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Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

APT significa "AstroPhotography Tool" i és com una navalla suïssa per a les vostres sessions
d'imatge astronòmica. Independentment de la imatge que tingueu: càmera astronòmica Canon EOS,
Nikon, CCD o CMOS, APT té l'eina adequada per planificar, col·locar, alinear, centrar, enquadrar,
controlar la imatge, sincronitzar, programar, analitzar i monitoritzar. Totes les seves característiques
estan empaquetades en una interfície senzilla i còmoda d'usar amb un disseny que no va tenir cap
alternativa el 2009 quan va ser llançat.
Des d'aleshores, APT està constantment millorat i perfeccionat per l'experiència real de molts
fotògrafs d’astres d'arreu del món, incloent un dels autors d’APT. Actualment, l'APT funciona a MS
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 i 10.
APT té una versió il·limitada "demo" il·limitada amb gairebé totes les funcions de la totalitat. De fet,
aquesta "demostració" és una de les aplicacions astres més carregades disponibles de forma
gratuïta.
Si us agrada APT podeu donar suport al desenvolupament futur amb una petita tarifa.

Sobre aquest document
L'enfocament d'aquest document és mínim. Una descripció de totes les funcions d'APT i la
informació relacionada en el formulari breu i fàcil d'utilitzar. Les dues seccions principals són la
interfície d'aplicació i les funcions APT. A la primera trobareu explicacions per tot el que veieu a
APT. La segona és un tipus d'índex de les principals funcions APT. Hi ha poques seccions més que
se centren en àrees importants com Dithering i PointCraft.
Agraïments especials a Dennys Turcotte pel seu treball per fer aquest document millor i més clar per
llegir!

Notes sobre la traducció
Aquesta traducció l'he fet amb el suport del traductor de Google i Word Reference per agilitzar-ne el
treball. Les traduccions automàtiques han estat revisades per tal que la lectura sigui comprensiva i
efectiva per a l'objectiu d'aquesta guia, si ha convingut, he canviat el llenguatge per la terminologia
emprada usualment per als aficionats a l'Astro-fotografia. No és una traducció professional i
segurament detectareu algunes errades, malgrat això espero que sigui una eina útil per als
aficionats amb poc domini de la llengua anglesa.
Amb la finalitat d'identificar d'una manera ràpida i efectiva les fitxes, pestanyes i comandaments del
programari, he mantingut els encapçalaments i totes les referències, amb llengua anglesa.
Si trobeu errades o teniu idees per a millorar la comprensió de la guia, així com qualsevol
altre suggeriment, no dubteu a escriure'm: fvalles@xtec.cat

Suport
APT té un fòrum dedicat: www.aptforum.com. És un lloc on podeu fer o cercar preguntes
específiques. També es tracta d'una font creixent d'informació relacionada amb l'astro-fotografia en
tots els seus aspectes: imatge, automatització, processament, etc. És la manera preferida de discutir
tot el relacionat amb l'APT perquè les vostres preguntes, respostes, suggeriments o idees poden
ajudar-vos a altres. El registre és més que fàcil.
També hi ha un grup a Facebook: APT Group. Es centra principalment en compartir notícies i
imatges preses amb APT. També podeu trobar ajuda aquí, però per causa de la naturalesa de
Facebook, és més difícil trobar les preguntes que heu fet abans ...
Si preferiu o necessiteu més comunicació privada, podeu utilitzar support@astroplace.net.
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Tots els comentaris, suggeriments i idees són molt apreciats.
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Instal·lació
Obriu l'arxiu ZIP que heu baixat del lloc APT i executeu el fitxer executable que contingui. Seguiu el
senzill assistent d'instal·lació i ja esteu preparats per començar a utilitzar APT amb una càmera
Canon EOS o, en la majoria dels casos, amb la vostra càmera CCD / CMOS (és possible que
necessiteu un controlador o pocs components).
Si utilitzeu més maquinari o voleu utilitzar algunes de les funcions APT especials, és possible que
necessiteu alguns components addicionals. Feu un cop d'ull a la llista següent i assegureu-vos que
heu instal·lat i provat a l'interior tot el necessari per estalviar un temps preciós sota el cel.
•

•
•
•
•

Si utilitzeu la càmera CCD/CMOS compatible amb ASCOM, muntura, roda portafiltres
enfocador, rotador de camp, heu d'instal·lar també la plataforma ASCOM i els corresponents
controladors ASCOM i nadius per als vostres dispositius.
Si utilitzeu la càmera Canon EOS amb el processador Digic 2, necessiteu un cable Bulb
(Serial) i possiblement un controlador.
Si utilitzeu una càmera Nikon més antiga, necessiteu un cable Bulb (sèrie) i possiblement un
controlador.
Si utilitzeu la càmera QSI, instal·leu els controladors de càmera més recents del lloc QSI.
Si utilitzeu la càmera SBIG, instal·leu els controladors de càmera més recents del lloc SBIG.

4

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

•
•

•
•

•

Si utilitzeu la càmera Altair Astro, instal·leu els controladors més recents de la càmera al lloc
de Altair Astro.
Si desitgeu utilitzar l’autoguiatge i el Dithering, consulteu la secció Guiding and Dithering i
descarregueu les aplicacions necessàries, com ara els controladors PHD, MetaGuide,
MGEN i etc.
Si voleu utilitzar la resolució de plaques, consulteu la secció PointCraft i Plate-Solving i
descarregueu PS2 i / o ASPS en combinació amb els fitxers d'indexació necessaris.
Si voleu utilitzar una integració amb l'aplicació planetària, consulteu la secció Planetari i
descarregueu les aplicacions necessàries i els seus components, com ara complements i
catàlegs.
Si voleu utilitzar AstroTortilla, descarregueu-lo amb els fitxers d'indexació necessaris.

En Windows 8 i més recent depenent de la instal·lació, en alguns casos, cal habilitar. NET 2.0. Està
inclòs en .NET 3.5 i els passos a seguir es descriuen en aquest article al lloc de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10

Starting APT (DSLR or CCD/CMOS)
APT té dos modes de funcionament segons la càmera que utilitzeu: DSLR (Canon EOS, Nikon) o
CCD (ASCOM compatible, QSI o SBIG). Aquí teniu les instruccions per fer la connexió inicial a la
vostra càmera segons el tipus.
En casos excepcionals, cal iniciar l'APT amb l'opció "Executar com a administrador" per resoldre
problemes de connexió de la càmera. Quan s'inicia d'aquesta manera, cal utilitzar la mateixa opció
per PHD, Planetarium i les altres aplicacions amb què APT pot comunicar-se.
Si es prem la tecla Majús. Durant l'inici de l'APT, no es faran les connexions automàtiques a
dispositius com càmera, muntura, etc.
1. Començament amb cámera Canon EOS:
A la primera arrencada, l'APT s'inicia al mode EOS. Si utilitzeu el model EOS amb el processador
Digic 3, 4, 5, 5+ podeu connectar la vostra càmera a l'ordinador, activar-la i fer clic al botó “Connect”
a Camera Tab Si utilitzeu la càmera Digic 2, 6, 7, 8 o 4+ manteniu premuda la tecla Majús. I feu clic
al botó “Connect” a Camera Tab per obrir el quadre de diàleg “Camera Selection” i seleccioneu el
“Generation: Digic” corresponent. Feu clic a OK, connecteu la càmera i engegueu-la, torneu a fer clic
al botó “Connect”. L’APT recordarà la vostra selección per la propera vegada que feu clic al botó
“Connect”. Si utilitzeu més d'una càmera al mateix temps, vegeu la secció Multi-Camera Opeation
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La información sobre els models Canon EOSD inclòs els procesador integrat, es pot trobar a la
pertanya Canon EOS Matrix del la web APT.
Nota: Per la EOS 1300D (T6, X80) seleccioneu l’opció Digic 6, 7, 8, 4+!
2. Començament amb càmera Nikon:
Connecteu i engegueu la càmera. Després, manteniu premuda la tecla Majús. I feu clic al botó
“Connect” a Camera Tab per obrir el quadre de diàleg “Camera Seelection”. Seleccioneu l'opció
Càmera Nikon, seleccioneu el model del quadre de llista Models i feu clic a Acceptar. APT recordarà
la vostra selecció, de manera que la propera vegada que simplement feu clic al botó Connecta. Si
utilitzeu més d'una càmera al mateix temps, vegeu la secció Multi-Camera Opeation

La información sobre els models Canon EOSD inclòs els procesador integrat, es pot trobar a la
pertanya Nikon Matrix del la web APT

6

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

3. Començament amb ASCOM compatible amb càmera CCD/CMOS:
Connecteu i engegueu la càmera. Després, manteniu premuda la tecla Majús. I feu clic al botó
“Connect” a Camera Tab per obrir el quadre de diàleg “Camera Selection”. A la llista desplegable
anomenada CCD, seleccioneu l'opció "Càmera ASCOM". Feu clic a OK i veureu el quadre de diàleg
ASCOM estàndard per seleccionar el controlador de la vostra càmera. APT recordarà la vostra
selecció, de manera que la propera vegada que simplement feu clic al botó “Connect” per utilitzar el
controlador seleccionat prèviament. Si voleu canviar el controlador o el tipus de càmera, useu de
nou Maj+Connect. Si utilitzeu més d'una càmera al mateix temps, vegeu la secció Multi-Camera
Opeation

Si la càmera compatible amb ASCOM és de color i voleu veure previament el color de les imatges,
activeu la "Color FITS Preview" i seleccioneu la configuració corresponent de la matriu de Bayer.
Podeu habilitar / desactivar aquesta funció més tard des de la pestanya CCD Settings
Nota: Tots dos, la plataforma ASCOM i el controlador de la càmera ASCOM, s'han d'instal·lar!
Nota: Si teniu una roda portafiltres i voleu definir el valor de guany per filtre, descriviu els
filtres utilitzats a la pestanya configuració Filter Wheel.
4. Començament amb càmera QSI CCD:
Connecteu i engegueu la càmera. Després, manteniu premuda la tecla Majús. I feu clic al botó
“Connect” a Camera Tab per obrir el quadre de diàleg “Camera Selection”. A la llista desplegable
anomenada CCD, seleccioneu l'opció "QSI Camera". Deixeu el "Serial#" en blanc si no voleu utilitzar
més d'una càmera QSI alhora. Feu clic a OK. L’APT recordarà la vostra selecció, així que la propera
vegada que feu clic al botó Connecta. Si la vostra càmera té una roda portafiltres integrada, es
connectarà quan es faci la connexió de la càmera. Si utilitzeu més d'una càmera al mateix temps,
vegeu la secció Multi-Camera Opeation.
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Si la vostra càmera QSI és de color i voleu veure la vista prèvia del color de les imatges, activeu
"Color FITS Preview" i seleccioneu la configuració corresponent de la matriu de Bayer. Podeu
habilitar/desactivar aquesta funció més tard des de la pestanya CCD Settings.
5. Començament amb càmera SBIG CCD:
Connecteu i engegueu la càmera. Després, manteniu premuda la tecla Majús. I feu clic al botó
“Connect” a Camera Tab per obrir el quadre de diàleg “CameraSelection”. A la llista desplegable
anomenada CCD, seleccioneu l'opció "SBIG Camera". Al quadre de llista "Port", seleccioneu el port
on està connectada la càmera. Si utilitzeu la roda portafiltres SBIG, seleccioneu el model del quadre
de llista "Wheel". Feu clic a OK. APT recordarà la vostra selecció, de manera que la propera vegada
que simplement feu clic al botó “Connect”. Si utilitzeu més d'una càmera al mateix temps, vegeu la
secció Multi-Camera Opeation. .

Si teniu una roda portafiltres, assegureu-vos de descriure els filtres usats a la pestanya Filter Wheel.
Si la vostra càmera SBIG és de color i voleu veure la vista prèvia de color de les imatges, activeu
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"Previsualització FITS de color" i seleccioneu la configuració corresponent de la matriu de Bayer.
Podeu habilitar / desactivar aquesta funció més tard des de la pestanya CCD Settings.

