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O DS9
   Aplicativo desenvolvido pela SÃO par visualização 2D e 3D de arquivos FITS 
em seus mais diferentes “sabores”. Poderoso por permitir:

●Comunicação direta com 
ferramentas externas de análise;

●O uso de regiões para medir, 
marcar, delimitar, comparar, extrair 
dados, etc;

●Utilizar ferramentas básicas de 
análise, como sobreposição de 
contornos,  suavização, geração de 
tabela de píxeis;

●Acesso a banco de imagens, 
“Archives” e catálogos compatível com 
o protocólos VO;

●Sobrepor diversas imagens em 
frames, canais, mosaicos e manipulá-
los em termos de escala de 
intensidades, cores, zoom, orientação, 
sistema de coordenadas;

●Muito mais....

http://hea-www.harvard.
edu/RD/ds9/site/Home.html



O SKYCALC
   Ferramenta desenvolvida por John Thorstensen para geração de 
efemérides. Muito útil por permitir:

●Visualização da distribuição da 
massa de ar de um objeto ao longo da 
noite;

●Gerar relatório de “observabilidade”, 
com informações como coordenadas em 
diferentes sistemas, contribuição da luz 
de crepúsculo e da fração de iluminação 
da lua no background do objeto, 
distância objeto-lua, ângulo paralático, 
etc...

●Trabalhar com lista de objetos; 
●Produzir possíveis cenários de 

observação;
●Visualizar objetos em um mapa do 

céu (ainda muito “tosco”);
●Personalização de observatório.

http://www.dartmouth.
edu/~physics/faculty/skycalc/flyer.html



Preparativos para um 
Pedido de Observação



Verificando a “Observabilidade”
   Por “observabilidade” compreendemos o conjunto de condições 
necessárias para que uma observação possa ser feita eficientemente.



Carregando Uma Imagem de um “Servidor de Imagens”
Necessidades: Acesso a rede; nome do objeto ou suas coordenadas.



Acesso aos “Archives”
Conhecimentos envolvidos: Utilização do navegador interno.



Manipulando múltiplos “Frames”
Conhecimentos envolvidos: Abrir e deletar frames, manipular escala de 
intensidades e cores, controlar alinhamento de imagens.



Abrindo Arquivos Armazenados em Disco
Conhecimentos envolvidos: Abrir novos frames, abrir diferentes tipos de 
arquivos fits, manipulação de frames.



Acessando Catálogos
Conhecimentos envolvidos: Ferramenta para acessar catálogos, manipulação 
da ferramenta de catálogos; sobreposição de objetos na imagem, gerar e 
manipular regiões.



Trabalhando com Regiões
Conhecimentos envolvidos: Editar parâmetros de regiões geradas com os 
catálogos e salvar resultado.



Trabalhando com Regiões – Abrir Lista Personalizada
Conhecimentos envolvidos: Editar parâmetros de regiões geradas com os 
catálogos e salvar resultado. Selecionar tudo, deletar regiões.



Trabalhando com Regiões – Trabalhando com Grupos
Conhecimentos envolvidos: Criar grupos, selecionar e inverter seleção de 
grupos.



Exemplo de Finding Chart
Conhecimentos envolvidos: Criar regiões, girar, medir ângulos com a régua, 
copiar e colar regiões, inverter escala de cores, exportar imagem.



Uso de Comandos XPA
   O XPA é uma linguagem de comunicação que permite conectar os mais 
diferentes aplicativos com o DS9.



Verificação dos Dados



Observação de Regiões HII no SOAR
   Exemplo de observação da galáxia NGC1068 para o meu projeto SO2012B-
017.



Verificando o Header
Conhecimentos envolvidos: Abrir e localizar informações no header.



Conferindo Condições Observacionais com SKYCALC
Conhecimentos envolvidos: Exibição de lista de objetos, mudar para UT.



Verificando Espectroscopia com o DS9
Conhecimentos envolvidos: Região de projeção, integração do fluxo, exibição 
e controle de gráfico.



Verificando Imageamento de Mosaico feito com SPARTAN
   Conhecimentos envolvidos: Abrir imagens como segmentos de mosaicos, 
alinhados pelo WCS. Programa SO2012B-016:


