulenciák 
leírásának kulcsparamétere. Ez a paraméter tartalmazza a légkör teljes hatását a leképzésre. A 
Fried-paraméter 5/6λ -el arányosan függ a hullámhossztól, mivel tartalmazza k –t is. Ezek 
mellett függ a megfigyelés zenittávolságától is. 

A fázis szórása az apertúra síkjában 222 φφσφ −= . Egy D átmérőjű teleszkóp apertúráján 
így a következő szórást kapjuk 



18 

3/5

0

2 03.1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

r
D

φσ . (2.19) 

Tehát a Fried-paraméter egy olyan karakterisztikus átmérőt jelent, amekkora távcső 
átmérővel, az adott légköri viszonyok mellett még diffrakció-limitált képet kapunk. A Fried-
paraméter értéke 10 cm nagyságrendbe esik egy jó megfigyelési pontról. A Fried-paraméter 
kis értéke motiválta az adaptív optikájú távcsövek fejlesztését. Az adaptív optikával e 
fázishibák kijavíthatóak, egy számítógép vezérlésű fáziskorrekciós lemez közbeiktatásával. 
Ennek rövid leírása a következő fejezetben olvasható. 

A távcső átmérőjénél nagyobb skálájú turbulenciák egy egyenletes fázisgradiens 
komponensként jelentkeznek az apertúra mentén. Ez a fázishiba tulajdonképpen felfogható 
úgy, mintha a csillag fénye más irányból jönne. Tehát ez a hibakomponens a csillag képének 
imbolygásában fog jelentkezni. A nagy karakterisztikus méret miatt a változásnak hosszú 
karakterisztikus ideje van. Ezért ez a hiba csak a hosszú expozíciós időknél zavaró. Az α  
elhajlási hiba szórásnégyzete 

3/5
0

3/1

2
2 364.0

rD
λσα ⋅= , (2.20) 

ahol D a távcső apertúrájának átmérője. A nagyfelbontású, földi csillagászati képek 
készítésekor ez a tag adja a legnagyobb hibát, indokolttá téve ennek a tagnak a korrekcióját. 
Ennek egyik módja a folt-interferometriás technikánál alkalmazott  rövid expozíciós idejű 
felvételek készítése. Az adaptív technikás módszereknél ezt a tagot a hiba nagysága miatt 
általában külön korrigálják egy számítógép vezérlésű síktükörrel. Ezt a tagot az adaptív 
optikában ezért nulladrendű tagnak nevezik. 

 

 

 
1-17. ábra 

Az adaptív optika geometriája. [18] 
 



19 

1.3 A légköri leképzési hibák kiküszöbölésének lehetőségei 
Ebben a részben a légkör hatásainak kompenzációjára a két talán legelterjedtebb – már 
rutinszerűen alkalmazott – technológiát említem meg. Egy harmadik módszer, a folt-
interferometriás technika leírása a 3. fejezetben olvasható. 

 

- Adaptív optika 
Az adaptív optikában a légkör 
által deformált fázisfrontot egy 
deformálható tükör 
segítségével helyreállítják (1-
17. ábra). Az ábra az 
egyszerűség kedvéért az előző 
fejezet legvégén említett 
nulladrendű fázishiba 
korrigálásához használt 
síktükröt nem mutatja. 

A hullámfront detektálásához 
egy fényes, ebben az irányban 
lévő referenciacsillagot 
használnak. A természetes 
referenciacsillag helyett 
műcsillagot is használhatnak. 
Ennek megalkotásához egy 
olyan hullámhosszúságú lézert alkalmaznak, ami a légkör legfelső rétegeiben gerjeszt 
átmeneteket, aminek fénye a légkör turbulens rétegein áthaladva jut a teleszkóp hullámfront-
detektorába. 

 

- Lucky imaging 

A Lucky imaging (szerencsés 
képalkotás) technikában 
rövid expozíciós idővel 
készítenek képeket, majd 
ezeket redukálják ki 
egyenként. A képek közül 
csak a legjobb 10%-20%-ot 
összegzik, tehát csak azokat, 
amelyeknél ’szerencsésen’ 
kis turbulenciákon haladt 
keresztül a fény. Az 
összegzés előtt a képek 
leképzésének  nulladrendű 
fázishibájából eredő 
elmozdulást a képek 
eltolásával  korrigálják. 

1-18. ábra 

Felső sor: Fázisfront az adaptív optika előtt, a korrekció, és a fázisfront 
a korrekció után.  Alsó sor: Kép az adaptív optika előtt, és után. [19] 

 
1-19. ábra 

Bal oldalon: normál, hosszú integrációs idejű kép 
Jobb oldalon: Lucky imaging, a legjobb (10%) képek összege  
A jobb láthatóság miatt a képek inverzek. [6]  
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2-1. ábra 

A CMOS szenzor. (EOS 1D-Mark II) Forrás: [14]

2. Fejezet 
Az észlelés technikai hátterének megteremtése 
 

A folt-interferometriás észleléseket a piszkéstetői 50cm-es Cassegrain távcsővel végeztük el. 
A távcsővön korábban nem állt rendelkezésre képalkotására alkalmas detektor. A Dr. 
Radványi András által vezetett "On chip hullámfront érzékelés és processzálás parallel 
implementációja" című K 61965 nyilvántartási számú OTKA pályázat támogatásával sikerült 
egy CMOS kamera beszerzése. A Prosilica CV-1280 kamera egy nagysebességű (akár 250 
kép / mp), firewire összeköttetésű, szűrő nélküli CMOS detektorral rendelkező ipari kamera. 
Az ipari, valós idejű képfeldolgozásban használatos kamerát csillagászati észlelésre 
alkalmassá kellett tenni, amely a kamera tulajdonságainak kimérésével, a hűtésének, és pontos 
hőmérsékleten tartásának kivitelezésével, és egy csillagászati észlelőszoftver megírásával 
kezdődött. Ennek részletes leírásával foglalkozik ez a fejezet. 

 

2.1 A CMOS technológia 
 A CMOS (complementary metal-oxide 
semiconductor) legelső, passzív pixeles 
(PPS) verzióját 1963-ban fejlesztették 
ki. A PPS jelentős zajának csökkentését 
a későbbi aktív pixeles (APS) 
technológia tette lehetővé, melyben 
minden egyes pixelhez erősítő is 
tartozik. Bár ezzel csökken a 
fototranzisztor mérete, s így az effektív 
terület, de jelentősen nő a jel/zaj 
viszony. A CMOS szenzorok 
legnagyobb hátránya továbbra is – a 
CCD szenzorokkal szemben – a 
nagyságrendekkel rosszabb jel/zaj 
viszonyuk. Ennek ellenére a hétköznapi 
életünkben ezek veszik át az uralkodó szerepet a CCD-vel szemben. A CMOS szenzorok 
elterjedéséért a jelentősen kisebb előállítási költségük a felelős. Ennek oka a gyártási 
technológiában rejlik. Ez ugyanis azonos a napjaink tömegtermékével, az integrált 
áramkörökével. Manapság több ezer üzemben készülnek integrált áramkörök, CCD detektort 
viszont csak néhány tíz üzem állít csak elő, mivel ennek előállításához különleges, csak itt 
használatos technológia szükséges. A CMOS szenzorok egyszerű előállításuk miatt igen nagy 
üzleti potenciállal bírnak. Ezért nem meglepő, hogy az utóbbi években hatalmas fejlődésen 
estek át, ugyanis a CMOS gyártó cégek hatalmas tőkét fektetnek a fejlesztésükbe.  

A CMOS szenzor működése egyszerű. Minden egyes pixel egy-egy fotodióda híd, ami egy-
egy kapacitást tölt fel annak függvényében, hogy mennyi fényt kap. Ezek mindegyike 
közvetlenül elérhető egy sor és egy oszlopcímző vezetéken keresztül. Ez a CCD-hez 
viszonyítva lényegesen gyorsabb kiolvasást tesz lehetővé, mivel a CCD-nél mindig csak a 
legalsó, (egyes, típusoknál legfelső is) különleges, léptető sor legutolsó pixele olvasható  ki. 
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2-3. ábra 

CMOS szenzor felépítése. Forrás: [16] 
 

 

2.2 A gyors CMOS szenzorok vizsgálata csillagászati szempontból 
A CMOS szenzorokat, bár viszonylag ritkán, de bizonyos feltételek teljesülése mellett már 
alkalmazzák a csillagászatban is. Általában olyan területeken alkalmazzák, ahol elvárás a 
nagy sebesség, és ehhez képest másodlagos a jel/zaj viszony. Fontos megemlíteni, hogy a 
hagyományos CMOS szenzorok jel/zaj viszonya szinte napról napra javul, köszönhetően a 
belefektetett hatalmas fejlesztési potenciálnak. A CMOS szenzorok jel/zaj viszonyának 
javulása függvényében ez a technológia a későbbiekben szélesebb körben is használható lesz 
a csillagászatban.  

A legígéretesebb technológia egyelőre a CCD-CMOS hibrid technológia, ahol megpróbálják a 
CMOS és a CCD előnyeit egybekovácsolni [17]. E technológiában a fotoszenzitív rész  CCD, 
amit indium hidakkal kapcsolnak össze a CMOS résszel, ahonnan a kiolvasás történik. Így 
gyors, nagyon alacsony zajú, nagy felületlefedésű, és jó kvantumhatásfokú detektort kaptak. 

 

2.3 CMOS vs. CCD (lehet-e komoly eredményeket kapni CMOS-szal?) 
A válasz a CMOS technológia problémáinak ellenére, bizonyos területeken igen. Fontos 
azonban, hogy a megfelelő CMOS detektort alkalmazzuk. A detektorokat általában bizonyos 
fényesség tartományra optimalizálják, amelyen belül a legjobb jel/zaj viszonyt adják. A 
nagysebességű fényképezési technológiákban ez általában a ’nagyon kis fényintenzitás’ (very 
low light level) tartományába esik, ahol pixelenként pár száz, esetleg pár tíz foton van csak! A 
rossz jel/zaj viszony javítása érdekében több ezer, néha több tízezer felvétel szükséges. Ezek 
összességének kiértékelésével javítható a jel/zaj viszony. A folt-interferometriás technika épp 
ilyen. 

 

2-2. ábra 

CMOS szenzor elektronmikroszkópos képe. 
(Micron MT9D011) Forrás: [15] 
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2.4 A Prosilica CV-1280 CMOS kamera bemutatása, hibáinak kimérése 
A Prosilica CV-1280 kamera egy ipari felhasználású kamera. A számítógéphez firewire 
kapcsolaton keresztül kapcsolódik, amin keresztül minden paramétere manuálisan állítható. 
Sajnos a kamera már az első mérés után megmutatta hibáit, ami nélkülözhetetlenné tette 
hibáinak pontosabb kimérését.  

A hibák kiméréséhez készített mérőberendezés kialakításánál a következő szempontokat 
vettem figyelembe: 

• nagy pontosságú, lineárisan állítható intenzitású fényforrás megalkotása 

• választható legyen a detektor homogén megvilágítása, vagy csillagszerű megvilágítása 

• kívülről érkező fény teljes kizárása, hogy a detektor csak a kalibáló fényforrás fényét 
lássa 

• a mérőberendezésen belül a szórt fény kizárása 

A kamera átvitelének kimérését egy mikrokontroller vezérelt LED-del (fényemittáló dióda) 
végeztem el. Ennek előnye az izzóval szemben, hogy ki- és bekapcsolási ideje 
nanoszekundumos tartományban van. A LED-et egy fix frekvenciájú négyszögjel 
feszültséggel táplálva, a négyszögjel kitöltési tényezőjét növelve, ezzel egyenesen arányosan 
fog nőni a LED fényereje. Ez a technika a impulzusszélesség-moduláció. (Pulse Width 
Modulation, PWM) A LED-et vezérlő mikrokontroller USB porton kapcsolódik a 
számítógéphez. A mérőszoftver 0-255 intenzitásparancsokat ad ki a mérőhardvernek, amire az 
a 60Khz-es PWM kitöltési tényezőjét állítja be a megfelelő értékre 0-100% között . A PWM 
frekvenciájának alsó határát a 20ms-os expozíciós idő adta, mivel nem vettem figyelembe a 
PWM és az expozíció szinkronizálását. Ez 1/1200-ad intenzitáshibát visz a mérésbe, ami 100 
egymás utáni méréssel csökkenthető. A PWM frekvenciájának felső határát a LED 

  
2-4. ábra 

A beméréshez használt mérődoboz, szétnyitott állapotban, a mérést vezérlő elektronikával 
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bekapcsolási, és kikapcsolási 
ideje limitálta. A mérőhardver 
mikrokontrollerének szoftvere 
assembly nyelven íródott.  

A mérési összeállítás a 2-4. 
ábrán látható. Az ábrán a matt 
feketére fújt, optikailag 
tökéletesen záró fémdoboz 
látható nyitott állapotban. A 
doboz mellett látható a LED  
vezérlését végző USB 
csatlakozással rendelkező 
mikrokontrolleres alaplap. A 
2-5. ábrán a mérődobozhoz 
kapcsolt kamera látható. 

A mérést kétféle összeállítás-
ban is elvégeztem. Az egyik 
összeállításban a kamerán 

nem volt optika, így a detektor homogén megvilágítást kapott. A 
második összeállításban egy nagy látószögű optikát helyeztem a 
kamerára. A 2-6. ábrán az optikával kapott LED képe látható. 

 

A méréseket két hőmérsékleten is elvégeztem, amiből az adódott, 
hogy a kamera pixelenkénti zaja illetve a pixel érzékenysége is 
csökken hűtött állapotban. Emellett a fix pattern zaj – a 
pixelenkénti erősítések különbsége – erőteljesen nő hűtött 
állapotban. Azaz erősödik a sötétáramokból adódó sötétképek 
állandó mintázata.  

A 
legszembetűnőbb hiba az első 
kalibrációs mérés után rögtön 
megmutatkozott. A 2-7. illetve 
a 2-8. ábrákon, az alsó 
tengelyen a LED intenzitása, a 
bal oldali tengelyen a 10bites 
(0-1023) ADC (Analog Digital 
Converter) azaz az Analóg 
Digitális Konverter értéke van. 
A 2-7. ábra egy meglehetősen 
hibás offszetű pixel átvitelét 
mutatja. Mint látni, a pixel csak 
egy bizonyos intenzitás után 
kapcsol be. Ennek oka, hogy a 
kamera gyári offszet beállítását 
20C fokon végezték el, és 1X 
erősítés értéknél. (Az ADC 
előtti erősítés paraméter ennél a 
kameránál 1-től, 16-ig állítható. 

 

 
2-5. ábra 

A mérési összeállítás a kamerával, mérés közben 

 
2-7. ábra 

Egy hibás offszetű pixel átviteli görbéje 



24 

Az észleléseket viszont télen kezdtük, -10C fok környezeti hőmérsékleten, 12X erősítéssel. A 
dokumentáció sajnos említést sem tett az offszet manuális állításának lehetőségéről, mint 
ahogy a kamera driverének leírása sem tartalmazott ilyen paramétereket. Ezt az információt 
más, azonos gyártól származó kamrát már évek óta használó cégtől kaptam meg. A 
mérőszoftverbe az offszet állítási lehetősége így csak a következő észlelési héten került 
implementálásra.  

A kamera drivere, és leírása 
több éve nem volt frissítve. 
Szerencsére épp ekkor került 
frissítésre, mind a driver, mind 
ennek leírása. Az új leírás 
tartalmazta már a megfelelő 
paramétereket, viszont az új 
driver használhatatlan volt. A 
mérőprogram folyamatosan 
lefagyott vele, így a 
továbbiakban a régi drivert 
használtuk. 

A pixelenkénti erősítő miatt 
mind a pixel erősítése, mind a 
pixel offszetje pixelenként más 
és más. Ezt demonstrálja a 2-8. 
ábra, melyen két pixel átvitele 
látszik azonos egyexpozíciós 
beállítás mellett. A piros egy 
erősebb erősítésű pixel átvitele, 
a kék egy gyengébbé. Az 
offszet szintén pixelenként 
más. Megjegyzendő, hogy a 
képen pirossal egy hibás 
címvezetékű pixel látható, ezért 
ugrál időnként az ADC érték. 

A 2-9. ábrán egy pixel két 
különböző hőmérsékleten mért 
átvitele, és intenzitásonként a 
100 mérés szélsőértékei 
láthatóak. A kék -7C, a piros 
22C hőmérsékletnek felel meg. 
Látható, hogy a hőmérséklet 
csökkentésével a pixel offszetje 
nő, érzékenysége csökken. Ezt 
ellensúlyozza a termikus 
elektronokból származó zaj 
ennél erősebb csökkenése. Az 
alacsonyabb hőmérsékleten a 
jel/zaj viszony 1,2764 faktorral 
javult. Ezért későbbiekben a 
lehető legalacsonyabb, az egész 
éjszaka folyamán stabilan 

 

 
2-8. ábra 

Két pixel különböző átvitele 

 
2-9. ábra 

Egy pixel átvitele különböző hőmérsékleteken 
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tartható hőmérsékletet választottuk. 

 

Már az első mérések is 
kimutatták a CMOS detektor 
linearitási hibáit, ami pixelről 
pixelre változik, tehát 
nehezen kezelhető. A 
legszembetűnőbb hiba egy 
négyzetes taggal 
korrigálható. A hiba átlagos 
mértéke 5,56%-os, az 512-es 
értéknél. A 2-10. ábra egy 
pixel (3904. pixel, azaz 
felülről 30. balról 64.) átviteli 
görbéjét mutatja. Pirossal az 
ideális lineáris vonal, 
szaggatottal a mért érték. 
Középen, feketével a hiba*5 
látható. 

 

A négyzetes taggal való 
korrigálás után találtam egy 
nem redukálható linearitási 
hibát is. Ez egy, a 10bites AD 
konverter értékeinél 128-
anként ismétlődő, fűrészfog 
mintájú hiba. Ez is látható a 
2-10. ábra hibát mutató 
részén. Ez vélhetően az AD 
konverter konverziós hibája. 

 

További probléma, hogy a kamera másképpen viselkedik teljes detektorfelület 
megvilágításakor (pl.: flat-field kép készítésekor), és részleges megvilágításkor. A hiba egyik 
része, hogy a teljes felület megvilágításakor a pixelek érzékenysége kismértékben csökken. 
Ezek mellett további hibákra is fény derült az észlelések során. Ezek között a legnagyobb 
probléma, hogy alacsony hőmérsékleten, nagy erősítés értéken (8X gain felett) a pixelek 
0.5%-nál a flat-field képeken kisebb értékek voltak, mint a dark képeken. E pixelek hibáit a 
képek redukálásánál szoftveresen orvosoltuk. 

2-10. ábra 

Egy pixel linearitási hibája 
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2.5 Észlelő hardver fejlesztése 
 

A CMOS szenzorok egyik 
nagy hátránya az erőteljes 
hőmérsékletfüggésük. A 
Prosilica CV-1280 kamera 
nem rendelkezik sem 
hőmérsékleti szenzorral, sem 
az állandó hőmérsékleten 
tartás eszközeivel. Ezen 
hiányosságai már az első 
észleléskor megmutatkoztak. 
Mind a környezeti 
hőmérséklet, mind a kamera 
teljesítmény-felvételének 
változása hatással volt a 
szenzor hőmérsékletére, így a 
mérési eredményekre is. 

A cél a szenzor pontos 
hőmérsékleten tartása volt. A 
kamera felépítése nem tette 
lehetővé a szenzor közvetlen 
hűtését, így a szenzor 
alumínium tartótömbje kapott 
Peltier-elemes hűtést.  

 

A hűtésvezérlés első, 
tesztverziójának vezérlését egy 
Atmel AVR Atmega16 (16 Kbyte 
FLASH, 1 Kbyte SRAM, 10 bit 
ADC @ 600Khz, 16MIPS) 
mikrokontroller végezte. A 
fejlesztői alaplaphoz  csatlakoztak a 
kiegészítő LCD-, hőmérsékleti 
szenzor-, és a nagyteljesítményű 
FET vezérlő modulok. A fejlesztői 
alaplap a hardver végleges 
kifejlesztését könnyítette meg, ami 
szintén saját tervezés. A végleges 
hardverben a vezérlés szerepét egy 
Atmel AVR Attiny26 (2 Kbyte 
FLASH, 256 byte SRAM, 10 bit 
ADC @ 600Khz, 20MIPS) 
mikrokontroller vette át, egy 
egyedileg erre a célra tervezett 
áramkörben.  

 
2-11. ábra 

A kamera, és a hozzá fejlesztett hűtési rendszer fejlesztő hardvere 

 
2-12. ábra 

A kamera Peltier-elemének hűtése 
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A hűtés analóg vagy direkt logikás vezérlése ilyen pontosság mellett nem jöhetett szóba. A 
szoftver assembly nyelven íródott a sebesség és kódméret optimalizálása miatt. A hőmérséklet 
szenzor 99,9999% vörösréz hűtőtönkbe  lett elhelyezve. A legjobb hőátadás miatt minden 
érintkezési felület réseit minimalizáltam, és ezüst tartalmú hővezető pasztával töltöttem ki. A 
hőszigetelést – a sztatikus töltődést elkerülendő – grafit tartalmú szivaccsal oldottam meg. A 
távcsőtől való hőmérsékleti szeparálást egy műanyag köztag beiktatásával értük el, amit a 
MTA Csillagászati Kutató Intézet műszaki személyzete gyártott le számunkra. A megoldások, 
egyszerűségük ellenére, jelentősen javították a hűthetőséget, ami a környezeti hőmérséklethez 
viszonyítva -5C fokról -12C fokra javult. Ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az észlelés 
alatt – egészen a környezet hajnali hőmérsékleti minimum eléréséig – azonos hőmérsékleten 
tartsuk a kamerát. 

Assembly nyelven, 8Kbyte programmemóriával a lehető legegyszerűbb matematika 
műveletek programozása is igen nehézkes, ezért mikrokontrolleres fejlesztésnél az 
egyszerűség nélkülözhetetlen, így a lehető legegyszerűbb modell a célravezető. A szoftver 
működése, és fejlesztésének menete röviden a következő. 

A Peltier elem teljesítményének vezérlését egy PWM (Pulse Width Modulation) kitöltési 
tényezőjének változtatásával értem el, ami egy nagyteljesítményű FET-et (Field Effect 
Transistor) vezérelt. (6A áramerősség, 13.8V feszültségen) A mikrokontrolleren futó szoftver 
a PWM kitöltési tényezőjét a cél és az aktuális 
hőmérséklet függvényében változtatja 0-100%-
ig, 16 bit pontossággal. A hőmérsékleti szenzor 
egy analóg (LM335) szenzor volt. A nagy 
pontosság érdekében a szoftver a hőmérsékletet 
a szenzor 32 500 egymásutáni leolvasásából 
számolja. A 32 500 AD konverzió elvégzése 16 
Mhz-en 1/20 másodperc alatt történik meg, ami 
gyors vezérlést tesz lehetővé. A célhőmérséklet 
beállítását, a hőmérséklet és hűtési teljesítmény 
lekérdezését soros porton keresztül (RS232) 
lehet elvégezni. Mindezen adatok egy 2X16 
LCD-n is kijelzésre kerültek.  

