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 הניסוירות טמ

 בה באסטרופיזיקה יםוהשימוש (Gravitational Lensing) רת תופעת העידוש הכבידתיכה .1

 פרמטרים והערכת שגיאותחילוץ  – chi^2ניסיוניות באמצעות מדד תוצאות לתאורטי ת מודל תרגול התאמ .2

 בדיקהככלי קרלו -מונטהסימולציות עבודה עם הכרה והתנסות ב .3

 מידע מקורות

 הספרים זמינים בספריית הפקולטה. ר הניסוי.באתזמין  2bמקור 

1. Statistical methods: 

a. Statistics, R. Barlow, Chapters 4  & 6 

b. Numerical Recipes in C, Press et al., Chapter 15.6 

2. Gravitational lensing: 

a. Basic article on gravitational lensing in Astropedia 

b. Lectures on Gravitation Lensing (all up to section 2.3.3) 

c. Astrophysics in a Nutshell, D. Maoz, Chapters 6.1.3-6.1.4 

3. OGLE project website:   http://ogle.astrouw.edu.pl/ 

a. General information and history:   http://ogle.astrouw.edu.pl/main/general.html 

b. OGLE data:   http://ogle.astrouw.edu.pl/cont/4_main/len/ 

 מבנה הניסוי

באמצעות מדד  הניסיוניותלמדידות בצורה מיטבית  מתאיםהאורטי תמודל מוצאים ש יתמיםתממשו אלגורזה ניסוי במהלך 

chi^2. והערכת (מתמטי, לדוגמה)הנתון ע"י ביטוי  המתארים מודל זה אוסף פרמטרים ינהתוצאות ההתאמה תהי ,

בצורה שלכם אלגוריתם ההתאמה אמינות את בחלק מהמקרים תוכלו לבדוק . כמו כן, שגיאות על פרמטרים אלה

 ה קרלו.מונטסימולציות באמצעות אמפירית 

סגורות עבור אנליטיות נוסחאות . במקרה זה קיימות מקורב תתאימו לתצפיות מודל לינארי בחלק הראשון של הניסוי

הפעם מציאת ו אך עדיין מקורב(,מלא יותר ) לינארי-לאמודל  תתאימובחלק השני הפרמטרים האופטימליים ושגיאותיהם. 

 .בשיטה נומרית של סריקת מרחב פרמטרים ופטימלי תיעשההמודל הא

, כלי חשובו בתופעה מעניינת מדוברכבידתי, ובעוד שעידוש -מיקרוהרקע הפיזיקלי בו הניסוי מתבצע הוא  – שימו לב

ניתוח נתונים לקוד כתיבת . להתאמת מודל למדידות אלגוריתמיםכתיבת  –העיבוד והניתוח שיטות בניסוי הוא ביקוד המ

 ה.י, הן באקדמיה והן בתעשיהמדעיענפי המחקר בכל יכולות חשובות  הןהרלוונטיים סטטיסטיים הכלים הוהכרת 

 לינארימודל  – חלק א'

 סימולציותו התאמה לינארית .1

 ניתן לקירוב באמצעות פרבולה.וש עיד-מיקרו אירועשל ההגברה פונקציית אזור השיא של 

 באזור השיא שמתאימה פרבולה לאוסף מדידותכנית תכתבו  .א

http://ogle.astrouw.edu.pl/
http://ogle.astrouw.edu.pl/main/general.html
http://ogle.astrouw.edu.pl/cont/4_main/len/


ש מממוכתבו קוד ששנה ב' עבדת משלמדתם בחומר הרקע וב chi^2השתמשו בתאוריה הלינארית של מדד 

הפרמטרים המיטביים של המודל אוסף  . תוצאת ההרצה היאל תאורטי לאוסף מדידותהתאמת מוד

 משתנה.מספר פרמטרים עם שעובד קוד נסו לכתוב  שגיאותיהם.ו

 

 ההתאמהכנית תוהריצו עליהם את  מדידות מלאכותיות קוד שמייצרכתבו  .ב

ותיצרו ממנו מספר רב של סטי מדידות מלאכותיים, כולל רעש  מודל מלאכותי )פרבולה במקרה זה(תבנו 

תוצאות . השוו בין שכתבתםנית ההתאמה תכ. הריצו על כל סט את עליהם תחליטו מראש ושגיאות

 ושגיאותיהם.הפרמטרים  –תיים של המודל ההתאמה לבין הפרמטרים האמ

 תיות שתנתחולייצר נתונים שיהיו דומים במאפייניהם למדידות האממצד אחד היא בחלק זה המטרה 

 מדידות.הכתלות במאפייני  שתנותמההתאמה תוצאות ומצד שני לנסות לבדוק איך  בהמשך

מאפייני המדידות: מספר לשנות בצורה נוחה את לכתוב קוד גמיש, כך שניתן יהיה  הקפידו – שימו לב

