MANUAL EM PORTUGUÊS

QHYCCD POLEMASTER
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1. INSTALAÇÃO DO POLEMASTER
1.1 Insira o adaptador base do PoleMaster na parte do polar scope de sua montagem.
Use a chave allen para apertar o parafuso interno e fixar a base na montagem,
conforme imagem abaixo.

1.2 Insira a placa de encaixe rápido no adaptador já preso na montagem.

1.3 Aperte os parafusos laterais e assegure-se que a placa de encaixe rápido esteja
bem firme.

1.4 Acople e fixe o PoleMaster à placa de encaixe rápido com a porta USB apontando
exatamente para o lado esquerdo (conforme figura) tendo como referência a
montagem posicionada em sua frente.
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1.5 Aperte os parafusos e tenha certeza de que o PoleMaster esteja bem firme no
local.

Depois da primeira instalação, no futuro, você poderá simplesmente tirar e retirar o
PoleMaster por meio da placa de encaixe rápido.
Por favor, instale o PoleMaster de forma que a montagem esteja em posição
estacionada e ao passo que estiver de frente para montagem, deixe a porta USB do
PoleMaster voltada para sua esquerda horizontalmente.
Esta posição é muito útil e importante para o ajuste correto dos eixos na direção
polar. A direção vertical na imagem corresponderá com a elevação da montagem e a
direção horizontal corresponderá com ângulo de posição azimutal.
Quando estiver fazendo a calibração da refração atmosférica também deverá utilizar
esta posição; a direção vertical será a direção de calibração.
2. INSTALAÇÃO DO PROGRAMA
O PoleMaster precisa de dois arquivos de instalação:
• O driver de instalação Windows.
• Programa PoleMaster.
Ambos podem ser baixados através do site:
http://www.qhyccd.com/PoleMaster.html#PoleMaster
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3. OBTENDO FOCO
Cada lente PoleMaster já vem com o foco ajustado de fábrica. No entanto, há casos
em que talvez seja necessário fazer um ajuste fino no foco, pois as estrelas talvez
não estejam pequenas e pontuais o suficiente, neste caso basta seguir as instruções.
Siga os passos:
• Retire a tampa de proteção na frente do PoleMaster desrosqueando-a.
• Aponte o PoleMaster para estrelas brilhantes.
• Use a chave allen M2 para desapertar o parafuso lateral (parafuso de trava foco)
localizado lateralmente no barril/lente do PoleMaster.
• Faça movimento de rotação na lente do PoleMaster até atingir o foco desejado.
• Aperte o parafuso de trava foco e cubra a lente do PoleMaster com a tampa de
proteção.

4. OPERAÇÃO DO PROGRAMA POLEMASTER
Se tudo foi conectado corretamente aparecerá a imagem na tela do computador. Por
favor, ajuste o valor em Gain e o Tempo de Exposição.
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Aponte a montagem para o Polo Sul Celeste e ajuste o ângulo de altitude da
montagem de acordo com a altitude de sua região, selecione na tela do programa a
região South (Sul), caso ainda não tenha feito.

O campo de visão do PoleMaster é 11º x 6º graus, o que permite localizar na tela, a
estrela de referência Polaris Australis quase centralizada no eixo da região polar sul
celeste. Familiarize-se com a imagem abaixo, que mostra exatamente a região de
estrelas no eixo do polo sul celeste.

Repare que há quatro estrelas mais brilhantes, formando um formato geométrico
(trapézio).
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Use a Função Máscara Para Certificar-se.
Para ter certeza de que está apontando para as estrelas corretas, use a função
máscara. Basta um duplo clique do mouse sobre uma das estrelas que formam
trapézio - entre elas a Polaris Australis - que aparecerá na imagem a máscara em cor
vermelho (conforme imagem acima). Ajuste a barra de rotação localizada no menu
lateral, na tela do computador, para sobrepor a máscara nas estrelas corretamente.
Se cada máscara vermelha está situada sobre as respectivas estrelas do trapézio
então o ajuste horizontal e a altitude da montagem estão corretos.
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DICA: Ponha o cursor do mouse sobre a barra de rotação e clique uma vez sobre ela. Agora
você poderá fazer o ajuste de rotação apertando a setas para cima/para baixo do teclado ou
deslizando a roda scroll do mouse.

Cálculo do Centro de Rotação
Se o PoleMaster não tiver sido reinstalado ou tirado da montagem, o centro de
rotação já está calculado e você poderá pular esta etapa.
A operação de calcular o centro de rotação consiste em fazer a rotação do eixo RA
duas vezes. Você deverá selecionar uma estrela que não esteja muito próximo da
borda ou muito perto do centro de rotação. Depois que a estrela adequada foi
escolhida, a primeira luz verde se ascenderá.