A fejlesztés korai szakaszában a vezérlés a 
következőképp működött: 

1. Ha az aktuális hőmérséklet a célhőmérséklet 
felett van 1C-al, akkor a Peltier elem 
teljesítménye 100% 

(ami azonos azzal, hogy a PWM kitöltése 
100%) 

2. Ha az aktuális hőmérséklet a célhőmérséklet 
alatt van 1C-al, akkor a PWM kitöltés 0% 

3. Ha a különbség +1C, és -1C között van, 
akkor a PWM kitöltés 0% és 100% között. A 
következő képlet szerint  

 

PWM(%) := 50 * ( 1 + Takt – Tcél ). 

 
 

 
2-13. ábra 

A felső képen a hőmérséklet bekapcsolás utáni 
beállását, az alsón csillapító tagok nélküli, 
egyensúlyi hőmérséklet körüli oszcillációt látni. 
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Ezzel az egyszerű vezérléssel a hőmérséklet nem a célhőmérséklet körül, hanem egy 
egyensúlyi hőmérséklet körül oszcillál. Ahhoz, hogy ez az egyensúlyi hőmérséklet éppen a 
célhőmérséklet legyen, bevezettem egy korrigált célhőmérsékletet. A korrigált 
célhőmérsékletet kiinduló értéke a célhőmérséklet. A korrigált célhőmérsékletet a szoftver 
ezután a következők szerint módosítja: 

1. Ha az aktuális hőmérséklet a célhőmérséklet felett van, akkor a korrigált célhőmérsékletet 
lassan lefelé módosítja. 

2. Ha az aktuális hőmérséklet a célhőmérséklet alatt van, akkor a korrigált célhőmérsékletet 
lassan felfelé módosítja. 

Egy idő után a korrigált célhőmérséklet egy olyan értékre áll be, hogy az előbbiekben említett 
egyensúlyi hőmérséklet meg fog egyezni a célhőmérséklettel. 

Ám továbbra is megmaradt az egyensúlyi 
hőmérséklet körüli oszcilláció. A 2-14. ábra a 
mérőprogram a hűtési paramétereket mutató 
ablakát mutatja. 

Az oszcilláció elnyomását csillapítótagokkal 
oldottam meg. Ezt legegyszerűbben az autók 
lengéscsillapítójához hasonlatos tagokkal 
sikerült megoldani. A korrigált célhőmérséklet 
szabályzása a szofverben így módosult:  

1. Ha az aktuális hőmérséklet a célhőmérséklet 
felett van, és a hőmérsékleti derivált pozitív, 
akkor a korrigált célhőmérsékletet lassan lefelé 
módosítja. 

2. Ha az aktuális hőmérséklet a célhőmérséklet 
alatt van, és a hőmérsékleti derivált negatív, 
akkor a korrigált célhőmérsékletet lassan lefelé 
módosítja. 

3. Ha az aktuális hőmérséklet és a 
célhőmérséklet megegyezik, 
akkor az oszcilláció 
középértékéhez tartozó 
értékre állítja be az értékét. 
Ezt a középértéket a 
folyamatosan rögzített 
hőmérsékleti értékekből 
számolja a szoftver, az 
oszcilláció beállta után. 

Ezekkel és a paraméterek 
pontos beállításával sikerült 
az oszcilláció amplitúdóját 
1/100C alá szorítani. A 
század foknál pontosabb 
hőmérséklettartásnak a 
rendszer hőkapacitása, a 

 
2-14. ábra 

A hőmérsékleti oszcilláció amplitúdója a 
csillapító tagokkal erősen csökkent 

 
2-15. ábra 

A kamera hőmérsékleti vezérlésének célhardvere 
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hőmérsékletszenzor és az AD konverzió zajának viszonya szab határt. A hardver kifejlesztése 
közel 100 órát, a vezérlő szoftver fejlesztése nagyságrendileg 50 órát vett igénybe. A végleges 
hardver és szoftver kidolgozása újabb 30 órát igényelt. 

A végleges hardvernél (2-15. és 2-16. ábra) a szoftvert egy kisebb méretű, de azonos 
teljesítményű Atmel AVR Attiny26 mikrokontrollerre kellett átírni. Az új hardver három 
vezérlőgombot is kapott, aminek segítségével számítógép nélkül is könnyen beállítható a 
célhőmérséklet, valamint a középső váltógomb segítségével több információ kerülhetett az 
LCD-re. A szélső gombokkal az aktuális menüpont beállításait lehet elvégezni. A 
véglegesített hardver méretét tekintve is változásokon ment keresztül. A célhardver a 2-16. 
ábrán a kijelző mögött bújik meg.  

 

 

 
2-16. ábra 

A kamera a hűtésvezérlés véglegesített hardverével felszerelve 
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2.6 Észlelő szoftver kifejlesztése 
Az alap szoftver csak a kamera kipróbálását tette lehetővé. Ezért nélkülözhetetlenné vált egy 
új, a folt-interferometriás technikához megfelelő mérőszoftver kidolgozása. Az észlelő 
szoftver kifejlesztése szintén az én feladatom volt. A szoftver kifejlesztését  meglehetősen az 
alapoktól, a driver szinttől felfelé kellett kezdeni, ami annyit jelent, hogy a kamerának az 
alapvető parancskészletével minden kameravezérlési feladatot le kellett programozni: a 
képekhez a memóriaterület lekötését és felszabadítását, a memória-bufferelést,  a címek 
átadását, a megfelelő időzítéseken keresztül a kamera működés alapvető beállítását. Külön 
megoldandó problémát jelentett a párhuzamos feladatok időzítése és a folyamatos képkészítés 
közbeni paraméterállítás lehetőségének megvalósítása. Mindezt egy 100 képet tartalmazó 
bufferen keresztül kellett megoldani, mert a képek kiolvasásának és elmentésének időpontja 
nem azonos a nagyobb másodpercenkénti képszám miatt. Így egy kamera felbontás, vagy 
bitmélység állítás után a bufferben többféle kép is található, amit egy másik szálon a 
megfelelő paraméterekkel kell feldolgozni. A megfelelően gyors működés érdekében így több 
mint 10 párhuzamos szálon fut az alkalmazás, szálanként meghatározott feladatokkal.  

Sajnos a kamera és a driver gyári leírása igen hiányos, ezért a fejlesztés igen nehézkes volt. A 
kamera firewire kapcsolatának közvetlen memória elérése (DMA, Direct Memory Access) 
miatt a kamera közvetlen írhat bele a számítógép memóriájába. Egy rossz paraméterátadás 
után a kamera olyan területre írhat, amit az 
operációs rendszer használ. Erre a számítógép egy 
azonnali újraindítással ’válaszol’, ami eleinte 
gyakori volt, igencsak megnehezítve ezzel a 
fejlesztést. 

 

Az észlelő szoftver fejlesztéskor figyelembe vett 
irányelvek a következőek voltak: 

• több ezer kép sorozatos felvétele 

• ezek átlátható, automatikus rendszerezése 

• nagy mennyiségű adat miatt szükséges 
gyors adatátvitel 

• átlátható, logikus kezelés, egyszerű 
használhatóság 

• az utómunka minimalizálása (ami 
automatizálható, azt automatizálni) 

A szoftver kezelése a következőkben bemutatott 
hat kezelői felületen tehető meg. 

 

2.5.1 ’Main’ ablak 

A legfontosabb beállítási lehetőségeket 
tartalmazza, mint:  

- ’Targets’: 8 mérendő objektum, és ennek 
beállításai. 

Mind a 8 objektumhoz külön definiálható az összes 
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beállítási lehetőség, úgymint expozíciós idő, vagy bitmélység, erősítés, offszet stb. Ezen 
beállítások a különböző objektumokra kattintva automatikusan elküldésre kerülnek a 
kamerának. Lehetőség van egy célobjektum beállításainak egyszerű és gyors másolására egy 
másik célobjektumra ’fogd és vidd’ (drag & drop) technikával. Ez igen hasznosnak bizonyult 
és jelentősen megkönnyítette a szoftver használatát, elkerülve ezzel az összes beállítás 
egyenkénti átmásolgatását és a hibázás lehetőségét is. 

- ’Temperature control’: Kamera hőmérséklete, a hűtés százalékos teljesítménye, valamint a 
célhőmérséklet beállítása. 

- ’Preview size’: A megfigyelőkép mérete. Ez az előnézeti ablakban található. A sebesség 
optimalizációja miatt csak három méret használható: dupla, egész és fél. 

- ’Target #1 - #8’: Az aktuális, kiválasztott célobjektum (1-8) fő beállítási adata: expozíciós 
idő, ADC bit mélység, erősítés, offszet, felveendő képek száma, megjegyzés, képméret. 

 

Ebben az ablakban található még a képek mentésének helye, ahova a program a képeket és 
paraméter-fájlokat menti. Ezen könyvtáron belül a 
program a mérés folyamán létrehoz egy alkönyvtárt, 
amelybe az adott objektumról készített felvételek 
tárolásra kerülnek. A könyvtár neve az objektum 
azonosítójából és az expozíciós paraméterekből 
tevődik össze.  

Példa: 01_obj_wds06531p5927_50t10g79o128x128 

 Az első szám a célobjektum mérésének sorszáma.  
A következő karaktersorozat „obj“ vagy „ref“ lehet,  
attól függően, hogy a kettős- vagy a  
referenciacsillag a célpont. Ezután az objektum 
azonosítója következik, majd az expozíciós adatok: 
50t = 50ms, 10g = 10x gain, 79o = 79 offszet, 
128x128 = a felbontás. 

 

A felvétel paraméterfájljának neve azonos az 
objektum képeit tartalmazó könyvtár nevével, ami 
’par’ kiterjesztéssel a főkönyvtárba kerül. Ez 
tartalmazza a mérés összes adatát. A jobb oldali 
ábrán egy példa látható. 

A szoftver vezérlőablakán találhatjuk a mérés indítása és megszakítása, a monitor ki 
gombokat és az automatikus mérés alatti monitor kikapcsolás gombot. Ezzel mérés alatt 
automatikusan ki, majd a végén automatikusan bekapcsolhatjuk a monitort, hogy a monitor 
fénye ne befolyásolja a mérést. 

Ez idő alatt az információs rész mutatja az elkészült képek számát, az expozíciósorozat 
elvégzéséhez még szükséges időt, valamint a képrögzítés sebességét (kép/sec). Ezek alatt egy 
csík is mutatja hol tart a mérés, valamint a képbuffer memória telítettségét, ami az igen gyors, 
10ms expozíciós idő alatti felvételek esetén válik fontossá. 

 

<info> 

Target: 01_obj_wds06573p5825; 

Details: barlow lens, inversion in sky; 

ExposureTimeInMilisec: 50; 

Gain: 10; 

Width: 128; 

Height: 128; 

BitDepht: 10; 

TotalNumberOfBitmaps: 10000; 

Date: 12/20/2006; 

MeasureStartTime: 00:48:31; 

MeasureStartTemperature: -7.01C 

MeasureStopTime: 00:24:56; 

MeasureStopTemperature: -6.99C 

TotalMeasureTimeInMilisec: 833234; 

<\info> 
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2.5.2 ’Preview’ ablak 
Ezen jelenik meg a kamerával utoljára 
készített felvétel. A program 
1024X1024 felbontásban (kereső 
üzemmódban) kirajzolja a deklinációs 
és rektaszcenziós tengelyt, a 
célobjektum könnyebb középre állítása 
érdekében. Középen kirajzolja a 
128X128 felbontás területét. (A folt-
interferometriás méréseink során ez 
volt a leginkább használt felbontás.) 