6. Començant amb la càmera CCD Altair Astro:
Connecteu i engegueu la càmera. Després, manteniu premuda la tecla Majús. I feu clic al botó
“Connect” a Camera Tab per obrir el quadre de diàleg “Camera Selection”. A la llista desplegable
anomenada CCD, seleccioneu l'opció "Altair Astro Camera". Si utilitzeu més d'una càmera d'imatges
al mateix temps, vegeu la secció Multi-Camera Operation.

Nota:
Si teniu una roda de filtre i voleu definir el valor de guany per filtre, descriviu els filtres
utilitzats a la pestanya configuració Filter Wheel.
Si la vostra càmera Altair Astro és de color i voleu veure la vista prèvia del color de les imatges,
activeu la " Color FITS Preview " i seleccioneu la configuració corresponent de la matriu de Bayer.
Podeu habilitar/deshabilitar aquesta funció més tard des de la pestanya CCD Settings.

Application Interface
En aquesta secció es descriuen tots els elements d'APT la interfície d'usuari. Podeu utilitzar-lo per
trobar informació sobre cada element que visualitzeu a la pantalla.
Dues notes generals:
•

El color de la interfície es pot canviar des de la pestanya Main Settings

• Els botons que tenen un signe ”+” petit a l'extrem superior dret (com ara
una funcionalitat addicional quan es prem la tecla Majús.
•

) tenen

Hi ha un control especial anomenat Ringy Thingy. Ajuda a canviar o introduir dades
numèriques únicament amb el ratolí o el teclat tàctil. Aquí com es veu a la pestanya Tools.
Està inclòs en molts llocs d'APT i es pot connectar a múltiples quadres d'edició. Una vegada
que un quadre d'edició obtingui l'enfocament d'entrada (fent clic en ell) si connecteu el
Ringy Thingy, una petita estrella parpellejarà una vegada al centre per mostrar-vos aquesta
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connexió. Per canviar el valor de la caixa d'edició, feu clic i mantingueu premut el Ringy
Thingy, allunyeu-vos del centre; com més lluny els paràmetres serán més precisos, després
començar a moure el ratolí en cercle. La direcció del sentit del rellotge augmenta el valor, en
sentit contrari, el valor disminueix.

El que fa que Ringy Thingy sigui intel·ligent i únic no és el disseny (la seva idea no és totalment
nova) sinó la forma en què maneja els diferents tipus de valor. Quan esteu canviant ISO, funcionarà
amb els valors ISO. Les exposicions proporcionaran els valors esperats per a l'exposició de la
càmera. Pot treballar amb nombres enters i amb nombres decimals. Si el número és decimal, podeu
fer clic a l'esquerra o a la dreta del punt decimal i canviar la part del número. A la imatge superior a “
Object Size X’ x Y’ ” pot tenir fins a 4 seccions controlades només amb el ratolí: a l'esquerra i a la
dreta del valor X i a l'esquerra i a la dreta del valor de Y. Si els objectius són a Object Browser, és
possible conduir tota la sessió d'imatges sense tocar el teclat.
Aquí hi ha una animació sobre com funciona (només visible en el fitxer d'ajuda de CHM i en l'ajuda
en línia): https://ideiki.com/RingyThingy.GIF
O escanejant el codi amb el telèfon mòbil:

Main Screen
Aquesta és la pantalla principal d'APT. Es divideix en diverses àrees: Status Panel, LiveView /
Image Preview Panel, Log Panel i les pestanyes de control (Camera, Gear, Tools, Image Browser).
Hi ha algunes diferències en l'aspecte en els modes EOS i CCD per tal de cobrir les propietats i
característiques específiques de les càmeres Canon i CCD. Aquestes diferències es descriuen amb
detall en les seccions següents: Camera Battery / CCD Power, Storage Card space / CCD
Temperature, Plan Editor, Histogram Panel i Camera Tab. Totes les altres característiques són
comunes tant per a modes EOS i CCD.
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Status Panel (Tauler d’estat)

Aquest tauler conté diverses informacions d'estat.
Nota: Quan la pantalla de l'ordinador portàtil té una relació d'aspecte 4: 3
(no "pantalla ampla") el tauler d'estat es col·loca entre els taulers
“LiveView / Previsualització d'imatges" i “Log”.

LiveView / Image Preview Panel

En aquest tauler, podeu veure la imatge que prové de LiveView, l'última imatge presa o una imatge
carregada usant a Object Browser.
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Log Panel (Tauler de registre)

En aquest tauler es mostra informació de registre de la sessió actual des de l'inici de l'APT. Això inclou
detalls sobre la càmera com el recompte de l'obturador, el progrés d'execució del pla d'imatges, errors,
advertències i etc.

Camera Tab (Pestanya de càmera)
Activa la pestanya Càmera. Hi ha dos dissenys de la pestanya de la càmera depenent del mode seleccionat:
DSLR mode o CCD/CMOS mode. Aquesta pestanya dóna accés a la càmera control i adquisició d'imatges.
Vegeu la pestanya Camera (DRSL mode) o la pestanya de la Camera (CCD/CMOS mode) per obtenir detalls.
Quan hi ha un símbol d'asterisc (*), significa que hi ha una connexió activa a càmera.
Quan s'utilitzen diverses càmeres al mateix temps, es canvia el nom de la pestanya "Camera [n]" on "n" és el
número d'instància APT. Consulteu la secció Multi-Camera Operation per obtenir més informació.

Gear Tab (Pestanya d’engranatges)
Aquesta pestanya dona accés a funcions per al control del Telescopi, Focuser, Filter Wheel (Roda portafiltres)
i Rotator (Rodador de camp), així com també a PointCraft. Vegeu la secció Gear Tab per obtenir més
informació.
Quan hi ha un símbol d'asterisc (*), significa que hi ha una connexió activa amb un o més dispositius,
com ara el telescopi, l’enfocador, la roda portafiltres i el rotador de camp.

Tools Tab
Activa la pestanya Tools (Eines) . Ofereix accés a diverses funcions addicionals que inclouen el quadre
de diàleg Settings (Configuració). Vegeu la secció Tools per obtenir més detalls.

Img - Image Browser Tab
Activa la pestanya Img: aquest és el navegador d'imatges d'APT. Vegeu la secció Img per a obtenir-ne
més detalls.

Live View On/Off
Activa o desactiva la funció LiveView. Vegeu la secció LiveView per a obtenir-ne més informació.
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Zoom +

Disponible només en mode EOS. Incrementeu el nivell de zoom LiveView a 5x (o 10 vegades si es fa clic
dues vegades). Per a la majoria de les càmeres EOS Zoom x5 està molt a prop de la representació
"1: 1" - "un píxel de la imatge, representa un sensor de píxel ". És una característica valuosa per
l'astro-fotografia planetary (Planetària). Les càmeres CCD no tenen suport per a maquinari Zoom. Per fer-ho un zoo
de programari es pot utilitzar la funció Tools->Magnifier (Eines-> Lupa).

Zoom Disponible només en mode EOS. Disminueix el nivell de zoom de LiveView a 5x
(o desactiveu el zoom si es fa clic dues vegades)

Target - Cross/Object Size
Es tracta d'un botó tri-modes.
Els modes s'activen al flux OFF -> Mode Crosshair -> Mode Object Scale -> OFF.
Aquests modes utilitzen l'àrea de vista prèvia i funcionen sense connexió de càmera, durant LiveView
o una imatge prèviament presa. El mode Crosshair està dissenyat per ajudar en tasques d'alineació com:
Alineament de deriva, Alineament de GoTo, Mode precís comprova els muntatges de Meade i tot el que
se't acudeixi
Crosshair Mode:

Mantingueu premut el botó Maj+ Botó esquerra
del ratolí i moveu el ratolí per canviar el lloc de
el centre creuat.
Manteniu premut el botó Control+Botó esquerra
del ratolí i moveu el ratolí horitzontalment rotar la
creu. Majúscules o Control+Doble clic amb el botó
esquerre del ratolí restaurareu la posició creuada
central inicial.
Vegeu la secció Crosshair per obtenir més captures de pantalla.

Object scale mode:
"Mode d'escala d'objectes" mostrarà l'esbós en
forma oval d'un objecte definit a escala exactaper
a la càmera i el telescopi / lent. Vegeu la secció
Object Calculator.
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Shoot
Pren una imatge utilitzant els paràmetres d'exposició establerts a la pestanya Camera.
Si la destinació d'imatge està configurada a PC, el fitxer emmagatzemat tindrà el prefix "Single_".
És útil prendre les imatges de prova quan esteu emmarcant un objecte o determinantl'exposició òptima.
Per la imatge actual, utilitzeu Plan Editor per crear un pla d'imatges.

Sounds
Habilita / Desactiva els sons

Tooltips
Habilita / Desactiva l'ajuda sobre eines (globus). Quan està habilitat, podeu apuntar un botó, llista, etiqueta etc.
per obtenir una ajuda curta.
Exemple:

Help
Obre aquesta Guia de l'usuari.

Minimize
Minimitzeu les finestres APT principals i, si es configura, mostra Minimized Mode.

Window / Full Screen
Canvia entre els modes "Pantalla completa" i "Finestra" de la finestra APT principal.
El mode "Pantalla completa" cobreix tota la pantalla i no permet canviar la mida de la finestra.

Close
Tanca l’APT.
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Current Status Monitor
Mostra l'estat actual.
NC
C
D 0000”
A 0000”
E 0000”
P 0000”
BUSY
PAUSE
DITHER
SYNC
DARV
Scheduled

No hi ha connexió de càmera
Càmera connectada, però està en mode inactiu, no hi ha cap pla en progrés
En l'execució del pla retard (vegeu Avanced Settings Configuració avançada)
En la pausa anti-vibració i el recompte dels segons passats
En exposició i el recompte dels segons passats
Després de l’exposició. Pausa i recompte dels segons passats
La càmera i / o l'APT estan ocupats en aquest moment
El pla està en pausa
Dithering en curs (vegeu Dithering and Guiding)
S’està realitzant la sincronització de múltiples cpameres
(Vegeu Multi-camera Dithering / Synchronizing)
DARV ien progrés
S’ha programant l’execució del pla (consulteu els botons DSLR Start o
CCD/CMOS Start a Camera Tab)

Una vegada que s'inicia un pla, el monitor d'estat es converteix així:

A la primera línia hi ha el nombre de la imatge en curs, el recompte total de les imatges que es van a
prendre, l'estat actual i els segons des de l'inici de la imatge actual, la pausa i etc.
A la segona línia hi ha el temps restant estimat per a l'execució del pla seguit de l'hora prevista per a
la finalització del pla. APT supervisa els temps de transferència i estalvi, de manera que aquests
valors es poden revaluar durant l'execució del pla.

Laptop Battery or AC Power
Mostra el percentatge de la bateria de l'ordinador portàtil i el temps restant d'esgotament de la bateria
(quan no es carrega). Es pot configurar per parpellejar quan s'aconsegueix un nivell crític.
Vegeu “Advanced Settings” Configuració avançada.

Camera Battery or CCD Power
En el mode EOS es mostra la resta de la bateria de la càmera. Es pot configurar a
flaix quan s'aconsegueix un nivell crític. Vegeu Advanced Settings.

En el model CCD es mostra la càrrega de potència de refrigeració.

Storage Card space or CCD Temperature
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En el mode EOS es mostra l'espai lliure restant a la targeta d'emmagatzematge de la càmera.
Es pot configurar per parpellejar quan s'aconsegueix un nivell crític. Vegeu Advanced Settings.

En el mode CCD es mostra la temperatura actual del sensor de la càmera.

Current Filter
Mostra el nom del filtre actual. Vegeu la pestanya Gear.

Guiding State
Mostra l'estat de la guia. Vegeu Dithering and Guiding.
NC – No hi ha cap connexió amb el programa d’autoguiatge o dispositiu.
C – Connectat i la distància a l'estrella és 0.
0.00 - distància de l'estrella guia.
Podeu utilitzar els gràfics per veure els canvis en la distància a l'estrella de guia durant
les sessions d'imatges. Vegeu Graphs.

Sky Quality and Calculator
Mostra el valor actual de la qualitat del cel. La qualitat del cel pot ser rastrejada per
dispositius com SQM (Sky Quality Meters) o avaluat per la imatge introduida manualment.
Per veure aquesta secció, cal habilitar-la des de la pestanya Temperature & Sky

Feu doble clic en aquesta secció o utilitzeu la drecera Alt + Q per obrir la calculadora
Sky Quality on es pot convertir el valor entre MPSAS (magnitud per quadrat arc-segon)
I NELM (magnitud límit a ull nu). També si heu seleccionat l'entrada manual a“settings”
podeu introduir aquí el valor de la qualitat del cel mesurat.
El valor de la qualitat de cel es pot utilitzar com a part dels noms dels fitxers de la
imatge i emmagatzemar-los.
Ajusta les tecles quan s'utilitza la càmera CCD. Vegeu Main Settings

Darkness Clock
El Rellotge de la Foscor Darkness Clok mostra informació diversa en forma compacta:
“Sun set / rise”, (sortida i crepuscle del Sol), “Moon set/rise” (Sortida i crepuscle de la Lluna) i Civil, Nàutica,
Crepuscles astronòmics i la foscor plena. Veure Darkness Clock
Feu doble clic en aquesta secció que obrirà Deep Sky Darkness calculator on es podenveure les dades
per a diversos esdeveniments, per veure quant temps d'imatge té per a una determinada nit o per buscar la
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nit amb hores fosques necessàries. Vegeu la Deep Sky Darkness calculator.
Perquè la calculadora Darkness Clock i Deep Sky Darkness calculator siguin precisesheu d'introduir la ubicació
geogràfica del lloc a la pestanya de configuració Location.

Meridian Flip Clock
Meridian Flip Clock mostra informació relacionada amb el Meridià. Quant de temps hi ha fins al canvi
de meridià de la muntura, o es passa després del volteig i el temps exacte. Vegeu Meridian Flip Clock.
Aquesta característica necessita una connexió activa al telescopi: vegeu pestanya Gear. Pot ser amagat
des de la pestanya Main Settings.

Camera Tab
Per tal de proporcionar un millor control i una interfície d'usuari més neta, la pestanya Camera té una
aparença diferent entre els modes EOS I CCD/CMOS.

Camera Tab (DSLR mode)
Aquesta és l’aparença de Camera Tab quan l'APT està en mode DSLR (quan es connecta Canon EOS o
càmera Nikon).
Si voleu canviar el tipus de càmera, feu servir el botó Maj + clic al botó “Connect” per obrir un quadre de
diàleg Select Camera Type.
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Connect/Disconnect
Information about the Canon EOS models including the built-in processor can
be found in the Canon EOS Matrix page on the APT site.
Information about the Nikon models can be found in the Nikon Matrix page on
the APT site.
Connecteu o desconnecteu la càmera. Prement el botó Shift + Click a la pestanya “Connect”
apareix el quadre de diàleg Select Camera Type on podeu canviar la càmera predeterminada,
per canviar la generació Digic de la càmera Canon o canviar a la Nikon.
APT utilitza diferents tipus de comunicacions amb la càmeradepenent de la generació Canon Digic
o del model Nikon, així que assegureu-vos que s’està utilitzant el correcte.
Informació sobre els models Canon EOS, inclosa la làmpada integrada del procesador que
es troba a la pàgina d’APT en la pestanya Canon EOS Matrix.
Podeu trobar informació sobre els models Nikon a la pàgina d’APT en la pestanya Nikon Matrix.

Start / Pause / Resume
Comença l'execució del pla d'imatges seleccionat. Un cop iniciat, el botó és
reemplaçat per un botó de Pause que posarà en pausa el pla després que
l'exposició actual hagi acabat Si un pla està en pausa, es pot reprendre
pressionant el botó “Resume” que es farà visible.
Prement Maj + Clic al botó Start obre el quadre de diàleg Start Options.

Podeu fer el bucle d'un pla per executar diverses vegades (o vegades il·limitades, si ho feu, introduïu 0
en "# of executions") o a “Schedule Plan execution -> Star time” programeu l’inici del pla o
esdeveniment.
Les següents opcions de programació funcionen amb Darkness Clock:
- Deep Sky Darkness (DSD) - el moment en què comença la foscor plena
- Astro Night – el moment en que acaba el crepuscle de l’astre
- Night - el moment en què es posa el sol
Si a l’inici de l'esdeveniment ja ha passat la nit actual, se us preguntarà sivoleu iniciar el pla
immediatament o voleu esperar l'esdeveniment a la nit següent.
Si combines Loop i una de les opcions DSD, Astro Night or Night, APT ho farà, atureu la propera
iteració del pla si l'esdeveniment de programació ja no és vàlid per exemple, no més foscor.
Si heu configurat Loop a 0 i una de les opcions DSD, Astro Night or Night, APTs'aturarà la propera
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iteració del pla fins que l’event de programació esdevingui vàlid de nou a la nit següent. És útil per a
operacions desateses de càmeres All Sky o Meteor Hunting (caça de meteors). Les seqüències
d'ordres i comandaments Scripts and Commands es poden utilitzar per a funcionalitat avançada
com la càrrega de imatges remotes.
Consells i trucs. Podeu desactivar la visualització de la càmera abans de l'execució
del pla. Això estalviarà una mica d'energia de la bateria que es pot utilitzar per a més exposicions i
el que és més important, menys soroll en les imatges.
Vegeu Plan Editor

Stop
Atureu el pla en execució.
L'exposició en execució s'emmagatzema amb el prefix "Incomplete_"

Imaging Plans list
Llista dels plans d'imatges guardades. Hi ha diferents tipus de plans que tenen característiques
específiques. Consulteu Plan Editor per obtenir-ne informació, com crear-los i gestionar-los.
Quan es selecciona un pla, la durada d'execució prevista s'imprimirà a la finestra Log.
Si el pla és del tipus lluminància també es calcularà el total real d’exposició de la lluminància.

Plan Editor
Obre el Plan Editor. Fent doble clic a la taula del pla, fa el mateix.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una forma innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament un ratolí o touch pad.
Vegeu detalls i animació sobre com usar-lo a Application Interface.

Current plan
Mostra les línies del pla d'imatges seleccionat.
Les columns són:
• Order
• Exposure duration
• ISO
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•
•
•
•
•

Pause duration
Count of the exposures
Quality
Lens Aperture (visible quan es prem A button)
Filter (visible quan es prem F button)

Durant l'execució, es selecciona la línia actual i sota d'ella hi ha una petita barra de progrés que mostra
la el percentatge d'execució.

Feu doble clic a la taula i obre el Plan Editor per al pla seleccionat.

AV and Filter columns control
El botó A mostra / oculta la columna de l'obertura de la lent (AV) a la llista del pla actual.
El botó F mostra / oculta la columna del nom del filtre (F) a la llista del pla actual.

Object Name
Defineix una part de nom que s'afegeix als noms de fitxer d'imatge emmagatzemats a la PC.
Per exemple, si introduïu "M11", el nom de la imatge emmagatzemat serà: "M11_ IMG_5034.JPG".
Per utilitzar aquesta funció, seleccioneu Object Name com a Name Part a la pestanya Main Settings.
A la pestanya Advanced Settings podeu definir si APT ha de recordar el nom introduït entre les
sessions.
El nom s'omple automàticament quan es selecciona un objecte des de Object Browser.

Exposure
Defineix l'exposició que es farà servir quan s'utilitzi el botó Shoot. No afecta la configuració del pla
d'imatges seleccionat. Si es selecciona Bulb, la durada hauria de ser introduïda a
Bulb exposure duration.
Les càmeres Digic 2 necessiten un cable addicional per fer exposicions del Bulb.Per obtenir més
informació, consulteu la secció EOS Shutter Cables i Long exposure control.

Bulb exposure duration
Defineix quant de temps dura l'exposició del bulb, quan "Bulb" es selecciona de la llista Exp. i quan
s'utilitza el botó de disparar Shoot.

ISO
Defineix el ISO que es farà servir quan s'utilitzi el botó Shoot. No afecta la configuració del pla
d'imatges seleccionat.
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Quality
Defineix la qualitat d'imatge que s'utilitzarà quan s'utilitza el botó Shoot. No afecta
la configuració del pla d'imatges seleccionat.
R+L
L
M
S
Raw
R1L
R2L
S1
S2

Raw + Gran JPG
Gran JPG
Mitjana JPG
Petita JPG
Solament Raw
Raw1 + Gran JPG
Raw2 + Gran JPG
Petita 1 JPG
Petita 2 JPG

Les opcions en cursiva no són compatibles amb tots els models de Canon EOS i no estan disponibles
en mode Nikon!

Lens Aperture
Defineix l'obertura de l’objectiu que s'utilitzarà si n’hi ha un muntat a la càmera.

Image Previe
Controla la vista prèvia de l 'última imatge presa o carregada al tauler de visualització
LiveView / Image Preview.
On (Fit)
Off
On (1:1)
On (1:1) Scroll

Mostra la imatge a l'àrea de vista prèvia després de cada exposició.
La imatge es reduirà per ajustar-se a l'àrea.
Sense previsualització.
Mostra una part no escalada de la imatge carregada que s'ajusta a la
àrea de vista prèvia.
Mostra els botons de desplaçament per seleccionar l'àrea de la imatge que
voleu en veure al mode "On(1: 1)". Feu clic al rectangle central per veure el
centre de la imatge.

Per desplaçar la imatge sense problemes als modes "On (1: 1)" o "On (1: 1) Scroll", manteniu premuda
La tecla de majúscules i arrossegueu amb el ratolí. També podeu fer servir el botó dret del ratolí per
arrossegar la imatge.
Per canviar ràpidament entre els modes "On (Fit)" i "On (1: 1)" feu doble clic a la imatge. Això permet
centrar la part de la imatge sense desplaçar-se.
Si feu doble clic en una fletxa de desplaçament, la posició es mourà al corresponent límit.

Image Destination
Defineix on guardar les imatges. Les opcions admeses són:
Camera
Camera + PC
PC

Deseu les imatges només a la targeta de memòria de la càmera
Deseu les imatges a la targeta de memòria de la càmera i al disc del PC al
conjunt de carpetes a la pestanya Main Settings.
Deseu les imatges només al disc de la PC a la carpeta establerta a la pestanya
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Main Settings.
Es recomana utilitzar les opcions de PC o Camera + PC, ja que ofereixen noms de flexibilitat i
organització dels fitxers d'imatge: útil durant el processament i l'arxiu.
L'opció “Camera” no és compatible amb Nikon en aquest apartat.

Anti Vibration Pause
No compatible amb Nikon en aquest apartat.
La pausa anti vibració s'utilitza en el pla d'exposicions o en les exposicions de bulb Shoot. Defineix
quants segons ha d'esperar abans de començar l'exposició després del gir del mirall de la càmera.
Aquesta és una opció valuosa per a curtes exposicions quan la retrovisió del mirall està causant
vibracions a la seva configuració. Durant les exposicions llargues, la mida de les estrelles brillants es
van fer molt més grans que els artefactes del moviment del mirall, per tant, en aquests casos, podeu
saltar-vos l'ús de lapausa anti-vibració. Es recomana experimentar per trobar el temps que té ser.
Tingueu en compte que en algunes posicions del telescopi les vibracions poden ser més grans imés
llarges que en altres.
Aquests són els requisits per fer el bloqueig del mirall amb els diferents models:
Processador

Bloqueig del mirall C.Fn.

Digic 2
Digic 3
Digic 4 o més grans

Manual
Automàtic
Automàtic

El bloqueig del mirall necessita un
cable d'obturador
Si
Si o simulació
No

Si la càmera disposa del processador Digic 3 i Long exposure control a "Virtual", APT simularà el
bloqueig del mirall mitjançant LiveView. Tingueu en compte que la simulació de "bloqueig del
mirall" amplifica la llum “amp glow” quan s'utilitza en llargues exposicions!
Les càmeres Digic 2 i Digic 3 necessiten un cable d'obturador operat per PC per tal de fer el bloqueig
del mirall. Algunes opcions per a aquest tipus de cable es mostren a la secció EOS Shutter Cables.
Per a les càmeres Digic 2 heu d'habilitar / desactivar manualment "Mirror Lock C.Fn". des de la funció
del menú de la càmera. Activeu-lo quan la pausa anti-vibració sigui superior a 0s. Desactiveu-lo quan
la pausa anti-vibració sigui 0s.
Tingueu en compte que, per gestionar automàticament el "Mirror Lock C.Fn." funció del menú de la
càmera, heu d'habilitar l'opció Mirror Lock Automation a la pestanya Main Settings.

Long Exposure Control
Defineix com es controla l'obturador de la càmera. La llista conté les opcions:
Virtual

COM Port
DSUSB / DSUSB2
Biula Audio Trigger

Comanda la càmera només a través del cable USB connectat a la càmera.
NOTA: aquesta funció només funciona per als models de Canon EOS
després de 2006 i els models Nikon després de 2012.
Utilitza el port COM seleccionat per controlar l'obturador i el bloqueig del
mirall. Encara necessita el cable USB.
Utilitza el controlador DSUSB o DSUSB2 adjunt per controlar l'obturador i el
bloqueig del mirall. Encara necessita el cable USB.
Utilitzeu el connector de sortida d'àudio i el cable especial per controlar
l'obturador i el bloqueig del mirall. Encara necessita el cable USB.
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Per obtenir més informació sobre els cables d'obturador, consulteu la secció Canon/Nikon Shutter
Cables
Consells i trucs. Si connecteu la càmera i el cable de l'obturador al mateix port USB tindreu el mateix
número de port COM entre les sessions.

White Balance
Defineix el balanç de blancs que s'utilitzarà (per a vista prèvia o JPG). Tingueu en compte que aquesta
configuracióno té efectes sobre les dades guardades en el fitxer RAW, per tant, no és crític el que farà
quan seleccioneu aquí.

Camera info
Mostra informació sobre la càmera connectada.
Per a Cànon:
A la primera línia es troba el model de la càmera. A la segona el processador Digic i la configuració
actual al menú de la càmera del bloqueig de mirall, funció personalitzada.
Per a les càmeres Digic 2 heu d'habilitar / desactivar manualment "Mirror Lock C.Fn".Funció del menú
de la càmera.
Per a Nikon:
Mostra el model de la càmera connectada.
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Camera Tab (CCD/CMOS mode)
Així és com apareix la fitxa de la càmera quan APT està en mode CCD (quan es connecta ASCOM, QSI
o SBIG càmera). Si voleu canviar el tipus de càmera, feu servir el botó Maj + clic al botó Connect per
obrir el quadre de diàleg Select Camera Type.

Connect / Disconnect
Connecteu o desconnecteu la càmera. El botó Maj+Click a “Connect” obre el quadre de diàleg
Select Camera Type on podeu canviar el tipus de càmera predeterminat o canviar el controlador
ASCOM o els paràmetres de connexió QSI/SBIG

Top
Start / Pause / Resume
Comença l'execució del pla d'imatges seleccionat. Un cop iniciat, el botó és
reemplaçat per un botó de Pause que posarà en pausa el pla després que
l'exposició actual hagi acabat Si un pla està en pausa, es pot reprendre
pressionant el botó “Resume” que es farà visible.
Prement Maj+Clic al botó Start obre el quadre de diàleg Start Options.
Podeu fer el bucle d'un pla per executar diverses vegades
(o vegades il·limitades, si ho feu, introduïu 0 en "# of executions") o a
“Schedule Plan execution -> Star time” programeu l’inici del pla o
esdeveniment.
Les següents opcions de programació funcionen amb Darkness Clock:
- Deep Sky Darkness (DSD) - el moment en què comença la foscor plena
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- Astro Night – el moment en que acaba el crepuscle de l’astre
- Night - el moment en què es posa el sol

Si a l’inici de l'esdeveniment ja ha passat la nit actual, se us preguntarà sivoleu inic
immediatament o voleu esperar l'esdeveniment a la nit següent.

Si combineu Loop i una de les opcions DSD, Astro Night or Night, APT ho farà, atu
iteració del pla si l'esdeveniment de programació ja no és vàlid per exemple, no mé

Si heu configurat Loop a 0 i una de les opcions DSD, Astro Night or Night, APTs'atu
iteració del pla fins que l’event de programació esdevingui vàlid de nou a la nit segü
operacions desateses de càmeres All Sky o Meteor Hunting (caça de meteors). Les seqüències
d'ordres i comandaments Scripts and Commands es poden utilitzar per a funcionalitat avançada
com la càrrega de imatges remotes.
Vegeu la secció Plan Editor

Stop
Atureu el pla en execució.

Plans List
Llista dels plans d'imatges guardades. Hi ha diferents tipus de plans que tenen característiques
específiques. Consulteu Plan Editor per obtenir-ne informació, com crear-los i gestionar-los.
Quan es selecciona un pla, la durada d'execució prevista s'imprimirà a la finestra Log.
Si el pla és del tipus lluminància també es calcularà el total real d’exposició de la lluminància.

Plan Editor
Obre el Plan Editor. Fent doble clic a la taula del pla, fa el mateix.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una forma innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el ratolí o touch pad.
Vegeu detalls i animació sobre com usar-lo a Application Interface.
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Current Plan
Mostra les línies del pla d'imatges seleccionat.
Les columns són:
• Order
• Exposure duration
• Binning
• Pause duration
• Count of the exposures
• Filter

Durant l'execució, es selecciona la línia actual i sota d'ella hi ha una petita barra de progrés que mostra
la el percentatge d'execució.

Feu doble clic a la taula i obre el Plan Editor per al pla seleccionat.

Object Name
Defineix una part de nom que s'afegeix als noms de fitxer d'imatge emmagatzemats a la PC.
Per exemple, si introduïu "M78", el nom de la imatge emmagatzemat serà: "M78_ IMG_5034.JPG".
Per utilitzar aquesta funció, seleccioneu " Object Name " com a Name Part a la pestanya
Main Settings. A la pestanya Advanced Settings podeu definir si APT ha de recordar el nom introduït
entre les sessions.
El valor introduït s'emmagatzema a l'encapçalament de paraules clau FITS.
El nom s'omple automàticament quan es selecciona un objecte des de Object Browser.

Exposure
Conté la llista de les durades d'exposició predefinides que es faran servir per fer imatges individuals pel
botó Shoot o per LiveView. Si voleu fer exposicions majors de 30s o més curtes que 1s, seleccioneu-ne la
"Bulb" i introduïu la durada desitjada Bulb exposure duration.
No afecta la configuració del pla d'imatges seleccionat.

Bulb Exposure Duration
Defineix quant de temps dura l'exposició del bulb, quan "Bulb" es selecciona de la llista Exp. i quan
s'utilitza el botó de disparar Shoot.

Gain
Defineix el valor de guany que s'utilitza per a la imatge LiveView o Shoot. El valor buit deixa el control
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de guany al controlador de la càmera i a la configuració del controlador. Si Remember Gain està
habilitat, aquest valor es guardarà entre las essió i es configurarà automàticament a la connexió de la
càmera.
Si no hi ha valors de guanys definits per filtre a la pestanya Configuració Filter Wheel, el valor en aquest
camp s'utilitzarà durant el pla d'imatges.
Nota: Si Manage Gain està deshabilitat, tots els valors de guanys introduïts en l’APT s'ignoren i el
control de guanys es deixa al controlador de la càmera i a la configuració del controlador.

Binning
Defineix el Binning que es farà servir quan s'utilitzi el botó Shoot. No afecta la configuració de la
selecció imaging plan.

Image Preview
Controla la vista prèvia de l 'última imatge presa o carregada al tauler de visualització
"LiveView / Image Preview".
On (Fit)
Off
On (1:1)
On (1:1) Scroll

Mostra la imatge a l'àrea de vista prèvia després de cada exposició.
La imatge es reduirà per ajustar-se a l'àrea.
Sense previsualització.
Mostra una part no escalada de la imatge carregada que s'ajusta a la
àrea de vista prèvia.
Mostra els botons de desplaçament per seleccionar l'àrea de la imatge que
voleu en veure al mode "On(1: 1)". Feu clic al rectangle central per veure el
centre de la imatge.

Per desplaçar la imatge sense problemes als modes "On (1: 1)" o "On (1: 1) Scroll", manteniu
premuda la tecla de majúscules i arrossegueu amb el ratolí. També podeu fer servir el botó dret del
ratolí per arrossegar la imatge.
Per canviar ràpidament entre els modes "On (Fit)" i "On (1: 1)" feu doble clic a la imatge. Això
permet centrar la part de la imatge sense desplaçar-se.
Si feu doble clic en una fletxa de desplaçament, la posició es mourà al corresponent límit.

Region Of Interest
Permet accelerar la descàrrega d'imatges, seleccionant només una petita part de la imatge. Hi ha
diversers opcions disponibles que són una fracció de la mida del sensor per facilitar-ne la selecció.
• Si Center ROI està actiu (il·luminat), APT utilitza automàticament el centre del sensor on
normalment està centrada l’estrella.
• Si Center ROI no està actiu (il·luminat), es pot seleccionar l'àrea de ROI fent clic amb el botó
esquerre a la icona LiveView / Imate Preview que, en aquest cas, conté un marc prim que representa
el Sensor CCD. Tingueu en compte que per veure les dades del nou ROI cal baixar una nova imatge
des de la la càmera

Center ROI
Activa/desactiva el centrat del ROI.
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Cooler
Activa / desactiva la refrigeració de la càmera.

Cooling Aid
Permet controlar la refrigeració de la càmera a "Target CCD Tº" en petits "Cooling Steps" (pasos de
Refrigeració) fent "Pause" entre cada pas. D'aquesta manera, el refredament és més suau i evita el xoc
tèrmic.
Si el "Cooling Step" s'estableix a 0 (zero), APT envia un comandament a la càmera amb la
Temperatura desitjada i deixa el controlador de la càmera per gestionar el procés de refrigeració. És
una opció establerta la desitjada temperatura en un pas.

L'ajut de refrigeració gira el refrigerador automàticament.
Es requereix una càmera amb control de temperatura.

Warming Aid

Permet controlar l’escalfament de la càmera a un "Target CCD T" en petits "Cooling Steps" (pasos
d’escalfament) fent "Pause" entre cada pas. D'aquesta manera, el refredament és més suau i evita el
xoc tèrmic.
Si hi ha un sensor de temperatura extern disponible Temperature sensor, el Warming Aid l'utilitzarà per suggerir el pun
de l'escalfament.
If the "Warming Step" is set to 0 (zero), APT sends one command to the camera with the desired
temperature and leaves the camera driver to manage warming process. It is an option set the wanted
temperature in one step.
Si el "Warming Step" s'estableix a 0 (zero), APT envia un comandament a la càmera amb la
temperatura desitjada i deixa el controlador de la càmera per gestionar el procés d’escalfament. És
una opció establerta la desitjada temperatura en un pas.

Es requereix una càmera amb control de temperatura.
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Settings
Obre el quadre de diàleg Configuració del controlador CCD (si és que està disponible).

Camera Info
Mostra informació sobre la càmera connectada com a nom i si el sensor és mono o color. El
la informació la proporciona el controlador de la càmera.

Select Camera Type
Aquest quadre de diàleg permet seleccionar el tipus de càmera que voleu utilitzar.
Per obrir-lo premeu Maj + clic al botó “Connect” a CameraTab
En casos excepcionals, cal iniciar l'APT amb l'opció "Executar com a administrador"
opció per resoldre problemes de connexió de càmera. Quan s'inicia l'APT
d'aquesta manera, cal utilitzar la mateixa opció per a PHD, Planetarium i l'altres
aplicacions que es comuniquen amb APT.

