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مهارتهای تخصصی
نجوم رصدی :در بیست سالا گذشته با رصدخانه های خورشیدی و شب متفاوتی در کشورهای مختلف رصد
کردم .همچنین رصد در طولا موجهای فرابنفش و ایکس ،مریی و زیر قرمز را در کارنامه دارم .تکنیک های
ساخت و کالیبراسیون ابزارها و نیز بهره برداری از رصدخانه های جدید زمینی و فضایی را طی این سالها
تجربه کردم .این مجموعه رصد ها مرا از یک سو با تکنیک های عمومی رصد مثل رصدهای با توان تفکیک بال و
سیستم های نوری تطبیقی آشنا کرده است و از سوی دیگر کار با طولا موجهای مختلف که فیزیک متفاوتی
دارند به من دیدگاهی چند بعدی در مدلسازی از ساختارهای نجومی داده است
رصد خورشید :طی دو دهه گذشته با پنج تلسکوپ بزرگ خورشیدی زمینی و نیز رصدخانه های مداری
هینوده 1و آیریس 2خورشید را در طولا موجهای فرابنفش تا فروسرخ نزدیک رصد کردم .همان طور که در
مقالتا من پیداست ،بیشتر این رصدها مربوط به پلریمتری طیف خورشید 3هستند که طی آن چهار پارامتر
استوکس که قطبش خطی و دایره ای نور را توصیف می کنند ،برای یک یا چند ناحیه طیفی رصد شده اند.
این داده ها با استفاده از روش های مختلف وارونی پردازش می شوند و پارامتر های فیزیکی جو خورشید
شامل بردار میدان مغناطیسی را بدست می دهند .در کنار استفاده از این داده ها ،داده های دو بعدی بوسیله
فابری پرو ها یا فیلتر گرام ها ثبت می شوند تا با استفاده از تکنیک های مناسب تصاویر پردازی ،تصاویر با
توان تفکیک فضایی و زمانی بال بدست آیند
شبیه سازی ها :مقایسه داده های رصدی با شبیه سازی ها از تکنیک های متداولا در اخترفیزیک تجربی
است .من نیز در موارد مختلف داده های هینوده و نیز رصدخانه بالنی سان رایز 4را با طیف مبتنی بر شبیه
سازی مغناطوهیدرودینامیک مقایسه کردم که در مقالتم منعکس شده اند
داده پردازی :داده های نجومی که با صرف هزینه های گزاف ثبت شده اند شایسته چیزی کمتر از یک
پردازش بهینه نیستند .روشهای پیشرفته داده پردازی در زمینه پردازش داده های طیفی و تصاویر دو بعدی از
دیگر زمینه هایی هستند که در آنها فعالیت زیادی داشتم .در کنار روشهای سنتی پردازش داده ها که در مراجع
عمومی فیزیک تجربی عنوان شده اند ،از روشهای نوین داده پردازی نظیر متد های مبتنی براصل بایس و
الگوریتم ژنتیکی در مقالتا استفاده کرده ام .هرچند روشهای آماری در مقایسه با روشهای سنتی نظیر
کمترین مربعاتا از نظر محاسباتی سنگین تر هستند ولی پیشرفتهای اخیر در زمینه محاسباتا با بازده بال آنها
را در دسترس پژوهشگران قرار داده است
مهارتهای کامپیوتری :طی دو دهه گذشته بطور پیوسته از سیستم های لینوکس و یونیکس برای مدیریت
داده ها و پردازش آنها استفاده کردم .از زبانهای مدرن برنامه نویسی به پایتون تسلط دارم چنانکه تمام
شکلهایی که از سالا  ۱۳۸۸به بعد در مقالتم آمده با پایتون تهیه شده اند .در زمینه زبانهای مناسب برای
محاسباتا با بازده بال در کنار فورترن با جولیا آشنا هستم .بعلوه با برنامه نویسی روی کارتا گرافیک نظیر
کودا هم آشنایی مقدماتی دارم .این نوع برنامه نویسی در شبکه های عصبی که مثل برای پردازش تصویر
نوشته شده اند ،کاربرد دارند
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