A CMOS kamera igen erős sötétáram  
képe miatt egy ’generate dark’ gomb is 
került ide, amit a program - a jobb 
láthatóság kedvéért - automatikusan 
levon a készített és elmentett képből. A 
generált sötétáram képeket a program 
objektum-beállításonként tárolja és 
elmenti. Tehát a 8 különböző 
beállításhoz 8 különböző sötétáram 
képet tárol, hogy ne kelljen a generálást 
sokszor megismételni. 

A felső csúszka egy digitális képerősítő, arra az 
esetre ha gyenge fényű objektumot keresünk. 

 

2.5.3 ’CMOS temperature’ ablak 

Ezen az ablakon az utolsó két perc hűtés és 
hőmérsékleten tartás információi jelennek meg. A 
felső részben a Peltier-elem hűtőteljesítménye 
(százalékban kifejezve), az alsóban a hőmérséklet 
alakulása jelenik meg. A mellékelt képen a 
bekapcsolás utáni 2 perces hűtésgörbe látható. 

 

2.5.4 ’Histogram’ ablak 

A kép hisztogramjának ismerete a kép 
paramétereinek beállításához elengedhetetlen. Ez a 
kép pixeleinek intenzitás-eloszlását mutatja meg. 
A paraméterek beállítását a következő módon 
célszerű elvégezni: először az ADC gaint kell  
beállítani, úgy hogy a csillag hisztogramja az 500-
700 körüli értéket ne haladja meg 20ms és 50ms 
közötti expozíciós idő mellett, ami ideális a folt-
interferometriás felvételekhez. Ezután kell az ADC 
offszetet beállítni úgy, hogy ne legyen nulla 
intenzítású pixel. A mellékelt képen egy 
1024*1024-es kép hisztogramja látható. 
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2.5.5 ’Star search’ ablak 
Ezen ablakon látható a félautomatikus finom fókuszállítás grafikonja, melynek leírásával 
külön fejezet foglalkozik. 

 

 

2.5.6 ’Debug info’ ablak 
Az ablakban a kamerával folytatott adatcsere, 
kiadott parancsok és azok visszajelzései találhatóak 
a fejlesztés hibáinak kiküszöbölése céljából. 
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2.7 Automatikus finom fókuszállítás real-time képfeldolgozással  
 

Ez a programrész a távcső fókuszbeállítására szolgál.A 
célom egy olyan algoritmus kidolgozása volt, ami teljes 
automatizálást tesz lehetővé. A piszkéstetői 50 cm-es 
távcsövön ezt az algoritmust a mozgatómotorok hiánya 
miatt nem tudtuk használni, csak tesztelni. Ennek ellenére 
egy nagy pontosságú, könnyen használható segédeszközt 
kaptunk amellyel, kvantitatív módon állapíthattuk meg a 
távcső aktuális (egyetlen éjszaka folyamán is változó) 
helyes fókuszát. 

A fokuszbeállító program a kameráról beérkező képet 
azonnal kiértékeli. Először megkeresi a képmezőben a 
kiválasztott csillag középpontját, majd a csillag radiális 
irányú intenzítás görbéjét számolja ki. Ezt a görbét (nem 
pontosan Gauss-görbe) folyamatosan frissítve (real-time) 
kijelzi a képernyőn, aminek a félértékszélessége kiértékelésével végül meg tudjuk határozni a 
fókusz helyét. Az eljárás legnagyobb előnye, hogy a csillag elmozdulására nem érzékeny, 
mivel azt képről képre kompenzálja. Így sokkal érzékenyebben mutatja a fókusz helyességét, 
mint azt egy a hosszú expozíciós idővel készített képből láthatnánk. 

A valós idejű képfeldolgozás analítikus algoritmusai nem azonosak a numerikus analízisben 
használatos módszerekkel. Ennek oka, hogy míg a numerikus analízisben a legfontosabb 
szempont a pontosság, a valós idejű képfeldolgozásnál a fő szempont a számitásigény 
minimalizálása. Így nem vehettem igénybe a numerikus analízisben több elterjedt, 
számításigényes módszert. Például nem 
jöhetett szóba egy 2 dimenziós gauss 
harang megkeresése, és pontos illesztése. 

A szokásos hosszú expozíciós idejű 
felvételektől eltérően rövid expozíciós 
idő (10-500ms) esetén a csillag képének 
intenzitáseloszlása legkevésbé sem 
hasonlít egy két dimenziós gauss 
harangra. A csillag képe ugyanis 
„szemcsés“ (folt-interferometriás) 
szerkezetű. Erős zaj és a „szemcsés“ 
szerkezet jelenlétében találom meg az 
algoritmusommal a csillag középpontját. 
Körülötte egy radiális átlagot számolok. 
A radiális átlag egydimenziós adatsorára 
már nehézség nélkül tudtam illeszteni 
két paraméterrel (magasság és fél-érték 
szélesség) egy Gauss-görbét.  

Az algoritmus hat részre osztható: 

1. Zaj részleges eliminálása 

Elsőként a CMOS szenzor igen erős, pixelenkénti változó zaját eliminálom. Ezt egy 3x3-as 
tér-medián szűrővel oldottam meg. 

2-17. ábra 

Az algoritmus végeredménye egy jól illeszthető Gauss-
görbe. A két különböző színű vonal két különböző 
fókusztávolsághoz tartozik.
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2. A háttér elkülönítése a csillagtól  
A következő lépésekkel határozom meg melyik pixel tartozik a csillaghoz és melyik a 
háttérhez: 

- Kiszámolom a kép egy pixelre jutó átlagértékét. 

- Azokat a pixeleket eliminálom, ahol a pixel intenzitásértéke az előbb kiszámolt átlagérték 
kétszerese alatt van.  

- Azokat a pixeleket eliminálom, ahol a pixel környezetének intenzitásértéke az előbb 
kiszámolt átlagérték alatt van.  

- 3x3-as tér-medián szűrést végzek. 

- Az így megmaradt pixelek hozzávetőlegesen a csillag pontjai, ezekből újabb képátlagot 
képzek. 

- Hasonlóképpen az előbbiekhez, pixeleket eliminálok újból, az új átlaggal. 

 

3. Csillag középpontjának meghatározása a képmezőben 
A maradék (nem eliminált) pixelek a csillaghoz tartoznak. Ezek koordinátáit a pixel 
intenzitásával súlyozva átlagolom, ami után elegendő pontossággal áll rendelkezésünkre a 
csillag középpontjának koordinátája. 

 

4. Radiális átlag kiszámolása 
A folt-interferometriás szerkezet miatt a csillag intenzitás-eloszlását a középpontból 
végrehajtott 0- π2 radiális átlagolással kaptam meg. 

 

5. A görbe időmenti súlyozott átlagolása 

Az így nyert görbék időbeni változása – a légkör gyors változásai miatt – igen nagyok. Ezért 
időmenti átlagolás nélkül nem használhatóak. Az időmenti súlyozott átlag egy olyan 
átlagolási módszer, amelynél a régi átlag-görbével átlagolom az új görbét a következő módon: 

 

ÁTLAGADAT (t+1) [r] :=  (1 - P) * ÁTLAGADAT(t) [r]   +   P * ÚJADAT(t) [r] 

 

Ahol [r] a rádiusz indexe, P az idő súlyozás faktora, (t) az időlépéseket mutatja. Így egy 
időben előre súlyozott átlagot kapok, azaz a legutolsó érték lesz benne a legnagyobb súllyal. 
Mindezt az átlagolandó értékek hatalmas tömegének elmentése nélkül. Az időmenti súlyozott 
átlag legnagyobb előnye, hogy kellőképpen állandó, mégis a leggyorsabban mutatja az 
adatsorban bekövetkezett változásokat. (jelen esetben a fókusz megváltozását.) 

 

6. A nyert átlag-görbe értékelése 
A leírt algoritmus számításigénye pár millió összeadás és pár tízezer szorzás, ami 
nagyságrendekkel kisebb egy gauss-harang illesztésekor jelentkező több tízmillió 
összeadásnál, és több millió szorzásnál. 
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Az algoritmus használatával a piszkéstetői 50 cm távcső fókuszálási ideje – a manuális 
fókuszállítás lassúsága ellenére – 10 percről fél percre rövidült. Az algoritmus igazi előnye 
azonban egy motoros fókuszállítási lehetőséggel rendelkező távcsövön használható igazán jól, 
ahol a beállítást közvetlenül az algoritmus szabályozhatná. Ennek megvalósítását későbbre 
tervezzük Piszkéstetőn. 

 

2.8 A zajok korrigálásának lehetőségei 
Az észleléshez használt CMOS szenzor pixelenkénti, termikus zaja mellett két kiszűrhető zajt 
találtam. Az első egy véletlen értékű, horizontális csíkozás, a második pedig egy állandó 
értékű, vertikális csíkozás. 

A vertikális csíkozás a CMOS szenzor két AD konverterének eltérő offszetéből adódott. A 
dokumentáció nem tartalmaz erről semmilyen utalást. Sajnálatos módon ennek állíthatóságára 
csak a mérések után hívták fel a figyelmemet. A mérőszoftverbe ennek az állítási lehetőségét 
csak az észlelések után építettem be. A mérésekben e hiba szoftveresen korrigálható volt. 

A képről-képre változó horizontális csíkozás eredete kevésbé tisztázott. A CMOS kiolvasási 
sebességét figyelembe véve ennek a zajnak a frekvenciája 10-100Mhz-es nagyságrendben 
található. A legelső ötlet a rádió zavaró hatása volt, amit a kamera fémházának Faraday-
kalitka effektusa miatt elvetettem. A másik ötletem a PC-vel való digitális kommunikáció zaja 
volt. Ezért a mérőszoftverben a kamerát ’streaming’ módból –folyamatos exponálás, és 
adatküldés- átállítottam át ’single shot’ módba. Itt lehetőség nyílik az exponálás időzítésére. A 
mérőszoftverrel ezért csak egy kép elkészülte, és PC-re való letöltése után engedtem új 
exponálást. Ez látványosan redukálta a fent említett hibát, de nem szüntette meg. Sajnos a 
várakozás a letöltésre, majd a letöltés végének detektálása – közvetlen megszakítás hiányában 
– sok időt (20ms) vesz igénybe. Az ezzel összemérhető expozíciós idejű felvételek 
másodpercenti képszáma így jelentősen lecsökkent, jócskán meghosszabbítva az észlelési 
időt. Ennek ellenére a jobb jel-zaj viszony eléréséért 20 ms expozíciós idő felett ezt az utat 
választottuk. Ez alatt viszont jobb eredményt ad a több, de zajosabb kép. 
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3. Fejezet 
A folt-interferometriás technika megvalósítása  
Piszkéstetőn 
 

A folt-interferometriás technika nagyszámú, rövid expozíciójú (20ms - 50ms) felvétel 
elemzésén alapul. A detektorok fejlődése egyre jobb “folt-interferometriás kamerák” építését 
tették lehetővé. A számításokat régebben a legtöbb esetben “optikai számítógépek” 
segítségével végezték el. Ma ez egyszerűen számítógépek segítségével történik. Ez azt jelenti, 
hogy hagyományos (adaptív optikával nem rendelkező) távcsöveken ma elérni az elvi 
feloldóképesség határát a földi légkör zavaró hatása mellett a folt-interferometriás technika 
segítségével lehet a legkönnyebben, és egyben a legolcsóbban. Meglepő módon, az adaptív 
optikával rendelkező távcsövek esetén is alkalmazzák a folt-interferometriás technikát. Ez 
utólagos képfeldolgozás, ami tovább javítja az adaptív optikával kapott képeket.  

A folt-interferometriás technikában, a Fourier-modulus átlagának képzésekor a Fourier-képek 
fázis részét elveszítjük. A képalkotáshoz szükség van a fázis információra is. Ennek 
meghatározásához sokféle módszerrel próbálkoztak. Két módszer alkalmazása maradt meg 
máig a gyakorlatban: a Knox-Thompson féle [3], és a bispektrális módszer [4]. Mindkettő 
iteratív módszer és nagyon számításigényes eljárás. 