Faça a rotação novamente do eixo RA pelo controle da montagem (Synscan),
seguindo a direção indicada pela seta na imagem. (Preferencialmente use o controle
de mão da montagem ou EQMOD para fazer a rotação do eixo. Não perca o eixo RA e
faça a rotação. Pode haver uma alteração no eixo RA caso se perca o eixo RA já
ajustado.) Faça a rotação entre uns 30º a 45º graus, então re-clique na estrela
escolhida anteriormente, no entanto, agora ela estará em nova posição na tela. Dessa
vez a segunda luz verde se ascenderá!
Então faça a rotação novamente de mais 30º a 45º graus e clique outra vez sobre a
mesma estrela em nova posição. A terceira luz verde se ascenderá!
Depois de realizar estes passos o software irá calcular o círculo externo. Este será
representado na imagem por um círculo verde. Agora retorne montagem para a
posição original (estacionada) e observe na imagem enquanto a montagem regressa,
se a estrela selecionada acompanha a exata curvatura do círculo verde.
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Isto confirmará se o cálculo está correto. Agora se a estrela selecionada não está
seguindo a linha do círculo verde, você precisará repetir o processo desde o começo.
Alinhamento Aproximado do Eixo Polar
Duplo click sobre a estrela Polar Australis, fazendo coincidir a máscara secundária.
Um pequeno círculo verde aparecerá na imagem. Este círculo é a posição aproximada
de onde a Polar Australis deveria estar. Faça ajustes manuais (horizontal, altitude ou
ambos) na montagem de forma que a estrela Polaris Australis se mova para dentro
deste círculo.
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Alinhamento Preciso do Eixo Polar
Duplo click sobre a estrela Polaris Australis fazendo coincidir a terceira máscara. Dê
um click no botão monitor de eixo, que dois quadrados verdes aparecerão na
imagem. Aparecerão também no menu lateral, sob a janela de zoom, dois círculos,
um vermelho e outro verde. Ajuste a montagem cuidadosamente para fazer coincidir
os círculos vermelho e verde. Feito isso, o eixo polar estará bem alinhado.

ATENÇÃO: note que deverá conter uma estrela em cada quadrado verde que aparecer. Se não existir
nenhuma estrela, a posição do eixo polar não poderá ser calculada e o círculo verde girará
randomicamente.
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Quando o PoleMaster começa a monitorar, se não existir função GoTo na montagem,
o software manterá o cálculo da posição polar, quadro-a-quadro. Se montagem se
mover da posição correta acidentalmente, isto causará um desvio do eixo polar. Neste
caso, você precisará somente mover a montagem até que as duas estrelas estejam
novamente dentro do quadrado verde. Quando as estrelas já estiverem no quadrado
verde, a posição polar será calculada novamente e você poderá ajustar a montagem
para obter o alinhamento novamente.

5. PERGUNTAS FREQUENTES

1. Porque a posição polar se move ligeiramente?
A agitação atmosférica faz com que a posição da estrela se altere um pouco, o que
resulta nesta variação. Você pode observar a mais frequente posição das posições
calculadas, e com base nela ajustar a montagem.
Em caso de baixo sinal/ruído, (exemplo: caso a poluição luminosa de fundo seja forte
ou muita nuvem, o controle das estrelas não será muito bom), o erro de cálculo será
maior e a variação será maior do que o esperado.
Se a variação é grande ou se move por toda a imagem, você precisará se certificar de
que as estrelas corretas estejam nos quadrados verdes.

2. É necessário alinhar o PoleMaster com eixo RA durante a instalação?
Não, não é necessário um alinhamento mecânico, apenas deixar a montagem numa
posição aproximada já estará ok para iniciar o alinhamento. A posição de rotação se
calcula digitalmente pelo software do PoleMaster.

3. Como usar em áreas de baixa altitude?
Em baixas altitudes o polo sul celeste sofre muito a refração atmosférica. Isso faz
com que a posição geométrica do polo sul celeste não seja exatamente a mesma que
estamos vendo. Neste caso deve-se ativar a função de Correção da Refração
Atmosférica.
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4. Como comprovar a precisão do alinhamento?
Pode-se utilizar um software de guiagem para registrar a curva de desviamento no
eixo RA e DEC da montagem. Quando a guiagem em ambos os eixos está desligada,
o registro em DEC indica a precisão do alinhamento.
A fórmula de cálculo é:
Precision (arcseg) = 6(horas) * desvio por horas.
Por exemplo: Se em uma hora o desvio de DEC é de 3 arcsegundos, a precisão é de
6*3=18 arcsegundos.

PoleMaster instalado numa montagem EQ6. O pulso de guiagem dos eixos RA e DEC foi desligado e foi
obtido este gráfico no PHDGuiding. Este período é de cerca de 10 minutos. O desvio DEC é muito
pequeno. No total de 30 minutos o desvio DEC é de cerca de 1.5arcsegundos. (Linha vermelha no
gráfico é DEC, Linha azul é RA). Isto significa que o erro polar é 18 arcsegundos.
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5. É necessária muita precisão para fazer o click para selecionar a estrela?
Não, não é necessário! O software do PoleMaster calcula a posição da estrela a cerca
de onde o click foi feito, por se basear na posição XY do cursor do mouse.

6. Porque algumas estrelas não são redondas?
A lente do PoleMaster funciona em F-STOP máximo, o que causa alguma aberração
óptica e não permite que algumas estrelas sejam bem redondas. Mas isto de forma
alguma altera o cálculo, graças a um algoritmo de peso central do software que o usa
para determinar a posição exata da estrela.

7. Quando uso o PoleMaster devo parar o rastreamento RA da montagem ou
não?
Não! É melhor manter em funcionamento enquanto usa o PoleMaster.

8. Porque não consigo um bom alinhamento polar?
Se você está tendo dificuldades de obter uma precisão no alinhamento abaixo de 30
arcsegundos, por favor verifique os seguintes pontos:
• O alinhamento polar deve ser medido pelo total de desvio da declinação (DEC).
Erros observados por outros métodos de alinhamento polar não são precisos, bem
como, podem ainda ser afetados pela refração atmosférica e em alguns casos pelas
características da montagem como o backlash.
• Verifique que o eixo RA foi determinado corretamente. Lembre-se que a precisão do
eixo RA se observa quando a estrela selecionada segue exatamente a linha do círculo
verde.
• Em altitudes baixas, a correção da refração atmosférica tem que estar ativada.
• Assegure-se de que o PoleMaster esteja instalado corretamente e de que porta USB
esteja realmente voltada para o lado esquerdo horizontalmente, tendo como ponto de
vista a sua esquerda, estando você de frente para a montagem. Isto faz uma grande
diferença, acredite!
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