Canon EOS Camera
Converteix APT al mode DSLR de Canon EOS.

Camera Number
Si utilitzeu només una càmera deixeu-ho en "Automàtic". Si utilitzeu més d'una
càmera al mateix temps, seleccioneu la quantitat de la càmera EOS que vulgueu
voleu utilizar en aquest momento amb l'APT. El número es defineix per l'ordre de la càmera EOS
connectat a l'ordinador. La primera càmera és # 1, la segona # 2 i etc.
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Consulteu Multi-Camera Operation per obtenir més informació sobre com s'utilitza en aquesta
configuració.

T
Digic Generation
APT utilitza diferents tipus de comunicacions segons la càmera depenent
de la generació Digic. Seleccioneu la generació del processador Digic de la càmera en funcionament.
Es pot trobar informació sobre els models EOS, inclòs el processador integrat
a la pestanya EOS Matrix de la pàgina APT.
Nota: Per a EOS 1300D (T6, X80) seleccioneu l'opció Digic 6, 4+!

T
Nikon Camera
Commuta l'APT al mode DSLR de Nikon

T
Camera Number
Si utilitzeu només una càmera deixeu-ho en "Automàtic". Si utilitzeu més d'una
càmera al mateix temps, seleccioneu la quantitat de la càmera EOS que vulgueu
voleu utilizar en aquest momento amb l'APT. El número es defineix per l'ordre de la càmera
Nikon connectada a l'ordinador. La primera càmera és # 1, la segona # 2 i etc.
Consulteu “Multi-Camera Operation” per obtenir més informació sobre com s'utilitza en aquesta configuració.

T
Camera model
APT utilitza diferents tipus de comunicacions amb la càmera segons el Model de Nikon.
Seleccioneu el model de la càmera actual.
Es pot trobar informació sobre els models Nikon, inclòs el processador integrat a la pestanya
Nikon Matrix de la pàgina APT.

T
CCD Camera
Converteix APT en mode CCD. Depenent del tipus de CCD, hi ha diferents
paràmetres.
Consulteu Multi-Camera Operation per obtenir més informació si voleu utilitzar més
més que una càmera al mateix temps.

Seleccioneu "ASCOM Camera" si teniu càmera CCD compatible amb ASCOM.
Quan feu clic a OK, veureu el quadre de diàleg ASCOM estàndard
per seleccionar el controlador de la càmera. L'APT recordarà la vostra selecció, de manera que si
voleu canviar el controlador, utilitzeu de nou Shift + Connect.
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Nota: Tots dos, la plataforma ASCOM i el controlador de la càmera ASCOM, s'han d'instal·lar!

Seleccioneu "QSI Camera" si teniu càmera QSI. Deixeu "Serial" buit a menys que
voleu utilitzar més d'una càmera QSI al mateix temps. Si utilitzeu més
que una càmera QSI al mateix temps, introduïu el número de sèrie de la càmera
voleu utilitzar en aquesta instància d'APT. Si la vostra càmera té un filtre integrat
la roda es connectarà quan es realitzi la connexió de la càmera.

Seleccioneu "SBIG Camera" si teniu càmera SBIG. Des del quadre de llista "Port"
seleccioneu el port on la vostra càmera estigui connectada. Si utilitzeu la roda del filtre SBIG
a continuació, seleccioneu el model del quadre de llista "Wheel". Feu clic a OK. APT recordarà
les vostres seleccions, de manera que si voleu canviar qualsevol dels paràmetres
torna a utilitzar Maj+Connect.
Si teniu una roda de filtre, assegureu-vos de descriure els filtres utilitzats a la pestanya de configuració
Filter Wheel

Seleccioneu "Altair Astro Camera" si teniu càmera Altair Astro. Si utilitzeu només una càmera, deixeu la
Càmera # a "1". Si utilitzeu més d'una càmera Altair Astro al mateix temps (és a dir, una per a altres
imatges per guiar) seleccioneu el número de la càmera que voleu utilitzar en aquesta instància d'APT.
Proveu els números diferents fins que trobeu el número corresponent de la vostra càmera d'imatges.
Connecteu totes les càmeres Altair Astro abans de començar l'APT per conservar la numeració.
Feu clic a OK. APT recordarà les vostres seleccions, de manera que si voleu canviar els paràmetres,
utilitzeu de nou Maj+Connect.

Color Preview
Activa / desactiva la vista prèvia de FITS de color al panell " LiveView / Imatge Preview". Cal seleccionar
la configuració corresponent de la matriu de Bayer des de la llista Bayer Filter.
Nota: això només afecta la vista prèvia de la imatge i no modifica les imatges desades.
Aquesta característica també es pot controlar des de la pestanya CCD Settings.

Bayer Filter
Defineix la configuració de la matriu de Bayer per a l'ús de l'algoritme de-bayering.
Aquesta característica també es pot controlar des de la pestanya CCD Settings.

Gear Tab
La pestanya Gear és el centre de control dels dispositius addicionals de la vostra imatge
Kit – Telescopi/Mount, Focuser, Filter Wheel, Rotator. Si no necessiteu o no feu servir una secció
feu clic al botó petit de l'extrem superior dret per col·lapsar-lo i desar l'espai de la pantalla.
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Mount / Telescope

Controla el telescopi / Muntura. Per a obtenir informació detallada,
consulteu la secció Telescope.

Meade Specific

Proporciona accés a les característiques específiques de Meade.
Per obtenir informació detallada, consulteu la secció Meade Specific.
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Focuser

Controla l’Enfocador. Per obtenir informació detallada,
consulteu la secció Focuser.

Filter Wheel
Controla la roda del filtre. Per obtenir informació detallada,
consulteu la secció de la Filter Wheel.

Rotator

Controla el rotor. Per obtenir informació detallada,
consulteu la secció Rotator.

Telescope
This section gives control over the telescope/mount. In this document telescope and mount will be
considered as same thing - the device that points the optical tube.
Aquesta secció dóna control sobre el telescopi / muntura. En aquest document es considerarà el mateix
el telescopi i la muntura: el dispositiu que apunta el tub òptic.
La connexió de la muntura s'utilitza o pot ser usada per les següents funcions APT:
• PointCraft
• Dithering - direct mount control when there is no guiding - APT Dithering
• Meridian Flip Clock
• Imaging plans - Scripts and Commands
• Use current position to create Custom item in Object Browser.
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Connect / Disconnect
Connexió / desconnexió el telescopi. Quan s'utilitza el botó Connexió per primera vegada, veureu el
quadre de diàleg del selector de telescopis ASCOM on seleccionar el controlador del vostre muntatge.
APT recorda la selecció i la propera vegada usarà el mateix controlador sense necessitat de
seleccionar-lo. Si voleu canviar el controlador o ajustar la configuració, mantingueu premuda la tecla
Shift quan feu clic al botó Connectar.
Per controlar un telescopi simultàniament amb diversos programes, utilitzeu un dels centres (hubs) i
nstal·lats per la plataforma ASCOM. La connexió de la muntura es realitza al centre (hub), totes les
aplicacions fan la connexió a aquest centre (hub) per poder utilitzar la connexió compartida de la
muntura. El centre POTH és l'opció preferida, però de vegades el centre (hub) genèric és l'única opció.
Nota: Alguns controladors ASCOM funcionen millor amb APT quan la connexió es fa a través del
centre (hub) POTH. Si teniu problemes de connexió o de muntatge, proveu aquesta solució.

Guide control
Obre el quadre de diàleg “Guide Settings” (Configuració del guiatge). APT pot comunicar-se amb
diverses aplicacions i dispositius de guiatge. Vegeu la secció “Dithering and Guiding”.
El text del botó varia:
Guide
Guide [C]
Guide [D]
Guide [D+C]

Sense dithering i cancel·lació automàtica activada
Dithering desactivat, cancel·lació automàtica activada
Dithering activat, cancel·lació automàtica activada
Ambdues activades, Dithering i cancel·lació automàtica

Dithering fa petits moviments de la muntura entre les exposicions d'imatges. Aquesta tècnica,
combinada amb almenys 10 exposicions i el mètode de gravació "sigma-clip" (o equivalent),
garanteix un molt bon control sobre el soroll, els píxels motrs/calents, les traces de satèl·lits i avions
que podríen apareixer a la imatge.
La cancel·lació automàtica és una funció APT que permet aturar una exposició en execució si la
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distància a l'estrella de guia és més gran que un límit definit, per tal d'estalviar temps d'imatges o
desar les dades ja recollides. Per exemple: no hi ha cap necessitat d'esperar 10 minuts si
l’autoguiatge malmet l'exposició en el primer minut.
Premeu el botó Majús. + cliqueu el botó Guide per tancar / tornar a obrir la connexió a l'aplicació o
dispositiu de guia.

RA / Dec
Visualització de les coordenades correctes dels eixos d’Ascensió Recta i
Declinació de la muntura. Els valors estan canviant en temps real.

Az / Alt
Visualització de les coordenades correctes dels eixos d’Azimut i altitud de la
muntura. Els valors estan canviant en temps reals.

JNow
Les coordenades del navegador d'objectes Object Browser o aquestes retornades de PointCraft es
troben en l'època J2000 mentre que algunes muntures treballen en l'època JNow. Quan els botons de
JNow estiguin actius (il·luminats), APT convertirà les coordenades de J2000 a JNow abans d'enviar-les
a la muntura. Aquesta acció es fa a GoTo, GoTo ++, Sync i #GoTo APT command.

GoTo Ra/Dec
Les coordenades que voleu utilitzar per al proper GoTo. Acepta qualsevol format
i podeu enganxar un valor emmagatzemat al porta-retalls.

GoTo
Dóna accés a les coordenades RA/Dec. introduïdes als camps del GoTo. Si algún d'aquests camps estan
buits, APT prendrà la coordenada actual des de la muntura i en farà us. Per exemple, si voleu moure
només l’Ascensió Recta, introduïu el nou valor i deixeu la declinació buida.
Utilitzeu Shift + Feu clic al botó GoTo o Alt+V per a obrir el quadre de diàleg “Advanced GoTo” .

La primera secció permet fer GoTo a les coordenades Az/Alt.
La segona secció permet fer que GoTo es compensi amb les
coordenades Actuals d’Az/Alt. Útil si voleu moure el telescopi uns
pocs minuts sense necessitat de calcular les coordenades exactes.
L'última secció permet fer que GoTo es compensi amb les
coordenades actuals de RA/Dec. Útil si voleu moure el telescopi
uns pocs minuts sense necessitat de calcular les coordenades
exactes.
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Speed
Canvia la velocitat de la muntura quan s’utilitza qualsevol botó de direcció. m ': mou la muntura 1’ d’arc
per segon, s "- mou la muntura 1” d’arc per segon

Directions / Stop
Mou la muntura amb la velocitat seleccionada en la direcció corresponent.
El botó central atura el moviment GoTo actual de la muntura.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una manera innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el ratolí o
el touch pad. Veure detalls i animació sobre com usar-lo en les notes d’ Application Interface.

PointCraft
PointCraft és una de les característiques més importants d'APT. Utilitza el poder de
plate-sloving per donar pas a un enfocament i centrat d'objectes fàcil i precís
durant diferents nits, després de fer un canvi de meridià i moltes altres possibilitats interessants.
Amb la solució cega PointCraft, podeu sincronitzar la vostre muntura sense necessitatde centrar
cap estrella i evitar el procediment d'alineació del GoTo.
Vegeu la secció PointCraft and Plate-Sloving.

Object Browser

Obre l’Object Browser per seleccionar un objecte i omplir les coordenades RA/Dec al GoTo.
Si utilitzeu Shift + Clic APT obtindreu les coordenades actuals de la seqüència Planetarium
en lloc d'obrir l’”Object Browser”.
Veure la secció del Planetarium.