A fázis kiszámolásának módja analóg a rádiócsillagászati interferometriában használt “fázis 
zárás (phase closure)” módszerével. Ma már van olyan távcső (DOT, Dutch Open Telescope) 
[5], ami a bispektrális módszer használatára épült. Hasonló felbontású képeket készít a 
Napról, mint amilyen felbontású képet adaptív optika használatával el lehet érni. A folt-
interferometriás “képalkotás” előnye az adaptív optika használatával szemben, hogy a 
látómező jóval nagyobb lehet, mint amit ma az adaptív optikában el tudnak érni 
(izoplanatikus tartomány). Hátránya, hogy a módszer nem real-time, és hogy nagyon 
számításigényes. 

Az általunk megvalósított folt-interferometriás technika a következő lépésekből állt: 

1. A detektor égi orientációjának meghatározása egy csillag átvonulásával kikapcsolt 
óragéppel. (A felvételeket elkészítettük, de jelen dolgozatban más módszert 
használtunk, lásd a 3.5 részben) 

2. A detektor látómezejének meghatározása (image scale) egy optikailag felbontható 
kettőssel. 

3. A kettőscsillag észlelése, 10ms-50ms expozíciós idővel, minimum 200, optimálisan 
25000 képkockával. (A detektor zajától függően a lehetől legtöbb kép készítése. A mi 
CMOS detektorunkkal való méréseinknél 10000 képkockát rögzítettünk 
leggyakrabban.) 

4. Közvetlenül a kettőscsillag észlelése után a referenciacsillag (egyedüli csillag) 
észlelése, a vizsgált kettőscsillaggal azonos feltételekkel. A referenciacsillagnak olyan 
egyedüli csillagot kell választani, ami minél közelebb esik a vizsgált kettőshöz, ezzel 
biztosítva, hogy a két észlelésnél az optikai átviteli függvény a lehető leginkább 
azonos legyen. Ennek maximális távolságát az izoplanatikus szög adja meg, amin 
belül a csillagokból érkező fény fázistorzulása azonosnak vehető. Az izoplanatikus 
tartományban az esetek többségében nem találtunk megfelelő fényességű 
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referenciacsillagot. Ez a kettöscsillag szeparációjának, és orientációjának 
kiszámolásában szignifikáns hibát nem adott. 

5. A dark, flat felvételek elkészítése az előbbikkel azonos számban. 

6. Adatredukció. A kettőscsillag, és referenciacsillag képeiből a dark képek átlagának 
kivonása, majd a flat-field képek átlagával való osztás. 

7. Az összes kiredukált kép FFT (Fast Fourier Transform) képének elkészítése. 

8. A Fourier-teljesítményspektrumok elkészítése 

9. A Fourier-teljesítményspektrumok amplitúdó részének kiátlagolása mind a vizsgált 
kettőscsillagnál, mind a referenciacsillagnál. 

10. A kettőscsillag Fourier-átlag-teljesítményspektrumának elosztása a referenciacsillag 
átlag-teljesítményspektrumával. 

11. Az elosztott Fourier átlag-teljesítményspektrumok (specklegram) csík szerkezetének 
analízise. 

 

Érdekes megemlíteni, hogy e nagy számításigényű feladatokat az 1970-es évek elején hogyan 
oldották meg. [2] A Fourier-spektrumot a távcsőre szerelt Fourier-optikával készítették. A 
rövid expozíciós idő miatt (nem voltak még érzékeny és egyben gyors detektorok nagy 
felbontással) optikai fényerősítőt használtak. A Fourier-spektrum átlagolása fotólemezen 
történt. 

Magyarországon eddig egyszer próbálkoztak hasonló, autokorrelációs technikával Baján 
1995-ben, CCD-vel [1]. Ennél a méréssorozatnál azonban csak olyan esetben kaptak 
eredményeket, ahol a távcsővel alkotott képeken a kettőscsillag már gyakorlatilag szabad 
szemmel is elkülöníthető volt. 

 

3.1 A folt-interferometriás technika elméleti háttere 
A következő részben Michael C. Roggemann könyve [13] alapján leírom a folt-interferenciás 
technika alapvető elméletét. Az első lépésben elkészítjük a kép Fourier-spektrumát 
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ahol az xr  a kép koordinátája, i az intenzitás, az f
r

a frekvenciatér koordinátája. A nagybetűs 
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A felvételek Fourier-modulusa átlagának a négyzetét a kettősnél
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jelöli. A folt-interferometriás technika, és a normál csillagászati 
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az optikai átviteli függvény. Ez foglalja magában a légkör torzító hatását, és a 
távcső átvitelét is. A légkör átvitele a modulusban úgy jelenik meg, hogy a ),( tfH

r
 közel 

nulla a idrf λ/0>
r

 frekvenciákra. A távcső átvitelének megjelenése, hogy értéke nullázódik 

a távcsőhöz tartozó levágási frekvenciákon felül, azaz a idDf λ/>
r

 frekvenciáknál. Itt az 

0r a Fried-paraméter, ami a légkört jellemzi, D a távcső átmérője,λ  a hullámhossz, id  a 

távolság a belépő pupilla és a képsík közt. Az objektum Fourier-spektruma )( fO
r

állandó, míg 
a ),( tfH

r
fluktuál időben a légkör változásainak megfelelően.  A Fourier-modulus átlagának a 

négyzete: 
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Mint látható, megjelenik az objektum Fourier-spektruma átlagának a négyzete a kifejezésben. 
A referenciacsillagra is elvégezve az átlagolást – figyelembe véve, hogy egy távoli csillagnak 
pontszerű képe van, és ennek Fourier-spektruma konstans – a következőket kapjuk 
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ami éppen a keresett objektum Fourier-modulusa. Az osztással lényegében kiemeljük a képen 
a közepes és a nagyfrekvenciás részeit a Fourier-spektrumnak. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy az átlagolás következtében elveszítjük a fázis információt. Nélküle az eredeti, 
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torzításmentes képet nem lehet visszanyerni. A )( fi

r
φ  fázis  visszanyeréséhez két 

mennyiségből is kiindulhatunk, a kereszt spektrumból: 
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=Δ  (3.7) 

vagy a bispektrumból: 
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A képletekben * -al a komplex konjugálást jelöljük. A fázis helyes meghatározásának 
információit ezek átlaga, a { }),( ffCE

rr
Δ , vagy a { }),( 21 ffBE

rr
 kódolja. Meghatározásukhoz 

nincs a modulus meghatározásához hasonló képlet, ezért kiszámításuk rettenetesen 
számításigényes. A felbontás növelésével a számításigény ennek hatodik hatványával nő. 

 

Az eredeti kép redukálásának folyamatával nem foglalkoztam, ugyanis a cél a kiválasztott 
kettősök szeparációjának, orientációjának, és fényességkülönbségüknek meghatározása volt. 
Ennek meghatározásához elég azt tudnunk két pontszerű objektumnak milyen a Fourier-
spektruma. A felbonthatatlan távoli csillagok fényét vehetjük Dirac-deltának. A kettőscsillag 
torzításmentes képe a következőképpen adahtó meg: 

)()()( 2211 xxdxxdxo rrrrr
−+−= δδ , (3.9) 

ahol 1d az egyik, 2d a másik csillag intenzitása, 1xr  és 2xr .a csillagok helyét jelölik. Ekkor az 

objektum 
2

)( fO
r

Fourier-modulus átlagának a négyzete a következőképpen alakul: 
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Tehát egy kettőscsillagnál észlelt Fourier-spektrum négyzetének az átlagára  a következő 
kifejezést kapjuk: 
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ahol a szeparációt a koszinuszos tag tartalmazza. Illesztve a periódusra, a szeparáció mértékét 
a következőkből lehet kiszámolni. 

21 xxx rr
−=Δ , xP Δ= /1  

 
(3.12) 

Bevezetve a relatív intenzitás hányadost 
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Bevezetve az amplitúdó M jelölését: 
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és beírva (1.14)-be 
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amiből látni, hogy a Fourier-komponensekben a legnagyobb kioltást az a=1 (amire M=1/2), 
azaz két azonos fényességű csillag okozza. Ekkor minden 5.0)( 21 +=−⋅ nxxf rrr

 kielégítő 
Fourier-modulus 0-át vesz fel, ahol n egész szám. Emiatt nehezen detektálható egy csillag 
gyenge fényű kísérője. 

A (3.15) kifejezéséből, a két csillag relatív intenzitását a következő egyenlet megoldásával 
kapjuk 
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Michael C. Roggemann, Imaging Through Turbulence [13] könyvének eddigi leírását a 
következőkkel egészíteném ki. Egyértelműen látható, hogy a képlet nem tesz különbséget a 
két csillag közt, mivel a másodfokú egyenlet gyökei közti összefüggés alapján 

121 =aa . (3.18) 
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Ez a Fourier-transzformáció utáni 180 fokos bizonytalanságnak tudható be. Ugyanis azonos 
mintázatot kapunk, ha felcseréljük a csillagokat. Ezért elég csak az egyik gyököt 
kiszámolnunk, ami 
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A két pont térbeli távolsága a koszinuszos tag hullámhosszából jön, ami 
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Egy 128 pixel szélességű Fourier-képen középről nézve a 0. a konstans tag, az első az 128/1, a 
második a 128/2 hullámhossznak megfelelő frekvencia amplitúdó. A koszinuszos tagban így 
ha két csúcs távolsága x, akkor az a normál képen 128/x távolságra lesz. 

 

Itt fontos megemlíteni, hogy Roggemann könyvében [13] feltételezi, hogy a (3.6) egyenletben 

a kettőscsillag, és a referenciának használt egyedüli csillag irányában az 
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átviteli függvény azonos. Ez általában nem igaz, hiszen ezek hasonlósága is csak egy kis 
szögön belül igaz, ez az izoplanatikus szög. A (3.6) egyenlet ezt figyelembe véve így néz ki 
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ahol a közel egyenlőség teljesül csak. Ha az izoplanatikus szögnél távolabb találunk csak 
megfelelő referenciacsillagot, akkor a (3.16) egyenlet koszinuszos tagja mellé újabb tagok 
jönnek, aminek alakja nem körszimmetrikus. Ennek pontos alakja nem meghatározható, az 
észlelés alatti légköri viszonyoktól függ. Az CMOS kamera alacsony jel-zaj viszonya miatt, 
az észlelések 90%-ban nem találtunk kellőképp fényes referenciacsillagot az izoplanatikus 
szögön belül. Ennek ellenére csak a mérések 40%-ban kellett korrekciós tagot bevezetnem. 
Az alkalmazott korrekciót a (3.16) egyenlet következő módosításával értem el 
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ahol P a korrekció mértékét mutatja. Az alkalmazott korrekciós tag bevezetése a méréseink 
elemzésén alapul, és a koszinuszos tag offszet értékét befolyásolja. Ezzel a korrekciós taggal, 
méréseinknek ebben a 40%-ban az illesztés hibája megközelítette azon mérések hibáját, ahol a 
referencia-csillag megfelelő volt. (A megfelelő  referencia-csillaggal rendelkező méréseknél 
P=0.) A kettőscsillag relatív intenzitáskülönbségét csak azoknál a méréseknél értékeltem ki, 
mikor P=0 értéket kaptam. A bevezetett paraméter a szeparáció, és orientáció értékét nem 
befolyásolja. 
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3.2 Az input katalógus készítése az észlelés előtt 
Az input katalógust a Washington Double Star Catalog (WDS) [7] alapján készítettük el. 
Korábbi folt-interferometriás mérésekre is próbáltunk támaszkodni, hogy a kapott 
eredményeinket össze tudjuk vetni a korábbi mérésekkel. Ezek közül két cikket emelek ki. Az 
első egy lengyel csoport cikke. Az említett cikkben szintén egy 50 cm távcsővel mértek. [11]. 
A másik cikk, amire támaszkodtunk standard csillagokat ad meg folt-interferometriás mérések 
kalibrálásához [9]. 

