
Manual dos Softwares

Manuseio do TheSky Astronomy Software

Esta é a tela principal.

Para localizarmos algum objeto:

1- Vá até o menu Edit e clique em Find, ou você pode clicar no botão Find na barra de

ferramentas.

     Depois irá aparecer uma janela onde você pode localizar o objeto desejado.



2- Em Common Names você seleciona o tipo do objeto e ao lado seleciona-se o objeto

que se deseja encontrar.

     Em Databases você pode localizar o objeto através do seu Nome/Número de catálogo.

     Depois de selecionar o objeto desejado, você clica em Find.

4- Depois do software localizar o objeto, irá aparecer uma janela com dados do objeto,

como: tipo, altitude, declinação, nome e número de catálogo, etc.

5- Se quisermos que o telescópio busque esse objeto, precisamos fazer o link com ele.

Isso é muito simples, basta clicar no ícone com o telescópio verde no lado direito superior



da tela.

     Quando o link estiver estabelecido irá aparecer um botão de um telescópio vermelho e

de um telescópio amarelo.

     Quando o link já estiver estabelecido, na janela com os dados do objeto, irá habilitar

um botão com um telescópio verde.

6- Antes de mandar o telescópio buscar algum objeto, você precisa atualizar o relógio do

Sistema Gemini:   Telecope / Option / Initialize / Set Time.      

     Depois de atualizar o relógio você pode buscar o objeto que quiser, bastando procurá-

lo no mapa do céu, ou encontrando-o através do botão Find e clicando no botão com um

telescópio verde na barra inferior.



     Depois de clicar no botão verde, irá aparecer uma janela onde você precisa confirmar

o apontamento clicando em OK.

     Quando o telescópio estiver se movimentando irá aparecer uma janela mostrando que

ele está em movimento.

7- Procedimeto para terminar o link entre o TheSky e o Sistema Gemini/Telescópio:

    Quando você for desligar a conexão entre o programa e o Sistema Gemini, você deve

clicar em algum objeto no mapa do céu (somente para abrir a janela com os dados do

objeto) e em seguida acessar a ficha Telescope.



    Logo em seguida clicar em Park.



Manuseio do CCDSoft Astronomy Software 

Esta é a tela principal.

1-  Para  você  capturar  imagens  com  a  Câmera  CCD,  você  precisa  conectá-la  ao

programa, fazendo Camera / Setup ou Ctrl+W;



2- Clique em Temperature e selecione a temperatura; é recomendado usar a temperatura

-5.00°C. Clique em OK, e ela irá conectar-se ao PC;

3- Depois de conectada você vai em AutoSave.;

4- Nessa janela você irá criar os diretórios onde serão salvas as suas imagens. Clique em

Chose Folder... e crie os diretórios com os nomes e lugares desejados;

5- Depois de criar os diretórios, selecione o item AutoSave on;

6- Para começar a capturar as imagens, clique em Take Image;



7- Selecione o número de imagens a serem capturadas em Exposure - Series of  e o

tempo de exposição em Exposure - Minutes ou Seconds e clique em Take Image/Series;

8- Para você fazer imagens Bias você deve selecionar no item Image Frame o tipo Bias;

9- Selecione a quantidade de imagens em Series of e clicar em Take Series;

10- Para fazer imagens de Flat-field você deve selecionar no item Frame o tipo Flat-field;



11- Selecione a quantidade de imagens em Series of e clicar em Take Series;

12- Para reduzir as imagens capturadas você deve clicar em Image / Reduce / Image

Reduction... ou Ctrl+R;

13- Para reduzir as imagens usando as imagens obtidas de Bias, você deve selecionar

Bias Frames e clicar em Add  Frames;



14- Selecione as imagens de Bias a ser reduzidas e clique em Abrir;

15- Para reduzir as imagens usando as imagens de Flat-field, você deve selecionar Flat

Frames e clicar em Add Frames;

16-   Selecione  as  imagens  de  Flat-field  a  ser  reduzidas  e  clique  em  Abrir;  (NÃO
ENTENDI) 

17- Para selecionar as imagens a serem reduzidas, você deve clicar em Reduce Folder;



18- Clique em Chose Folder... no item Folder to reduce e escolha as imagens a serem

reduzidas e clique em OK;

19- Clique em Chose Folder... no item Folder to save reduce images e escolha o diretório

onde as imagens deverão ser salvas após serem reduzidas e clique em Salvar;

20- Clique em Reduce;

21- Para alinhar as imagens reduzidas você deve abrí-las no CCDSoft e clicar em Image /

Align / Align Folder of Images ou Crtl + Shif + A;



22- Clique em Choose Folder... no item Folder to align e selecione as imagens a serem

alinhadas e clique em OK;

23- Clique em Choose Folder...  no item Folder to save aligned images e selecione o

diretório onde as imagens alinhadas deverão ser salvas e clique em Salvar; 

24- Clique em Align;

25- Depois que alinhar as imagens, você pode fazer a soma delas (Combine);



26- Clique em Image / Combine / Combine Folder of Images ou Crtl + Shift + K;

27- Clique em Chose Folder... e selecione as imagens que deverão ser somadas e clique

em OK;

28- Clique em Combine;



Imagem de Bias.

Imagem de Flat-field.



Imagem sem reduzir da Nebulosa da Águia.

Imagem reduzida com bias e flat-field, alinhada e combinada dessa mesma Nebulosa.



Manuseio do GCP, Gemini Control Program

Esta é a tela principal.

1- Para atualizar o relógio do Sistema Gemini (embarcado na montagem Losmandy) que

comanda o direcionamento do telescópio, você deve selecionar Level3v112_Mini.gcf no

item Current Profile e clicar em Load;

2- Depois clique em Site; 



3- Depois clique em Synchronize to PC do Gemini Local Time.