 שגיאה וכו'.ההתפלגות יחס האות לרעש של המדידות, נקודות, 

 

 OGLEשל פרויקט  אמתייםהריצו את תכנית ההתאמה על נתונים  .ג

פרמטר  עם עידוש אירועבחרו וממנה  המדריך בחרש, לכו לשנה OGLE פרויקטשל התצפיות באתר 

blending  1של (fbl=1) בעזרת  אירועהנתחו את  , בעיקר באזור השיא.רציפהועם תדירות דגימה גבוהה ו

 .OGLEשל אלה לאת הפרמטרים שקיבלתם השוו והאלגוריתם שכתבתם 

 ההתאמה שלכם.גוריתם ללאור הבדיקות שעשיתם לאההתאמה דונו בתוצאות  .ד

 לינארי-מודל לא – חלק ב'

 סימולציותופרמטרים חופשיים  2התאמה לא לינארית עם  .2

לינארי עם שני -לאמודל של הפעם הקוד שלכם צריך לבצע התאמה , כאשר עידוש רועיעם אותו א חזרו על חלק א'

 (.OGLEקבוצת של ניתוח מהשמתקבל  T0ניתן לקחת את )מינימלי הזוויתי המרחק הרוע ויהאמשך  – פרמטרים

 נקציה של זמן כפי שמופיע במקורות הקריאה הרלוונטיים.השתמשו בביטוי עבור ההגברה כפו

 קוד שיהיה גמיש במספר הפרמטרים של המודל יוכל לשמש אתכם גם בחלק הבא של הניסוי. – שימו לב

מציאת , מרחב הפרמטריםגבולות הגדרת  י אופן פעולת הקוד בנקודות הבאות:הקפידו להתייחס לדגשי המדריך לגב

 .הערכת שגיאות על הפרמטרים המתקבלים, עצירת חיפושוקריטריון מיטבי מודל 

 .תירוע אמיאואז הריצו אותו על דונו בתוצאות( )בדקו את האלגוריתם שלכם באמצעות סימולציות  –כמו בחלק א' 

כולל היבטים ) לינארי-בדיון התייחסו לשוני בין התאמת מודל לינארי ללא .OGLEהשוו את התוצאות שלכם לאלו של 

 ., רזולוציה וכו'(זמן ריצהכמו 

 
 פרמטרים חופשיים 4א לינארית עם התאמה ל .3

ייתכן שהמודל  פרמטרים חופשיים. 4לינארי עם -בצע התאמת מודל לא( שי2)או השתמשו בקוד מסעיף קוד כתבו 

 fblעם חדש בחרו אירוע blending (f_bl .)-לכלול את פרמטר הו צריך לעבור התאמהים שמשתמאת התאורטי בו 

סעיף ניתוח בודונו בניתוח שלכם, כולל השוואה ל OGLEהשוו לתוצאות של  .והריצו עליו את התכנית שלכם 1-שונה מ

 התוצאות.אמינות ואתגרים בתהליך הניתוח , של הקוד לזמני ריצה. התייחסו 2

 



 לכתיבת דו"ח)חלקית( דגשים רשימת 

בוא לידי יך ל. הדבר צרלמדידותתאורטי המוקד המרכזי של הניסוי הוא הכלים הסטטיסטיים להתאמת מודל  .1

 בדיון, וכן בתאור שיטות העבודה שלכם.ביטוי ברקע התאורטי ו

 זרימה, לדוגמה(. בצורת תרשים)ם לניתוח המדידות כמטית את האלגוריתם שמימשתבצורה סהקפידו לתאר  .2

לינארי, חשוב לתאר בצורה מלאה את הניתוח -התאמה נומרית של מודל לא תיבחלק ב' של הניסוי, בו נעש .3

השונות ות ו לנקודהתייחס. פרמטרים הספציפיים בהם השתמשתםה והןשהנחו אתכם  השיקולים, הן שנעשה

נבחרה הרזולוציה איך  )ומה היו גבולותיו(? את מרחב הפרמטרים איך הגדרתם –שעלו בשיחה עם המדריך 

 )וכמה זמן ארכה ההרצה(?ריצת הקוד לעצור את מתי איך בחרתם  )ומה היא הייתה(?

להציג את לארגן ו. השתדלו גרפיםומספריות של תוצאות כמות גדולה לעיתים קרובות  תמתקבלבניסוי זה  .4

רורות וקריאות והם ותוויות הצירים ב שכותרותהקפידו  גרפיםב וברורה להבנה.נוחה לקריאה בצורה  המספרים

  .מהן , בלי לחתוך או לאבד חלקהתוצאות הרלוונטיותמציגים את כל 