A WDS katalógusból, amit egy szöveges file-ként lehetett letölteni, egy postgresql adatbázist 
hoztunk létre. Ennek a segítségével különböző szempontok szerint gyors összetett kereséseket 
tudtunk tenni a katalógusban. Így könnyen készíthettünk egy listát a megfigyeléseinkhez a 
következő szempontok szerint:  

1. A listában szereplő csillagok vizuális fényessége nagyobb legyen 7 magnitúdónál. 

2. A szeparáció 0.3 és 1.5 arcsec között legyen. 

3. A kettős magnitúdó különbsége 2-nél ne legyen több.  

4. A delelési zenittávolságuk kisebb legyen, mint 25 fok.  

Megfigyeléskor mindig azt a kettőst választottuk a listából, ami éppen delelés közelében volt. 

A referenciacsillag kereséséhez az xephem [8] programot használtuk. Az ingyenes változata 
nem tartalmazta a WDS katalógust. Így ezt mi készítettük el adatbázisunk segítségével, amit 
az xephem-be be tudtunk tölteni. Észlelés alatt meg tudtuk jeleníteni az xephem-mel a 
kiszemelt kettőst és az 50 cm -es távcső kereső távcsövének megfelelő csillagokat, ami 
segítette a kézi ráállást. Az észlelések alatt (ha nem egy korábbi mérést ismételtünk, ahol 
adott volt a referenciacsillag) referenciacsillagot az általunk kibővített xephem segítségével 
kerestünk a kiszemelt kettőshöz minél közelebb, és ha lehetett hasonló fényességűt, mint a 
megfigyelt kettős. Mivel gyakorlatilag 6-7 magnitúdóig láttunk, ez sokszor azt jelentette, 
hogy az elméleti izoplanatikus tartományon kívül tudtunk csak találni referenciacsillagot. A 
lengyel csoport ezt szintén hasonlóan tette [11]. További vizsgálatokra szorul az, hogy ez 
kettősök esetén mennyire rontja el az eredményeket. 

 

3.3 Az észlelés követelményei 
A megfelelő eredményhez az alábbiakat kellett szem előtt tartani: 

1. A távcsövön lévő kamera orientációja a kamera újbóli felhelyezésével változik. Mint 
ahogy a pixelenkénti szögfelbontás is, a távcső fókuszának állításával. A legelső lépés 
ezek észlelésenkénti kalibrálása. 

2. A lehető legoptimálisabb nagyítás, hogy a csillag folt-interferometriás szerkezete a 
lehető legtöbb pixelre vetüljön le, de még értékelhető pixelenkénti intenzitást kapjunk. 

3. Lehető legrövidebb expozíciós idő, hogy a folt-interferometriás szerkezet minél 
részletdúsabb legyen, ne mosódjon el. 

4. Lehető legtöbb felvétel, a legjobb jel-zaj viszony eléréséhez. 

5. A kettőscsillag és a referenciacsillag észlelése közt a legrövidebb idő teljen el, hogy 
időközben ne változzon a légkör nagyskálás szerkezete. 
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6. A kettőscsillag, és a referenciacsillag mérése után közvetlenül a dark kép, és a flat-
field kép felvétele azonos számban, mint a kettőscsillag, és a referenciacsillag 
megfigyelésénél. 

7. Zenit közelében történjenek a mérések, hogy a fény légköri diszperziója a legkisebb 
legyen.  

8. A észleléshez megfelelő kettősök kiválasztása. 

A fentieket a következőképp oldottuk meg: 

1. A kamera orientációját, és felbontásának meghatározását az Alcor nagy szeparációjú kettős 
szeparációjának, és orientációjának meghatározásával értük el. Ennek pontos leírása a 3.5 
részben olvasható. 

 

2. A nagyobb nagyítást Barlow fókusznyújtó lencsével 
értük el. Sajnos ez a lencse sem rendelkezett megfelelő 
felfogató foglalattal. Hogy ennek hiánya nagy probléma, 
az a kiértékelés után lett szembetűnő. Ugyanis a távcső és 
a Barlow-lencse optikai tengelyének már kis mértékű 
eltérése miatt is jelentősen csökken a távcső felbontó 
képessége. Így a Fourier-térben kör alakzat helyett egy 
ellipszist kaptunk. Az ellipszis nagy tengelyével 
párhuzamos tengelyen fordult el kismértékben a Barlow-
lencse. Az ábrán a HD25007 specklegramja látható, a 
kiértékelő-program által illesztett fekete a távcső 
maximális felbontásához tartozó frekvenciát mutató 
ellipszissel. Világossal a kettőscsillag szeparációs 
vektora, és a szeparáció távolságát meghatározó speckle-
hullámhossz látható. A 3-1. ábra 10000 kép Fourier-
spektrumának átlaga. 

 

3. Az expozíciós idő meghatározásánál a következő két tényező kompromisszumát kellett 
meghozni: a rövidebb expozíciós idő részletdúsabb folt-interferometriás szerkezetet ad, 
viszont kisebb intenzitást, azaz rosszabb jel-zaj viszonyt. Az ideális jel-zaj viszonyt 20ms és 
50ms közt találtuk meg, 8-12X gain értéknél, össz 5 magnitúdós kettőscsillagnál. Sajnos a 
CMOS nagy zaja miatt 7 magnitúdó alatt nem kaptuk eredményeket. Hogy a detektor hibáit 
kiküszöböljük, a kamera paramétereit a következőképp állítottuk be: a mérésekhez a lehető 
legkisebb gain kiválasztása, ahol 20ms – 50ms expozíciós idő mellett még látni a csillag folt-
interferometriás szerkezetét. Az aktuális beállítások, és hőmérséklet mellett az offszet 
beállítása úgy hogy minden pixel a 0-1024 (10bites) skálán 10 érték felett legyen. Ezzel 
elkerülve az offszet-hibás pixeleket. Így gyakran igen magas átlag-offszet értékeket kellett 
beállítani. 

 

4. Egy kettős, vagy referencia csillag felvételekor a felvételek számát 25000-ben, a felvételek 
idejét 20 percben maximalizáltuk. Az időlimit a légkör változásainak elkerülésére szolgált. 
Ugyanis azonos légköri szerkezettel kell felvennünk a referencia csillagot is, mint a kettőst.  
Így általában 10000 felvételt készítettünk, ami nagyságrendileg 20 percet vett igénybe. 

 

 
3-1. ábra 

A távcső által alkotott kép frekvencia 
spektruma hibás Barlow-lencsével 
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5. Hogy redukáljuk a csillag megtalálásának idejét, a felvétel elkezdése előtt megkerestük 
mind a kettőscsillagot, mit a kiválasztott referenciát. A kettőscsillag felvételsorozata után a 
lehető leghamarabb átálltunk a referenciára, majd megkezdtük a felvételsorozat rögzítését. 

 

6. A dark, és flat-field kép azonos számban került felvételre, mivel minden képből ki kell 
vonni ezek átlagát, vagy el kell osztani velük, tehát a végeredménybe azonos súllyal kerülnek, 
mint maguk a képek. Továbbá a CMOS szenzor környezeti tulajdonságainak a lehető 
legapróbb változását is szerettük volna elkerülni. A flat-field képnél sajnálatos módon ez nem 
sikerült, ugyanis egy 500W-os lámpa szolgáltatta a flat-field ernyő megvilágítását, aminek 
hője melegítette a detektor felületét. Ezért a flat-field képeket kihagytuk a redukcióból, ami 
meglehetősen sok zajt vitt a méréseinkbe. 

 

7. Az egyik legfontosabb dolog a légköri diffrakció hatásának minimalizálása. Ez 
kétféleképpen érhető el. Szűrő alkalmazásával, vagy az észlelések kis zenittávolságú 
objektumokra szűkítésével. A szűrő alkalmazása a CMOS kamera rossz jel-zaj viszonya miatt 
esetünkben nem adott kiértékelhető adatokat, ezért az észlelés zenittávolságának szűkítését 
választottuk. A maximális észlelési zenittávolságot 25 fokban határoztuk meg. 

 

8. A kis zenittávolság mellett, csak olyan kettősök jöhettek számba, amelyek hasonló 
típusúak, és intenzitás-különbségük 1.5 magnitúdó alatt van. A nagy relatív 
intenzitáskülönbség megnehezítette volna a specklegram analízisét. Ugyanis, a specklegram 
(3.16) egyenlet szerinti szerkezetében a koszinuszos tag amplitúdója az 
intenzításkülönbséggel fordított arányban áll. Az előbb felsorolt követelményeket kielégítő 
kettőscsillagok észlelési listájának elkészítése Mező György munkája volt. 

 

3.4 Az adatredukció 
A Prosilica kamerával exponált képeket 10 bites, 128*128-as felbontású raw 
adatformátumban tároltuk. A raw adatformátuma 2 bájtonként tárolt egy pixelt. Pixelenként 
az első a felső bájt, a második az alsó bájt. A raw képek objektumonként, és mérésenként egy 
könyvtárba kerülnek, 10000 képnél [0000]-[9999].raw elnevezéssel. A könyvtárnév a kép 
exponálásának paramétereit tartalmazzák az alábbi formátumban 

[object name]_[exp time]t[gain]g[offset]o[resol X]x[resol Y] (3.21) 

Ahol az [object name] a megfigyelt kettős, vagy referenciacsillag neve, [exp_time] az 
expozíciós idő milliszekundumban, a [gain] az erősítés paramétere, az [offset] a kamera 
offszet paraméterét, a [resol X] és [resol Y] a kép x, y felbontását jelenti. 

Ezen kívül egy paraméter fájl is keletkezik, melyben az exponálás körülményeinek további 
információi kerülnek tárolásra. Minden egyes felvételhez megegyező exponálási 
paraméterekkel bíró dark (fénymentes expozíciók, lényegében a sötétáramot és a kiolvasási 
offszetet adja meg) és flat (expozíciók egyenletes megvilágítással, amiből a pixelerősítést 
lehet megtudni) képsorozatot is készítettünk az adott észlelési napi képredukálás 
elvégzéséhez. A flat-field illetve dark képek könyvtárainak elnevezés konvenciója az alábbi 
volt: 
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Y] X]x[resol t]o[resolin]g[offse time]t[gaflat_[exp  (3.22) 

Y] X]x[resol t]o[resolin]g[offse time]t[gadark_[exp  (3.23) 

A raw képek redukálására, illetve a redukált képeken történő transzformációk elvégzéséhez 
saját fejlesztésű IDL "pipeline-t" használtunk. Az adatredukciós pipeline megírása Regály 
Zsolt feladata volt. A végeredmények minden esetben szabványos FITS formátumban 
kerülnek tárolásra, az alábbi elnevezési konvencióval: 

name].fitsect name]_[objmation [transofor  (3.24) 

A specklegram generálásához első lépésben a raw képek redukcióját kell elvégezni. A 
redukció a hagyományos CCD redukálási módszeren alapszik. A képből egyenként kivontuk 
a dark képek átlagát, amivel korrigáltuk a pixelek offszet különbségeit, majd osztás a flat-field 
átlag mínusz dark átlag képpel, amivel az erősítés különbségeit korrigáltuk. 