Park / Unpark
Aparcament del telescopi. Si la muntura està estacionada, el botó es convertirà en UnPark.
Les accions park i unpark han d’estar recolzades per la muntura i pel controlador.
Si utilitzeu Shift + Clic APT, configurarà la posició actual com a posició d’aparcament.
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Sync
Sincronitzeu la muntura amb les coordenades RA/Dec introduïdes al GoTo. Aquest és el
equivalent a fer "One-Star Go-To-Alignment" mitjançant controlador de mà.
Podeu utilitzar LiveView i Cross per centrar una de les estrelles que es mostren a la llista Stars
fitxa Object Browser. i després feu servir el botó “Sync” per sincronitzar el telescopi. Es mostrarà un
missatge al panel Log quan es completi l'ordre.
Tingueu en compte que podeu utilitzar la resolució de cega a PointCraft per sincronitzar la vostra
muntura sense necessitat de centrar una estrella.

Track

Activa / Desactiva el seguiment de la muntura.

Meade Specific
Aquesta secció està disponible quan una muntura Meade amb controlador manual AutoStar està
connectada.
Permet utilitzar les funcions AutoStar directament des d'APT.

Enter
Igual que premeu Intro al controlador de mà.
Maj+Clic sobre Enter habilita/deshabilita "Mode d'alta precisió".
Ctrl+Clic sobre Enter és igual que mantenir la tecla Enter al controlador de mà.

Mode
Igual que premeu Intro al controlador de mà.

37

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

GoTo
Igual que pressionar GoTo al controlador de mà.

Numbers / Up / Down
Igual que prémer el número corresponent, tecla Amunt o Avall al controlador de mà.

Meade Focuser Control
Aquesta secció està disponible quan:
• El controlador AutoStar està connectat
• "Meade Focuser" està habilitat a la pestanya de configuració Scope & Focuser
Permet controlar l’enfocador connectat a l'AutoStar en quatre velocitats i aturar un moviment
d'enfocador en curs.

Focuser
Aquesta secció ofereix control de l’enfocador compatible amb ASCOM.
Hi ha dos tipus d'enfocadors, Absolut i Relatiu. L’Absolut utilitza el servo motor que controla l’enfocador
eel telescopi i pot mesurar tots els moviments en passos i donar la posició exacta de l’enfocador a cada
moment. El Relatiu utilitza motor DC i no pot mesurar la posició exacta. APT pot fer emulació i fer que el
l’enfocador Relatiu s'assembli a Absolut. Per activar l'emulació, feu servir les opcions de la pestanya de
configuració Scope & Focuser.
APT és capaç d'aplicar compensacions de temperatura i de backlash de l’enfocador. Per obtenir
informació sobre com configurar-los, consulteu la pestanya Configuració Scope & Focuser.
Tingueu en compte que les compensacions de temperatura no s'aplicaran quan les opcions Focusing Aid,
Auto Focus Aid o Bahtinov Aid estiguin obertes.
Alguns enfocadors tenen sensor de temperatura incorporat. També hi ha alguns DIY (Do-it-yourself)
projectes de bricolatge basats en la plataforma Arduino que tenen tant sensors de temperatura com
d'humitat. Per obtenir més informació sobre com es poden utilitzar aquests sensors, consulteu la secció
Temperature/Humidity Sensors.
Si teniu un enfocador Meade connectat al controlador de mà d'AutoStar, vegeu la secció Meade Specific.
La connexió de l’enfocador s'utilitza o pot ser utilitzada per les següents funcions d'APT:
• “Auto Focusing Aid”
• “Filter Wheel - Adjust Focuser”
• “Imaging plans (Scripts and Commands)”
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Connect / Disconnec
Quan connecteu un enfocador per primera vegada, us demanarà que seleccioneu els paràmetres de
connexió mitjançant el diàleg estàndard de ASCOM. APT recordarà la vostra selecció i quan feu clic
novament al botó "Connect" utilitzarà la configuració anterior automàticament. Si voleu canviar els
paràmetres de connexió, utilitzeu "Maj+clic" al botó “Connect”.

Position
Si l’enfocador és del tipus Absolut, mostra la posició actual del l’enfocador. Si l’enfocador és del tipus
Relatiu, la posició no està disponible, tret que s'habiliti l'emulació a la pestanya de configuració Scope &
Focuser.

Position Bookmarks
Permet emmagatzemar i utilitzar tres valors de posició de l’enfocador.
Per emmagatzemar la posició de l’enfocador actual utilitzeu Maj+clic. Per utilitzar la posició
emmagatzemada, només cal fer clic al botó i el valor serà mostrat al camp GoTo.

Settings
Obre el diàleg de configuració del controlador ASCOM. Si aquesta acció no és compatible amb el
controlador, utilitzeu el botó Shift+Click a Connect i, a continuació, feu clic a Propietats al quadre de
diàleg del selector de controlador.

GoTo section
Aquesta secció permet moure l’enfocador a una posició particular. Introduïu la posició (o utilitzeu
Position Bookmarks) i feu clic al botó GoTo. Això requereix un enfocador absolut o l’emulació de
posicions habilitades (pestanya de configuración Scope & Focuser).
Si s'activa l'emulació de posició Majús.+Clic en el botó Goto, establirà el valor de GoTo introduït com a
posició actual del l’enfocador.
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Step Size
Defineix quantes posicions canviarà en cada pas del moviment. El botó "..." permet crear/seleccionar
diferents perfils de mida de pas. Quan el control de la mida de pas està enfocat, podeu utilitzar les
tecles de fletxa amunt/avall per desplaçar-vos pels perfils que heu definit.

Out x5
Moveu l’enfocador cap a l'exterior cinc vegades la mida del pas definida.

Out
Moveu l’enfocador cap a l'exterior amb la mida del pas definida.

Stop
Atureu el moviment de l’enfocador

In
Moveu l’enfocador cap a l'interior amb la mida del pas definida.

In x5
Moveu l’enfocador cap a l'interior cinc vegades la mida del pas definida.

Filter Wheel
APT és capaç de controlar la roda de filtres amb controladors ASCOM, així com QSI i SBIG, a través
d’interfícies natives. Per descriure els noms de filtres i els desplaçaments a l’APT en comptes del controlador
de la roda, consulteu la pestanya de configuració Filter Wheel.
Aquesta secció ofereix el control manual de la roda. Tingueu en compte que podeu configurar un pla
d'imatges de manera que es pot fer el canvi de filtres durant l'execució d’aquest mateix pla.

40

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

Vegeu la secció del Plan Editor.
La connexió de la roda de filtre utilitza o pot ser utilitzada per les següents funcions APT:

Imaging plans
• Imaging plans (Scripts and Commands)
• CCD Flats Aid

Connect / Disconnect
Quan connecteu una roda de filtres ASCOM per primera vegada, se us demanarà que seleccioneu els
paràmetres de connexió mitjançant el diàleg estàndard de ASCOM. APT recordarà la vostra selecció i
quan feu clic novament al botó "Connect" utilitzarà la configuració anterior automàticament. Si voleu
canviar els paràmetres de connexió, utilitzeu "Maj + clic" al botó “Connect”.
Per connectar la roda de filtres SBIG, vegeu Select Camera Type. Tingueu en compte que, per a la roda
SBIG, heu d'utilitzar la pestanya de onfiguració Filter Wheel per descriure els filtres instal·lats.
La roda interna QSI es connecta automàticament a la connexió de la càmera.
Per "connectar" una roda de filtres manual o un calaix del filtre, heu d'habilitar option a la pestanya de
configuració Filter Wheel.

Settings
Obre el diàleg de configuració del controlador ASCOM. Si aquesta acció no és compatible amb el
controlador, utilitzeu el botó Shift + Click al botó “Connect” i, a continuació, feu clic a
“Properties” al quadre de diàleg del selector de controlador,

Current Filter
Mostra el nom actual del filtre.
Aquesta informació també es pot trobar a la secció Status de la pantalla principal Main per modificar
el filtre. Et redirecciona a la plataforma ASCOM per modficar els filtres.

Go to filter
Permet canviar el filtre seleccionant-lo
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Quadre desplegable amb tots els filtres instal·lats que permeten seleccionar directament el filtre desitjat.
Tingueu en compte que les rodes de filtre de Moravian Instruments faran el moviment real abans de la
propera exposició.
Quan s'utilitza la rodes o calaixos de filtres manuals, només canvia el nom del filtre seleccionat després
de canviar el filtre manualment

Previous / Next
Va al filtre Anterior / Següent. Tingueu en compte que les rodes de filtre de Moravian Instruments faran el
moviment real abans de la propera exposició.
Quan s'utilitza luna roda o calaix de filtres manual, aquests botons simplement canvien el nom del filtre
seleccionat després de canviar el filtre manualment.
Adjust focuser
Quan està activa (il·luminat) si hi ha un enfocament definit en els filtres en la pestanya configuració Filter
Wheel o en les propietats ASCOM / QSI i si hi ha una connexió a Focuser, APT ajustarà la posició del
focus en cada canvi de filtre.
Aquesta opció es pot utilitzar fins i tot amb la roda o calaix de filtres manuals.

Applied Offset
Mostra el desplaçament d'enfocament aplicat en l'últim canvi del filtre. Necessita Adjust focuser per estar
habilitat, la connexió amb l’enfocador i el desplaçament de focus definit.

Rotator
Aquesta secció és pel control del Rodator de Camp.
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Connect / Disconnect
Quan connecteu un rotador per primera vegada, us demanarà que seleccioneu els paràmetres de
connexió mitjançant el diàleg estàndard ASCOM. APT recordarà la vostra selecció i quan feu clic
novament al botó "Connect" utilitzarà la configuració anterior automàticament. Si voleu canviar els
paràmetres de connexió, utilitzeu "Maj + clic" al botó “Connect”.

Settings
Obre el diàleg de configuració del controlador ASCOM. Si aquesta acció no és compatible amb el
controlador, utilitzeu “Maj.+ Click” al botó “Connect”i, a continuació, feu clic a “Properties” al quadre de
diàleg del selector de controlador.

Position
Informa de la posició actual del controlador.

Go to
Aneu a la posició desitjada. Introduïu els graus desitjats i feu clic a GoTo.

Move 10
Moveu el rotador en 10 graus en una direcció. La direcció depèn de la configuració del controlador.

Move
Moveu el rotador d'un grau en una direcció. La direcció depèn de la configuració del controlador.

Stop
Atura el moviment actual.

Move
Moveu el rotador en un grau en sentit contrari. La direcció depèn de la configuració del controlador.

Move 10
Moveu el rotador 10 graus en sentit contrari. La direcció depèn de la configuració del controlador.
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Tools Tab
Aquesta pestanya d’eines dóna accés a moltes funcions interessants. Aquí podeu trobar una breu nota
sobre cadascuna i enllaçar-vos a una secció dedicada on la característica es descriu amb detall.

Histograms
Obre / tanca l'ajuda de l’Histograma. Es pot utilitzar per veure si la imatge està exposada correctament ,
també es pot estirar la pantalla i disposar de diferents nivells de la imatge per veure detalls més febles.
Aquesta és l’operació "on screen" i la imatge desada no es modifica.
Vegeu la secció Histogram.

APT Settings
Obre el quadre de diàleg on podeu gestionar la majoria de la configuració de l’APT. Algunes
característiques APT tenen la seva configuració local que es descriue a les seccions corresponents.
Vegeu la secció Seetings

Graphs
Obre / tanca l'ajuda de Gràfics. Mostra gràfics de diverses dades recopilades durant la sessió d'imatges
com la temperatura EXIF, la temperatura CCD/CMOS, etc.
Vegeu la secció de Graph.

Focus Aid
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Obre / tanca l'ajuda de l’enfocador. Es tracta d'una ajuda per aconseguir el millor enfocament utilitzant
les mètriques FWHM (Full Width Half Maximum) o HFD (Half Flux Diameter) per mesurar la qualitat de
l’enfocament. Aquesta ajuda també és utilitzada per Auto-Focus Aid i EOS Lens Auto-Focus.
Vegeu la secció Focusing Aid.
Bahtinov Aid
Obre / tanca l'ajuda Bahtinov. Aquesta ajuda analitza les espigues fetes per una màscara de Bahtinov a
nivell de subpíxel i permet aconseguir un enfocament millor que el fet a ull.
Vegeu la secció Bahtinov Aid.

