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Poª¡czenie z teleskopem i kamer¡



podczas instalacji kamery Atik, przy wyborze skªadników zaznaczamy opcj¦ MaximDl plugin lub znajdujemy plik .exe
na pªycie CD



potrzebujemy zainstalowa¢ sterowniki i pluginy do obsªugi teleskopu, które b¦d¡ wykorzystane przez program
(standard ASCOM)



porz¡dkujemy widok programu usuwaj¡c rzadziej u»ywane ikony



View → Toolbars → Customize



Toolbars



Odznaczamy wi¦kszo±¢ opcji, zostawiaj¡c najwa»niejsze ikony





wybór i kon�guracja kamery CCD



Setup Camera





wybieramy model kamery, w naszym przypadku najcze±ciej jest ukryta pod nazw¡ Artemis



gdy kamery brak mo»na u»y¢ opcji Simulator do nauki programu



wybieramy koªo �ltrów Setup Filter



je±li brak to wybieramy Simulator



ustawiamy przyst¦pne nazwy dla odpowiedniej pozycji koªa �ltrów



nazwy mo»na mody�kowa¢ i usuwa¢







ustawiamy dodatkowe opcje kamery



Download Image On Stop przydatne przy dªugich ekspozycjach



wybór i kon�guracja teleskopu



Observatory



Choose





dost¦pna jest opcja Simulator, klikaj¡c na Properties



pokazuje si¦ okno dialogowe do obslugi teleskopu



podª¡czenie teleskopu



aktywuje si¦ zakªadka Telescope do sterowania teleskopem



bie»¡c¡ kon�guracj¦ mo»na zapisa¢ i zaªadowa¢ w razie potrzeby z pliku kon�guracyjnego







ogólne ustawienia - General



ustawienia miejsca obserwacji i cech teleskopu



ustawienia wªasnych sªów kluczowych w nagªówku plików FITS



dodajemy sªowo kluczowe Telescop



dodajemy sªowo kluczowe Observer



wracamy do kamery aby j¡ wª¡czy¢ i u»y¢



otwiera si¦ okno kontroli pracy kamery



klikamy Connect



wª¡czamy chªodzenie kamery lub kamer



ustawiamy temperatur¦ pracy kamery





wybieramy zakªadk¦ Expose



wybieramy wªa±ciw¡ kamer¦



wybieramy na pocz¡tek opcj¦ ekspozycji typu Single i Find Star







ustawiamy czas ekspozycji, �ltr, binowanie dla jednej ekspozycji





rozwijamy dodatkowe opcje



od±wie»amy ustawienia



klikamy Start aby wykona¢ ekspozycj¦



nast¦puje wybór �ltra



trwa ekspozycja



zczytywanie obrazu



otwiera si¦ nowe okno z obrazem



mo»na powi¦kszy¢ aby zobaczy¢ szczegóªy



w przypadku niewystarczaj¡cej rozdzielczo±ci rezygnujemy z binowania



efektem wykonania kolejnej ekspozycji jest obraz o wi¦kszej rozdzielczo±ci



poruszaj¡c kursosem po obrazie rejestrujemy zmian¦ poªo»enia kursowa w obr¦bie mapy pikseli i warto±ci zlicze« w
pikselu





ogniskowanie obrazu odbywa si¦ na pojedy«czej gwie¹dzie



jej wyboru dokonujemy za pomoc¡ opcji Subframe i Mouse





za pomoc¡ myszy zaznaczamy niedu»y obszar wokóª wybranej gwiazdy







klikamy Start



wynikiem jest klatka obrazu z gwiazd¡ do ogniskowania



wybieramy Options



i Display Large Statistic



pojawia si¦ okno z dobrze widocznymi informacjami o poªo»eniu gwiazdy i cechach jej obrazu



zmieniamy tryb ekspozycji z Single na Continous



klikamy Start



wykonywana jest seria ekspozycji, w tym czasie mo»na zmienia¢ ognisko teleskopu i kontrolowa¢ efekty





po zogniskowaniu odznaczamy opcj¦ Subframe i wykonujemy obraz kontrolny caªego pola kamery w trybie Single



w celu wykonania wªa±ciwej sekwencji obrazów u»ywamy trybu ekspozycji Autosave



otwiera si¦ okno ustawie«



ustalamy pierwszy czªon nazwy plików przechowuj¡cych obrazy oraz warto±ci opó»nie« w ich wykonywaniu



ustalamy typ obrazu



ustalamy rodzaj �ltra, czas ekspozycjji i ilo±¢ powtórze« dla kilku zestawów wymienionych parametrów



dodajemy czªon do nazwy w postaci kodu �ltra







ustalamy folder zapisu







gdy mamy do dyspozycji drug¡ kamer¦ lub kamer¦ typu DualChip - mo»emy u»y¢ funkcji korekty ±ledzenia -
autoguidingu





szczegóªy prowadzenia, wybór osi



teleskop podª¡czony





pozwala to zastosowa¢ poprawk¦ do deklinacji



wykonujemy ekspozycj¦ pami¦taj¡c, »e u»ywamy tym razem kamery nr 2



pojawia si¦ obraz z kamery do prowadzenia



program automatycznie wybiera do prowadzenia najja±niejsz¡ gwiazd¦ w polu



kalibracja obrazu przebiega w kilku krokach













uruchamiamy korekt¦ ±ledzenia, podczas której co sekund¦ b¦dzie wykonywana klatka kontrolna







opcja Graph pokazuje bª¦dy prowadzenia wykryte w czasie obserwacji w formie wykresu





wracamy do zakªadki Expose aby wykona¢ wªa±ciw¡ sekwencj¦ zdj¦¢, jednocze±nie w tle wykonuj¡ si¦ zdj¦cia
kontrolne, a wykres bª¦dów jest uzupeªniany o kolejne punkty



Redukcja obrazów



przykªadowa klatka kalibracyjna typu bias



otwieramy klatk¦ obrazu pola



klatka jest wyra¹nie zaszumiona



w rozwijanym menu Process znajdujemy opcj¦ Set Calibration





dodajemy grup¦ klatek kalibracyjnych tego samego typu



typ dodanej grupy wybieramy z rozwijanej listy



tworzymy dwie grupy - klatek typu dark i typu bias



potrzebne s¡ podstawowe informacje o klatkach jak czas ekspozycji, rozmiar, binowanie



wypeªniamy grup¦ Dark klatkami o tych samych parametrach aby pó»niej je u±redni¢









wypeªniamy grup¦ Bias w podobny sposób





klikamy OK



z menu Process wybieramy Calibrate aby uruchomi¢ process redukcji



zdj¦cie jest wyra¹nie odszumione



mo»na zmieni¢ kontrast aby zobaczy¢ szczegóªy



przykªadowa klatka typu Flat



dodajemy do zestawu klatek kalibracyjnych u»ytych wcze±niej grup¦ klatek typu Flat









uwa»amy aby wybra¢ klatki Flat wykonane z tym samym �ltrem co klatki redukowane





ponownie wybieramy surowy obraz



i wykorzystujemy opcj¦ Calibrate tym razem wykorzystuj¡c klatki typu Bias, Dark i Flat



przeprocesowane zdj¦cie po pozbyciu si¦ nieporz¡danych efektów kamery i teleskopu



tutaj z poprawionym kontrastem



Fotometria



przykªadowe zdj¦cie pola gwiazdy SS Cyg, jasno±¢ mo»na zmierzy¢ gdy zdj¦cie lub seria zdj¦¢ s¡ otworzone i mo»na je
podejrze¢



powi¦kszamy wybrany obszar aby przyjrze¢ si¦ pro�lom gwiazd







otwieramy Information Window z zakªadki View





ustawiamy pole Mode na Aperture



pojawia si¦ szereg u»ytecznych informacji o pro�lu gwiazdy i jej jasno±ci instrumentalnej



aby wyznaczy¢ jasno±¢ rzeczywist¡ potrzebujemy ustali¢ gwiazd¦ porównania o staªej i znanej jasno±ci



dla znanych gwiazd zmiennych korzystamy z kreatora mapki AAVSO





na mapce podane s¡ jasno±ci gwiazd porównania



nale»y ustali¢ poªo»enie tej samej gwiazdy badanej i gwiazdy porównania na mapce i na naszym zdj¦ciu



gdy si¦ to udaªo wybieramy menu Analyse i Photometry



pojawia si¦ okno z wyszczególnionymi nazwami otwartych obrazów









wybieramy gwiazd¦ badan¡ klikaj¡c na ni¡ myszk¡ po wcze±niejszym wybraniu z listy rodzaju gwiazdy



gwiazda badana kryje si¦ pod opcj¡ New Object



klikamy na zdj¦cie w miejsce gwiazdy badanej



czekamy a» program zako«czy identy�kacj¦ gwiazdy na pozostaªych zdj¦ciach





po zako«czeniu identy�kacji pojawiaj¡ si¦ zielone okr¦gi symbolizuj¡ce rozmiar pier±cieni do mierzenia zlicze«



rozmiary pier±cienia mo»na zmienia¢ samodzielnie





sprawdzamy gwiazd¦ porównania odczytuj¡c jej jasno±¢ z mapki



wybieramy New Reference Object z rozwijanej listy



i klikamy na gwiazd¦ porównania, uzupeªniaj¡c warto±¢ jej jasno±ci



wybieramy New Check Star i wyszukujemy gwiazdy kontrolnej





wszystkie gwiazdy powinny mie¢ podobn¡ jasno±¢



klikamy na View Plot aby obejrze¢ krzyw¡ blasku



wyniki pomiaru jasno±ci mo»na zapisa¢ do pliku tekstowego





Astrometria



identy�kacja gwiazd w polu mo»e przebiega¢ w oparciu o ich wspóªrz¦dne niebieskie - rektascencje i deklinacje



wybieramy menu Analyse i PinPoint Astrometry





pojawia si¦ okno z podstawowymi parametrami do prawidªowego przeksztaªcenia wspóªrz¦dnych ka»dego piksela we
wspóªrz¦dne niebieskie



wybieramy katalog obiektów odpowiedni dla naszego pola



klikamy Process, aby powi¡za¢ ze sob¡ gwiazdy z katalogu i naszego zdj¦cia





pojawia si¦ informacja o dopasowaniu obrazów i gwiazd





otwieramy okno Information Window





z rozwijanej listy wybieramy opcj¦ Astrometric



ka»da gwiazda ma ustalone wspóªrz¦dne niebieskie

















wybieramy podgl¡d nagªówka obrazu



FITS Header Window



na samym ko«cu listy sªów kluczowych i ich warto±ci s¡ podane wzory transformacyjne dla naszego zdj¦cia w
standardzie WCS