A képredukciót a dark illetve flat-field képek átlagolásával kezdjük. Az átlagolást egy időbeli 
medián szűréssel végeztük el minden egyes pixelre. Azaz az átlagos dark illetve flat képek 
egy pixelének értékét az összes rögzített kép azonos pixele intenzitásának medián értéke 
definiálja. A kamera kis jel/zaj viszonya miatt ezzel a módszerrel jobb eredményt érhetünk el, 
mint a hagyományos átlagolással. Ennek oka, hogy a medián szűréssel kapott átlag 
érzéketlenebb az átlagtól lényegesen eltérő intenzitásokra. A legjobb eredményeket a medián-
átlagolással kaptuk volna, ahol a 10000 kép átlagba nem kerül bele a legmagasabb 2500, és a 
legalacsonyabb 2500 érték, elkerülve ezzel a leghibásabb méréseket. De ennek 
számításigénye miatt, ezt nem alkalmaztuk. 

A kamera kis jel/zaj viszonya miatt sajnos előfordult, hogy egyes pixelek értéke a dark képen 
magasabb volt, mint a flat-field képben. E miatt a kivonás után egyes pixelek negatív értékűek 
lettek. A flat-field kép e pixeleinek értékét lecseréltük környező képpontok medián értékével. 

Ezt követően legeneráljuk az összes kettős, és referencia csillag képére a [data] - [dark] képet, 
és az előzőekben leírt módszerrel azonos módon korrigáljuk a negatív értékű pixeleket. Itt 
jegyzem meg, hogy míg a [flat] - [dark] képzésnél átlagosan 1-2 pixelnél találunk negatív 
intenzitást, addig a [data] - [dark] képzésnél a pixelek 10-20%-a volt – ugyan csekély 
mértékben, de – negatív intenzitású. Ennek oka a rossz jel-zaj viszonyban keresendő. 

Az így kapott kép további zajcsökkentésére a ’sigma clipping’ módszert alkalmazzuk, ami 
során egy adott pixel intenzitása korrigálásra kerül, ha értéke a környezeti átlagtól erősen 
eltér. A megengedett eltérést előre definiáltjuk. A pixel korrigált értékének a környező pixelek 
átlagos értékét választottuk. A redukció teljes folyamatát az alábbi egyenlet szemlélteti: 

 

) [dark] - [flat] korr(
 ) [dark] - [data] korr(  [img]=   (3.25) 

 

Ahol az [img] a redukált képet, a [data] a kettőscsillag, vagy referencia csillag redukálatlan 
képét, [dark] a mért sötétképet, a [flat] a mért flat-field képet jelenti, ’-’ a kivonást, ’/’ az 
osztást mutatja, ’korr’ az előzőekben bemutatott hibakorrekciók operátora.  

A következő lépés a kiredukált képek Fourier-modulusa abszolút értékeinek képenkénti 
kiszámítása. Ezt az IDL beépített FFT algoritmusával készítettük. A Fourier-képeken az 
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abszolút érték képzése után a fázisinformáció elveszik. A fázis információ a Fourier-kép jobb 
oldali fele. Ez a fél a számításokba nem kerül bele. Az így nyert Fourier-modulus képeket 
külön átlagoltuk mind a referencia csillag, mind a kettőscsillag képeire. Ezután a kettőscsillag 
Fourier-képét elosztottuk a referencia csillag Fourier-képével, megkapva a kettőscsillag 
specklegramját. A számítások végén, – a jobb láthatóság miatt – a kép baloldalát tükröztük az 
üres – eredetileg fázisinformációkat tartalmazó – jobboldalra. 

 

{ }( )

{ }( )∑

∑
=

M

2
ref

N

2
obj

 ][img FFTabs1

 ][img FFTabs1

  am][Specklegr

M

N  (3.26) 

 

A távcső nagyításának, és orientációjának kalibrálásához az Alcor nagy szeparációjú 
kettőscsillagot választottuk minden észleléskor. Ennek szeparációja, orientációja nagy 
pontossággal ismert. Ezek változása elhanyagolható, mivel az adataiban csak évszázados 
skálán kimutatható változás. Ennek 256*256 felbontású képeinél – az adatredukció után – a 
képek autokorrelációs képeinek átlagát vettük. Az így nyert szimmetrikus kép kiértékelését a 
következő részben tárgyalom. Az autokorelációs képek elkészítéséhez az IDL Astrolib 
könyvtárcsomagjának CONVOLE rutinját használtuk fel. 

Érdemes megemlíteni, hogy az egy éjszaka mérései során felgyülemlett adatmennyiség 
általában 4-8 gigabájt közötti volt. A nagy adatmennyiség miatt egy-egy specklegram 
számításigénye egy 1.8Mhz-es, kétprocesszoros gépen így órás nagyságrendbe esett. 

 

 

3.5 Kettőscsillagok szeparációjának, orientációjának pontos meghatározása 
A kamera orientációjának, és felbontásának 
kalibrációjához az Alcor nagyszeparációjú 
kettőst vettük alapul. Ezt az Alcor kettősről 
készített, átlagosan 500 kalibrációs kép 
autókorrelációs képeinek átlagából végeztem, 
numerikus illesztéssel. A kalibrálás után, a 
specklegramból szintén numerikus illesztéssel 
kaptam meg a kettős szeparációját, a kettős 
relatív intenzitáskülönbségét, és az 
orientációját. A legutóbbit 180 fokos 
bizonytalansággal. Mindkét illesztést saját 
szoftverrel oldottam meg. 

A távcső kalibrációjához készített 
autokorrelációs képek illesztésénél, ha az 
eredeti képeken két csillag van, akkor ennek 
autókorrelációs képén 3 csúcs található. (3-2. 
ábra) A középső csúcs az eltolás-mentes, 
illetve a kis eltolással rendelkező korrelációs 
integrálokhoz tartozik, a két szélső csúcs a két 

3-2. ábra 

Az Alcor kettőscsillag autokorrelációs képe, az offszet 
levonásával



48 

csillag vektorával közel azonos eltolással keletkező korrelációs integrál pontjai. A két szélső 
pont távolsága ezért a csillag távolságának kétszerese lesz.  

A kiértékelés első lépéseként a kép offszet értékét határoztam meg és levontam a képből. 
Majd a középső, eltolás-mentes részt kitakartam. A kép szimmetrikus, így csak a kép egyik 
felével foglalkoztam. Ezért csak az egyik oldalon lévő csúcsra illesztettem Gauss-görbét. Az 
illesztett gauss középponttól való távolságából határozható meg egy pixel szögének nagysága 
(3.27) egyenlet szerint  

ALCOR

ALCOR
PIX d

ρ
φ = , (3.27) 

ahol PIXφ  egy pixel szögtávolsága az égen, ALCORρ  az Alcor szeparációja, ALCORd  az egyik 
szélső pont középponttól mért távolsága az autokorrelációs képen. A kép égi orientációját, az 
az illesztett Gauss-harang középpontjának, a kép középpontjától számított iránya, és az Alcor 
égi orientációja határozza meg. Egy másik módszer a kép orientációjának meghatározásához, 
a távcső kikapcsolt óragépével egy csillag átvonulásának kiértékelése. Ekkor a csillag 
átvonulásának vonala meghatározza az égi egyenlítő vonalát. Mi az előbbit alkalmaztuk.  

A specklegram illesztésénél, a hibás Barlow-lencse miatt 4 paraméter helyett 8 paramétert 
kellett illeszteni. Ez a (3.22) egyenletben bevezetett korrekciós paraméterrel egyes esetekben 
9 paraméterre nőtt, ami igencsak megnehezítette a kiértékelést. Ugyanis, az egymástól 
független paramétereknél az illesztés számításigénye exponenciálisan nő. A probléma 
megoldására a paramétereket ciklikusan, egymásutánban illesztettem. A paramétereket 
háromparaméteres csoportokra osztva, felváltva illesztettem a paraméter-csoportokat. Ezt az 
illesztési ciklust addig végeztem, mígnem az illesztett paraméterek nem változtak tovább.  

A cikluson belül a 3 paraméter illesztése iteratív módszerrel történt. Azaz a paramétereket 10 
alciklusban, egyre finomabban, és finomabban illesztettem, úgy hogy az illesztés sugara is 
feleződött. Ennél az illesztési módnál ügyelni kell az illesztések konvergencia-sugarára. Ezért 
egy ciklusban, a paraméterhez illő lépésköz hétszeresét vettem a paraméter tartományának. 
Megengedve ezzel, hogy a paraméter kilépjen az előző, durvább illesztés tartományából.  

Az iteratív illesztésnél a legelső illesztési sor durva, ami a következő hibát eredményezheti: 
Az illesztés kezdeti szakaszán, a helyes frekvencia duplája jobb illesztési eredményt adhat, ha 
– a durva illesztés következtében – a helyes frekvenciát az algoritmus elvéti. Ekkor az 
algoritmus a felharmonikus frekvencián indul el, és arra próbál minél finomabban illeszteni. 
Emiatt, és a kisebb számítási igény miatt a paramétereket előre, szemre állítottam be. A 9 
paraméter teljes, és ezred pontos illesztése átlagosan így is több mint 147 ezer lépésből állt. 
Lépésenként – összeadások számításigényét elhanyagolva – több mint 2 millió szorzással. 
Ezzel a 9 paraméter, ezred pontos illesztésének ideje átlagosan 20 perc volt. 

A 9 paraméter illesztésével elértem, hogy minimális volt az információvesztés. Szemben az 
Artur Rowinski által vezetett csoport méréseinél használt technikával [11]. Itt a kutatócsoport 
ezzel nem törődött, és csak egy fix sugáron belül illesztettek méréseikre. 
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4. Fejezet 
Eredmények 
 
A Piszkéstetői Obszervatóriumban az észlelésekre 
kapott négy hét távcsőidő során 12 éjszaka volt 
derült. Ez idő alatt közel 40 kettőscsillagot és 
azok referenciacsillagát mértük meg. A mérést 
nehezítette, hogy – a CMOS szenzor hibáinak 
kiküszöbölése végett – minden expozíciós 
beállításnál külön dark mérést, és flat-field mérést 
kellett végrehajtani a célobjektum mérése után. A 
méréseket a CMOS szenzor kis jel-zaj viszonya 
miatt minden esetben szűrő nélkül végeztük. Az 
észlelések a távcső fókuszálásával kezdődtek.  Ez 
után, jó ég esetén az észlelést rögtön a 
célobjektumok mérésével kezdtük. A távcső 
kalibrációjához szükséges méréseket általában 
később végeztük el, mivel ez elvégezhető volt 
hajnali égen is. A mérések során többször 
előfordult, hogy a távcső kalibrációja kimaradt, 
mivel időközben az ég beborult. A kiértékelésnél 
ezekhez a mérésekhez – jobb híján – egy másik 
nap kalibrációs adatait használtam. 
 