Auto-Focus Aid
Obre / tanca l'ajuda d'enfocament automàtic. Utilitzant un enfocament motoritzat focuser i Focus Aid,
l’“Auto-Focus Aid” analitza i sintonitza el focus automàticament.
Vegeu la secció Auto-Focus Aid.

Framing Masks
Obre / tanca l'ajuda de les màscares emmarcades. Aquesta és una ajuda per emmarcar l'objecte de la
mateixa manera durant diferents nits o després d'un canvi de meridià de la muntura meridian flip.
Permet crear una màscara de referència d'una imatge i mostrar-la sobre una altra imatge amb només
uns pocs clics.
És una alternativa a PointCraft quan no hi ha connexió de telescopi / muntura.
Vegeu la secció Framing Masks.

Pixel Aid
Obre / tanca l'ajut de píxels. Permet inspeccionar el senyal en diverses mètriques per una petita part de
la imatge (o tota la imatge).
Vegeu la secció Pixel Aid.

CCD Flats Aid
Obre / tanca l'ajut de Flats CCD. Utilitzeu aquesta ajuda per determinar la durada de l'exposició
necessària per obtenir els millors flats. Pot avaluar diversos filtres i crear automàticament Flats tipus de
la d’imatge.
Vegeu la secció CCD Flats Aid.

Magnifier
Obre / tanca l'ajuda de la lupa. Permet fer zoom de la imatge del programari.
Vegeu la secció Magnifier

Set Focus Mark
Estableix una marca d'enfocament per a la temperatura actual. La marca s'utilitza per determinar quan
notifiqueu que cal reorientar-se a causa del canvi de temperatura.
Shift + Feu clic en aquest botó per imprimir l'última marca de temperatura establerta al tauler Log.
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Vegeu la secció External Sensors.

Lens Control
Obre / tanca l'ajuda del control de lents EOS. Proporciona control sobre els objectius EOS i permet fer
un enfocament automàtic precís mitjançant mètriques FWHM (Full Width Half Maximum) o HFD (Half
Flux Diameter). Aquest mètode és millor que l'enfocament automàtic incorporat de la càmera, que no
està optimitzat per a la fotografia astronòmica.
Vegeu la secció EOS Lens Control and Auto-Focus.

DARV
Obre / tanca l'ajuda DARV. DARV és Drift Alignment by Robert Vice method, és a dir, l'alineament pel
mètode de la deriva. DARV és una ajuda amb el moviment de la muntura i el control de l'exposició.
Vegeu la secció DARV.

Collimation Aid
Obre / Tanca l'ajuda per facilitar la colimació.
Vegeu la secció Collimation Aid.

Planetary
Obre / tanca el panell planetari. Proporciona una forma d'adoptar imatges planetàries mitjançant l'EOS
LiveView.
Vegeu la secció Planetary Panel.

Object Calculator
Aquesta és la calculadora APT incorporada que permet
computar la mida, la resolució i el camp FOV (Camp de
Vista).
Vegeu la secció Object Calculator.

Img Tab
Img Tab és el navegador d'imatges d'APT. Permet una ràpida vista prèvia i eliminació d'imatges. Té
algunes funcions relacionades amb l'astro-fotografia. Per exemple, si la imatge en mode de qualitat
RAW + L, l’ APT agruparà els dos fitxers (CR2/NEF i JPG) per mostrar una miniatura. Si utilitzeu el botó
Suprimeix, eliminarà tots dos fitxers alhora. Quan el mode de vista prèvia estigui establert a 1:1, la
posició de l’”Scroll” (desplaçament) continuarà permetent inspeccionar la mateixa regió en una sèrie
d'imatges.
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Preview Effects
Obre / tanca el quadre de diàleg “Preview Effects” que permet aplicar diversos efectes a la imatge carregada
o a la imatge actual al “Live View”.
Les imatges desades no es veuen afectades. Si hi ha asterisc després de " Preview Effects " significa que
S'activen un o més efectes.
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LV++

Intenta intensificar la seqüència LiveView EOS. Tingueu en compte que EOS Histogram
té LiveView, opció d'estirament automàtic que pot donar millors resultats. En mode CCD,
el LiveView pot intensificar-se mitjançant l'estirament de CCD Hostogram o l'estirament
automàtic.
Apila el nombre de fotogrames de la seqüència LiveView EOS. El recompte es pot
configurar des de la pestanya de configuració Advanced
Volteja la imatge horitzontalment
Volteja la imatge verticalment
S'aplica el filtre d'afilat
Fa que la imatge sigui negativa
Augmenta la gamma amb +0,25 a cada clic fins a +3,00. Feu doble clic a desactivar l'efecte
Gira la imatge amb 90 graus de rellotge a cada clic. Feu doble clic a deshabilita el
efecte
Augmenta la brillantor de la imatge amb + 25% en cada clic fins a + 200%. Feu doble clic a
Desactivar l'efecte

LV Stack
FlipHor
FlipVer
Sharp
Negative
Gamma
Rotate
Brightness

Tingueu en compte que el rendiment pot ser lent (especialment en un ordinador feble) si esteu utilitzant els
efectes de vista prèvia amb imatges grans en combinació amb els modes de vista prèvia "1: 1" i "1: 1 Scroll"

Image Preview : On (Fit)
Controla la vista prèvia de la imatge carregada al panell Live View / Imatge Preview. Aquest mateix control
es troba a la pestanya Camera.
On (Fit)
Off
On (1:1)
On (1:1) Scroll

Mostra la imatge a l'àrea de vista prèvia després de cada exposició. La imatge serà
redimensionada per adaptar-se a la zona.
Sense previsualització
Mostra una part no redimensionada de la imatge a l'àrea de vista prèvia
Mostra els botons de desplaçament per seleccionar l'àrea d'imatge que voleu veure
Al mode "On (1: 1)". Utilitzeu el rectangle central per veure el centre de la imatge

Per desplaçar la imatge sense problemes als modes "On (1: 1)" o "On (1: 1) Scroll", manteniu premuda la
tecla Majús. I arrossegueu-la amb el ratolí. També podeu utilitzar el botó dret del ratolí per arrossegar la
imatge.
Per canviar ràpidament entre els modes "On (Fit)" i "On (1: 1)" feu doble clic a la imatge. Això permet centrar
la part de la imatge sense desplaçar-se.
Si feu doble clic en una fletxa de desplaçament, la posició es mourà al límit corresponent

First Image
Carrega la primera imatge de la carpeta actual.

Previous Image
Carrega la imatge anterior de la carpeta actual.

Next Image
Carrega la següent imatge de la carpeta actual.
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Last Image
Carrega l’última imatge de la carpeta actual.
Image Center Thumbnails
Habilita / deshabilita el mode de miniatures del Centre d'imatges (ICT). El mode ITC mostra a la miniatura
El centre de la imatge en escala 1: 1. És molt útil avaluar-ne la qualitat sense necessitat de carregar i
desplaçar la imatge. Les imatges dolentes es poden eliminar fàcilment amb el botó Delete.

És possible alternar ambdós modes d'una sola imatge amb només fer clic amb el botó dret..

Upper folder (Back)
Anar a la carpeta superior: la carpeta principal de l'actual.

Current Folder / Browse
Mostra la carpeta actual. Feu clic en aquest botó per obrir el quadre de diàleg de selecció de carpetes.
Maj + Clic sobre aquest comandament per obrir la carpeta a l'Explorador de Windows.

Images (and Folders)
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Llista de miniatures. Feu doble clic a la miniatura d'imatge, carrega la imatge al panell LiveView / Image
Preview. Feu clic amb el botó dret del ratolí per alternar entre la miniatura de la imatge completa (a la imatge
de l'esquerra, damunt aquestes línies) i la miniatura del centre d'imatge (a la dreta).
Shift + Doble Clic carrega la imatge CR2 / NEF / FITS a l'aplicació associada.
Shift + Ctrl + Doble Clic carrega la imatge JPG a l'aplicació associada.
Doble clic a la miniatura de la carpeta obre la carpeta seleccionada i la fa actual.
Si la configuració Hide folders in Image Browser a la pestanya “Main settings” està habilitada, la llista només
conté miniatures d'imatges. Si l'opció està deshabilitada, la llista inclourà també miniatures per a les
subcarpetes de la carpeta actual.
Miniatura de la carpeta de mostra:

A la part inferior dreta de la imatge en miniatura, hi ha representat el tipus de fitxer. Els valors possibles són:
JPG
CR2 and JPG
NEF and JPG
CR2, TIFF and JPG
NEF, TIFF and JPG
FITS

Un fitxer només en format JPG.
Dos fitxers: formats CR2 i JPG
Dos fitxers - formats NEF i JPG
Tres fitxers: formats CR2, TIFF * i JPG
Tres fitxers: formats NEF, TIFF * i JPG
Només un fitxer en format FITS.

* L'arxiu TIFF es genera quan l'opció Convert CR2 / NEF to TIFF està habilitada a la pestanya “Advanced
settings”.
Tingueu en compte que canviar la carpeta actual a l'etiqueta Img no té efecte a la carpeta on
s'emmagatzemen les imatges.

Refresh
Actualitzeu la llista de la carpeta actual i torneu a generar les miniatures.

Go to Last Taken
Anar a la carpeta on es guarda l'última imatge presa durant la sessió d'imatge actual.

Info
Si el fitxer està en format FITS s'obre el visualitzador “FITS Header”. La informació que conté s'actualitza si
es carrega una altra imatge. També s’hi pot accedir amb la drecera de teclat Alt+I.
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Delete
Suprimeix el fitxer seleccionat (o els fitxers si la miniatura en representa més d'un). Els arxius es mouen a la
Paperera de reciclatge, de manera que es poden restaurar si canvieu d'opinió.

APT Features (Característiques APT)
En aquesta secció es descriuen gairebé totes les funcions APT. Podeu trobar informació sobre una
funció i com utilitzar-la.
Hi ha algunes característiques principals que s'expliquen en seccions separades:
•
•
•

Dithering and Guiding
PointCraft and Plate-Sloving
Multi-Camera Operation

Credits
Per tal de proporcionar totes les característiques APT descrites s'utilitzen diversos components externs:
•
•
•
•
•
•
•

Canon EOS SDK
Nikon SDKs
SBIG SDK
QSI API
FreeImage library
Bahtinov analysis technology by Neils Noordhoek
NASA FITS/IO library
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A continuació es descriuen les seccions secundàries de les funcions APT
LiveView
Histogram
Plan Editor
Settings
Darkness Clock
Deep Sky Darkness calculator
Object Browser
Object Calculator
Planetarium
Meridian Flip Clock
Focusing Aid
Auto Focusing Aid
Bahtinov Aid
Framing Masks
Collimation Aid
Crosshair
Graphs
EOS Lens Control and Auto-Focus
CCD Flats Aid
Pixel Aid
DARV
Planetary Panel
External Sensors
Minimized mode
Check Lists
Backlash Aid
Extreme EOS Shutter mode

Vista en directe
Histograma
Editor del pla
Configuració
Rellotge de foscor
Calculadora del foscor del cel profund
Cercador d’objectes
Calculadora d’objectes
Planetari
Hora del canvi de meridià
Ajuda de focalització
Ajuda d’enfocament automàtic
Ajuda màscara de Bathinov
Enquadrament de màscares
Ajuda en la col·limació
Creu per a centrar objectes
Gràfics
Control d’objectius EOS i Auto-Focus
Ajuda amb els flats en càmeres CCD
Ajuda amb els píxels
Alineació de deriva pel mètode Robert Vice
Panell planetari
Sensors externs
Mode minimitzat
Cmprova les llistes
Ajuda “Backlash”, (desajustament dels
engranatges de la muntura)
Mode de disparador extern EOS