Méréseink célja a távcső diffrakciós határához közeli kettőscsillagok szeparációjának 
meghatározása volt. A használt 50 cm-es Cassegrain távcső diffrakciós határa 550nm-en 
0,226 arcsec. Méréseink eredményei a következő oldalon találhatóak. A félkövér, vörös 
színnel kiemelt adatok az általunk mért értékek. Az alatta lévő, hivatkozási számmal kezdődő 
sorokban mások által mért értékek találhatóak. A méréseinknél legtöbbször csak az 
izoplanatikus tartományon kívül találtunk megfelelő fényességű referencia csillagot. Ez nagy 
bizonytalanságot okoz a kettőscsillag magnitúdó különbségének kiszámolásánál. A táblázatba 
ezért csak a megfelelő referenciacsillaggal rendelkező mérésekhez tartozó magnitúdó 
különbségek kerültek be. Az eredményeinkhez formális hibabecslés az adatfeldolgozás 
jelenlegi állapotában még nem rendelhető, azonban a specklegram illesztésének 
bizonytalansága alapján – legalábbis kvalitatív módon – már most is különbséget lehet tenni a 
megbízhatóbb és a bizonytalanabb eredmények között. 
A táblázat utáni oldalakon a mérések specklegramjai láthatóak. Az első oszlopban a 
kettőscsillag, a második oszlopban a referencia csillag Fourier-modulusának átlaga látható. A 
harmadik oszlopban ezek normálás utáni hányadosa, azaz a specklegram látható. Az utolsó 
oszlop fehér színnel mutatja az illesztés eredményét, feketével a képeken maximálisan 
megjelenő frekvenciák határa látható. 
A 4-1 ábra egy mérésünk 1 képkockáját mutatja. Annak ellenére, hogy a képeken nem 
különül el a két csillag, 10000 képből a kettőscsillag szeparációját pontosan sikerült 
meghatározni.  
Méréseink közt volt egy 3 csillagból álló redszer is (WDS J02291+6724). Egy hármas 
rendszernél a (3.22) kifejezés egy újabb koszinuszos taggal bővül. A hármas rendszer 
kiértékelését itt a nagyobb szeparációjú komponens illesztésével kezdtem, majd ennek 

 
4-1. ábra 

HIP 32438 kettőscsillag 1 képe, a mért 
10000 képből. (szeparáció: 1,854”) 
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erredményét levonva a speklegramból illesztettem újra a kisebb szeparációjú komponensre. 
Az illesztés bizonytalan volt, de eredménye jól egyezett a katalógusban szereplő értékkel [10]. 
A folt-interferometriás mérésekel számolható szeparáció elméleti határértéke a távcső 
feloldásának fele [26]. A távcső feloldási határa alatti szeparációjú kettőscsillagok esetén csak 
becslés jellegű eredményeket kaphatunk. Ilyenkor tulajdonképpen a Knox-Thompson [3] féle 
technikával visszanyert inverz Fourier-transzformált képen a két csillag nem különül el két 
ponttá, csak a szeparáció irányában megnyúlt ellipszis formájú. Ezért a pontos szeparáció 
csak becsülhető. Egyetlen mérésünknél vált láthatóvá egy a távcsövünk feloldásának határa 
alatti szoros kettőscsillag (WDS J03503+2535) kettős szerkezete, amelynek szeparációjára 
0,191 arcsec értéket kaptam, ami a mérés bizonytalanságát figyelembe véve jól egyezik a 
0,127 arcsec [10] katalógusértékkel. A rendszer pályaelemei ismertek, periódusideje 61 év 
[10]. 
 
A 4-2. ábra mutatja eredményeink közvetlen összehasonlítását az irodalomból vett szeparáció 
és orientáció értékekkel. Azokat a méréseket, ahol a speklegram illesztése bizonytalanabb 
volt, a grafikonon zölddel, a megbízhatóbb illesztéseket vörössel jelöltem. Az ábrán látszik, 
hogy méréseink nagyon jó egyezést mutatnak a korábbi eredményekkel. Az orientáció szögek 
a legtöbb esetben egy fokon belül visszaadják a 2007-re számolt irodalmi értékeket [10]; 
mindössze három eset van, amikor az eltérés meghaladja az 5 fokot. A legnagyobb eltérést 
mutató pont egy olyan méréshez tartozik, amelynek kalibrálásához egy másik éjszaka 
kalibrációs mérését kellett felhasználnom. Az ábra alapján a szeparáció meghatározásának 
jellemző pontossága nem rosszabb, mint 0,1 szögmásodperc. A nagyobb eltérést mutató 
pontok valamennyien a bizonytalanabb mérések közül kerültek ki. Így összefoglalásul 
elmondható, hogy az általunk Piszkéstetőn megvalósított folt-interferometriás technika 
lehetővé teszi szögmásodperc alatti szeparációjú kettőscsillagok felbontását, és szeparációjuk 
0,1 szögmásodperc pontosságú meghatározását.  

 
4-1. ábra 

Méréseink összehasonlítása a mások méréseivel, az orientáció, és a szeparáció értékeire. [1] [10] [11] 
[12] A színek jelentésének magyarázata a szövegben 
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WDS katalógusnév  HD katalógusnév HIP katalógusnév ADS katalógusnév V fényesség[mag] 
 Basselian dátum Orientáció[fok] Szeparáció [arcsec] Szűrő nélküli magnitúdókülönbség, megjegyzés 
 
  
WDS J02019+7054  HD 12111  HIP 9480  ADS 1598 AB V 4.54 Spectroscopic binary 
 2006,99  204,33  0,782  ( gyenge minőségű illesztés, a k. szerkezet gyengén látható ) 
[10] 2006  282.6  0.758 
[10] 2007  286.2  0.745 
  
WDS J02280+0158  HD 15328  HIP 11474     V 6.495 Double or multiple star 
 2006,77  36,08  0,557  0,532 
[12] 1996.8954  37.1  0.516 
  
WDS J02291+6724  HD 15089  HIP 11569 ADS 1860 AB V 4.53  Multiple Star 
 2006,97 A 229,74  2,699  - 
 2006,97 B 49,43  0,507  ( illesztés a B komponensre, az A komponens levonása után) 
[10] 2006 A 229.9  2.587 
[10] 2007 A 229.7  2.591 
[23] 1998.66 B 91.9+-0.7  0.299+-0.002  
[23] 1998.66 B 93.0+-3.0  0.30+-0.05 
[10] 2006 B 51.6  0.515 
[10] 2007 B 48.4  0.536 
 
WDS J03503+2535  HIP 17954    ADS 2799  V 5.24  Variable Star 
 2006,99  190,12  0,191  ( gyenge minőségű illesztés, feloldáshoz közeli kettős ) 
[24] 1999.72  210.0  0.155 
[25] 1997.82  202.2  0.118 
[10] 2006  183.1  0.087 
[10] 2007  190.0  0.127 
 
WDS J04100+8042  HD 25007  HIP 19461 ADS 2963 AB V 5.136  Double or multiple star 
 2006,77  135,28  0,778  1,360 
 2007,10  116,33  0,534  1,338 
[10] 2006  140.2  0.709    
[10] 2007  141.5  0.705 
[11] 2003.2334  133.23+-0.35 0.782+-0.006 I 1.48 
  
WDS J06462+5927  HD 48250  HIP 32438 ADS 5400 AB V 4.87  Double or multiple star 
 2006,99  70,00  1,854  1,235 
[10] 2006  70.3  1.859 
[10] 2007  69.9  1.863 
 
WDS J06531+5927       ADS 5514   Double or multiple star 
 2007,13  -  -  ( a kettős szerkezet nem látható) 
[10] 2006  318.7  0.244 
[10] 2007  321.3  0.247 
[11] 2003.2062  312.67+-1.30 0.234+-0.005 I 1.69 
[11] 2003.2823  316.16+-0.74 0.208+-0.003 R 4.96 
  
WDS J06573+5825  HD 50522  HIP 33449 ADS 5586 AB V 4.35 Double or multiple star 
 2006,96  228,33  0,620  0,602 
 2006,99  228,59  0,621  - 
[10] 2006  227.9  0.602 
[10] 2007  228.7  0.618 
 
WDS J09006+4147  HD 76943   HIP 44248 -  V 3.97  Spectroscopic binary 
 2006,96  -  -  ( rossz minőségű referencia csillag  ) 
 2007,13  334,85  0,571   
[10] 2006  346.5  0.605 
[10] 2007  332.8  0.542 
  
WDS J11037+6145   HD 95689  HIP 54061 ADS 8035 AB V 1.79  Spectroscopic binary 
 2006,97  -  -  ( a kettős szerkezet nem látható) 
 2006,99  35,49  0,492  ( gyenge minőségű illesztés, a k. szerkezet gyengén látható ) 
[10] 2006  64.0  0.441 
[10] 2007  52.3  0.482 
  
WDS J11323+6105  HD 100203 HIP 56290 ADS 8197 AB V 5.48  Double or multiple star 
 2006,97  8,74  0,642  - 
[10] 2006  7.3  0.723 
[10] 2007  11.0  0.741
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5. Fejezet 

Kitekintés, összefoglalás 
 

5.1 Nagy szögfelbontású lehetőségek a piszkéstetői 1m RCC teleszkópon 
Az észlelés elkezdéséhez nélkülözhetetlen fejlesztések során több ötlet merült fel a valós idejű 
képfeldolgozási technikák alkalmazására. Egy ilyen volt egy olcsón kivitelezhető nulladrendű 
adaptív optika megvalósítása a piszkéstetői 1m RCC teleszkópon. A nulladrendű korrekció a 
fázisfront egyenletes gradiens-hibáját, tehát a csillag imbolygásából eredő hibát korrigálja. 
Egy 1m távcsőnél ez a légkörből eredő fázishibák legnagyobb komponense. Ennek 
megvalósítását először a 50 cm teleszkópon tervezzük. 

5.2 Automatikus fókuszállítás megvalósítása a piszkéstetői 1m RCC 
teleszkópon, és a 60/90cm-es Schmidt teleszkópon 
A fókusz beállítása sokszor egy órás feladat is lehet, mivel az eddig alkalmazott módszernél a 
légköri seeing változása erősen befolyásolta a mért fókusz helyességét. Az észleléshez 
fejlesztett mérőprogramban alkalmazott, gyors felvételeken alapuló algoritmus erre sokkal 
kisebb mértékben érzékeny. Az algoritmus lehetővé teszi a fókuszbeállítás teljes 
automatizálását azokon a távcsöveken, ahol a fókusz motorikusan állítható. A módszer 
legnagyobb előnye, hogy alkalmazásához új hardverelem nem szükséges ezeken a 
távcsöveken. A fejlesztés csak szoftveres munkát igényel, és ennek algoritmusai már 
elkészültek. Ezek megvalósítására a későbbiekben remélhetőleg sor kerül. 

5.3 Új detektorok a piacon 
Az észleléseknél használt CMOS kamera CCD-vel való kiváltásával mérhetővé válhatnának 
az 5 magnitúdó alatti kettőscsillagok is. Ehhez a Texas impactron EM-CCD detektor lenne 
ideális, ami kétféle üzemmódban is működik. A normál CCD üzemmódon kívül egy 
elektronsokszorozó üzemmód is választható, amivel elérhető a több ezerszeres fényerősítés is. 
Ebben az üzemmódban gyakorlatilag foton számlálásra is használható minden egyes pixel, 1 
elektron kiolvasási hibával. Ez az üzemmód 1-200 foton / pixel tartományban működik a 
leghatékonyabban. Ily mértékű érzékenysége miatt ajánlja ezt a kamerát a gyártó folt-
interferometriás mérésekhez is. Ezzel a detektorral több cég is kínál kamerákat, ezek közül a 
HAMAMATSU 1M pixeles kamerája a legígéretesebb. 

5.4 Összefoglalás 
A mérés során sikerült elérni célom, meghatározni olyan szoros kettőscsillagok szeparációját 
és orientációját amelyeket direkt, légkörön keresztüli észlelési technikákkal nem lett volna 
lehetséges felbontani. A folt-interferometriás technikával a legkisebb, jól megmért szeparáció 
0,557 arcsec volt, ami az észlelésekhez használt piszkéstetői 50cm távcső 0,226 arcsec 
elméleti feloldási határának közel kétszerese. Emellett sikerült észlelni egy 0,127 arcsec 
szeparációjú kettőscsillag kettős szerkezetét is, ami a folt-interferometriás technika elméleti 
feloldási határán van, a használt távcső feloldási határának feléhez közeli érték. A mérések 
pontosságát a 4-1. ábra szemlélteti, ami láttán kimondhatjuk, hogy a mérések sikeresek 
voltak. Remélhetőleg a későbbiekben méréseink azon célja is valóra válik, hogy ezt a 
technikát – mint felbontást javító lehetőséget – bárki által használható technikává tegyük a 
honi csillagászatban. 
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