LiveView
LiveView es controla mitjançant el botó LiveView a la pantalla principal main screen o amb la drecera
Alt+L.
Té comportaments diferents en els modes DSLR i CCD/CMOS.
•
Canon EOS mode
En mode EOS, “LiveView” pot obtenir imatges en temps real.
Es veu afectat per la configuració ISO i l'exposició que es pot controlar des de la pestanya Camera Tab
(DSLR mode).Per defecte, APT usarà per a “LiveView”, la configuració ISO més alta i d'exposició per
proporcionar una alta sensibilitat adequada per a objectes d'espai profund. Aquesta característica es
denomina LiveView Automation i es pot desactivar / activar des de Main Settings.
Amb "Zoom +" i "Zoom -" podeu augmentar / disminuir el nivell de zoom del “LiveView” a 5x
(o 10 vegades si es fa clic dues vegades). Per a la majoria de les càmeres EOS, Zoom x5 està molt a prop
de la representació “1: 1" - "un píxel de la imatge, representa un sensor de píxel". És una característica valuosa
per a astro-fotografia planetària.
Solució de problemes: si el zoom no funciona, aneu al menú de la càmera i desactiveu la”Face
Detection feature” ja que no és compatible amb el zoom de “Live View”.
Consells i trucs: per col·locar la finestra de zoom al centre de la imatge, utilitzeu Maj + Doble clic.
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Consells i trucs: quan Zoom x5 o x10 està habilitat, APT mostra una petita creu per marcar el centre exacte
Del sensor de càmera. És útil quan cal una alineació precisa de l'estrella.
•
Nikon mode.
En mode Nikon, LiveView pot obtenir imatges en temps real. No es veu afectat 0els paràmetres ISO i
exposició que es poden controlar des de la pestanya Camera Tab (DSLR mode).
Per a càmeres Nikon podeu desactivar la característica LiveView Automation des de la pestanya
Main Settings.
Amb "Zoom +" i "Zoom -", podeu augmentar / disminuir el nivell de zoom LiveView del 0% al 100%.
Per a la majoria de Nikon Zoom 100% és la representació "1: 1" - "un píxel de la imatge, representa un sensor
píxel ". No obstant això, la mala qualitat de la seqüència LiveView no permet que sigui utilitzada per a
l'astro-fotografia planetària.
Consells i trucs: per col·locar la finestra de zoom al centre de la imatge, utilitzeu Maj + Doble clic.
•
CCD/CMOS mode
En mode CCD/CMOS, LiveView porta sèries interminables d'imatges que no s'emmagatzemen al disc dur.
El Binning i la configuració de l'exposició es pot controlar des de la fitxa de la Camera (CCD/CMOS mode).
Si la característica LiveView Automation habilitada, l'APT seleccionarà automàticament la configuració
de Binning més gran compatible per maximitzar la sensibilitat. Aquesta funció es pot deshabilitar / habilitar
des de la pestanya Main Setting.
Les càmeres CCD/CMOS no tenen suport Zoom. Per fer un zoom en el programari, aneu a la característica
Tools-> Magnifier.

Histogram
L’histograma és accessible des de la pestanya Tools o amb drecera Alt+H.
L'ajuda d'Histograma és una característica important i poderosa que es pot utilitzar per veure si la imatge
està exposada correctament o per fer que la pantalla s’estiri a nivells per sobre de la imatge per veure
detalls més febles. Es tracta de l'operació "on screen" i no modifica la imatge desada.
L'histograma és una representació gràfica de la distribució tonal a la imatge. Mostra el nombre de
pixels per a cada valor tonal. L'eix horitzontal del gràfic representa les variacions tonal, mentre que el vertical
representa el nombre de píxels en què té aquest to particular. El costat esquerre de l'eix horitzontal
representa les zones negres i fosques, el mig representa zones brillants mitjanes i el costat dret
representa zones blanques i brillants.
Podeu establir un punt blanc i negre. El punt negre defineix la part esquerra de l'histograma que voleu
excloure (zones fosques). El punt blanc defineix la part dreta de l'histograma que voleu excloure
(zones lluminoses). El rang entre els punts negre i blanc és el que es mostra a la pantalla.
Quan aquest rang és més petit que l'original emmagatzemat a la imatge, els tons restants s'intensifiquen.
Aquesta acció es coneix com filtre de pantalla o filtre de nivells. Quan el punt negre es troba a la part
esquerra i al el punt blanc es troba a la dreta, la imatge està sense estirar i tots els tons es mostren ja que
estan emmagatzemats a la imatge.
Per tal de proporcionar un millor control i una interfície d'usuari més neta, l'Ajuda de Histograma té una
aparença diferent entre els modes DSRL o CCD.
Les seccions secundàries d'Histograma:
DSLR Mode
CCD Mode
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DSLR Mode
Quan l’APT età mode DSLR (Canon o Nikon), mostra els histogrames dels canals R, G i B, així com el canal
combinat de L (luminància). L'àrea de l'histograma es divideix en 5 sectors lògics. Per a la imatge astronòmica
és bo inspeccionar tots els canals i seleccionar l'exposició / ISO combinació que situa els pics del segon o
tercer sector. Això dóna imatges que després d'apilar-les permeten un posterior processament. Si els pics es
troben majoritàriament a la part esquerra del sector, significa que la imatge té poca exposició.
Si els pics es troben en els últims dos sectors, la imatge està més exposada. Em ambdos casos s’ha perdut
informació i i tindran menys opcions per al postprocessament. La combinació d'exposició / ISO correcta depèn
de diversos factors com el resplendor del cel, mida i magnitud aparaent de l'objecte, sensibilitat del sensor,
etc.
APT permet definir punts de blanc i negre separats per als diferents canals de R, G i B (fent ressaltar el
Botó RGB) o per al canal L. El mode RGB és molt útil quan la càmera DSLR modificada s'utilitza perquè
ofereix la possibilitat de fer un balanç de color en pantalla i obtenir la idea de com es veurà la imatge posterior
a la processació.
Es recomana utilitzar aquest mode fins i tot en càmeres no modificades, ja que es treu el màxim del senyal per
cada canal.

L’"Auto Stretching" (estirament automàtic), és una funció potent. Fa la selecció automàtica dels òptims punts
blanc i negre (per L o per RGB) i permet augmentant el senyal feble. Al peu d’aquet comentari hi ha una
imatge no estirada (el punt negre molt a l’esquerra i el punt blanc molt a la dreta), pres amb càmera Canon
EOS modificada.

Aquesta és la mateixa imatge amb la funció " Auto Stretching ", habilitada en mode RGB. L'estirament
es realitza per cada canal per separat i així obtenir el millor de cadascun. Com podeu veure, l'objecte ha
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millorat flrça i la imatge té un millor equilibri de colors.

Channels

Mostra els histogrames de canals per R, G i B i per al canal combinat de L (luminància).

Logarithmic
Quan està actiu (il·luminat), mostra una representació logarítmica de les dades.

RGB
Quan està actiu (il·luminat), permet definir punts blancs i negres separats per plans R, G i B.
Quan no està actiu,els punts en blanc i negre només són per al canal L.
També defineix si l'estirament automàtic funciona per L o per RGB.

Auto Stretch
Quan està actiu (il·luminat) fa una selecció automàtica dels punts en blanc i negre. Si el mode RGB està
habilitat, els punts negre / blanc es determinen per cada canal. Si el mode RGB està desactivat, els
punts negres / blancs només es determinen per canal L.
Podeu controlar el grau d'agressivitat que l'estirament automàtic ha de tenir amb l'opció DSLR
Histograma Auto-Stretch Factor a la pestanya configuració Advanced
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Clear
Desactiva el mode d'estirament automàtic (si està habilitat) i esborra tots els punts negre / blanc
establerts.

LiveView
Quan estigui actiu (al·luminat), l'histograma es calcularà per a la seqüència LiveView. També s'aplica el
mode d'estirament automàtic o els punts blancs / negres definits manualment (per L o RGB segons el
mode RGB) a la seqüència.
Tingueu en compte que pot afectar la velocitat de marcs-per-segon de la seqüència LiveView quan
s'utilitza en un ordinador més lent.

Black point

Mostra on s'estableix el punt negre. Quan l'estirament automàtic estigui desactivat, podeu configurar el
punt manualment utilitzant les combinacions següents. Maj + Doble clic esquerre, fixa el punt negre.
Maj+ doble clic dret esborra el punt negre.

White point

El mateix que el punt negre, però amb el blanc.

CCD/CMOS Mode
L’ajut de l’histograma quan APT es troba en mode CCD. En general, els sensors CCD tenen 16 bits de rang
dinàmic, difícil de mostrar a la pantalla. Per això, cal fer un señal de compressió i impuls (estirament), per
veure més detalls a partir de les dades en brut. APT fa una compressió automática que determina els
tons més baixos i més alts de cada imatge i treballant amb aquest rang Range. Això és similar a definir punts
negres / blancs que limiten el senyal registrat i exclouen les àrees esquerra i dreta sense dades. A la mostra
que hi ha a sota, el rang és del 914 al 47786, el que significa que no hi ha píxels ADU per sota del 914 i més
amunt que 47786, així que hi ha punts negres / blancs amagats en aquestes vores. També el punt extrem
esquerre del gràfic mostra el to 914, el mateix dret mostra 47786.
Això funciona bé per a marcs brillants (light, flats, framing), però de vegades condueixen a una pantalla
diferent representació de marcs "similars" dark i bias (de vegades flats). Els píxels calents aleatoris poden
canviar el rang i com a resultat, dos marcs bias poden tenir diferent brillantor a la pantalla. Això no representa
cap problema, perquè les dades emmagatzemades estan bé i aquesta només és la representació de la
pantalla.
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La pantalla següent mostra com es defineix el punt negre / blanc. L'àrea fosca és el rang entre el punts negre
i blanc que s'utilitzarà per a l'estirament manual o automàtic de la pantalla. Quan l’estirament automàtic
està desactivat, podeu configurar el punt manualment utilitzant les combinacions següents. Maj + Doble
clic al botó esquerre i seleccioneu el punt negre per estirar la imatge. Maj + doble clic al botó dret per
eliminar el punt negre. Doble clic esquerre i seleccioneu el punt blanc per estirar la imatge. Doble clic dret
per eliminar el punt blanc. A continuació es descriu una altra manera de moure els punts.

Una característica potent és l’" Auto Stretching ". Fa la selecció automàtica dels punts blancs i negres
òptims per mostrar el senyal feble. En mode CCD hi ha dues opcions per a l'estirament automàtic:
Esquerra i dreta. L'esquerra treballa amb el pic més alt de l'histograma i dóna millors resultats quan hi ha
moltes àrees saturades a la imatge. El dret funciona millor quan voleu utilizar diversos pics que hi ha al senyal
o només un pic i quan no hi ha moltes zones saturades. Podeu canviar fàcilment entre els dos modes amb els
botons "Auto-Str L" i "Auto-Str R" per veure quina més t'agrada de la imatge actual.

Aquí hi ha una mostra d'una imatge no estirada. Com veieu, només es
veuen poques estrelles.
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Aquesta és la mateixa imatge després d'aplicar el "Auto-Str R". La nebulosa
M78 es fa evident i és més fácil per avaluar la imatge.

Auto-Str Left
Activa / Desactiva l'estirament automàtic "Esquerra". Aquest mètode funciona amb el pic més alt de
l'histograma i dóna millors resultats quan hi ha moltes àrees saturades a la imatge.

Auto-Str Right
Activa / desactiva l'estirament automàtic "dret". Aquest mètode funciona millor quan hi ha diversos pics
de senyal que voleu utilitzar o només un pic i quan no hi ha moltes zones saturades.

Clear
Desactiva "Auto-Str L", "Auto-Str R" i aclareix els punts blanc i negre establerts

Range
Mostra el rang del senyal d'imatge. Els tons més febles i més forts emmagatzemats a la imatge actual.

Log
Quan està activat (ressaltat), es mostra la representació logarítmica de les dades.

Show/Hide
Mostra / oculta la secció per avançar pas a pas els punts negres / blancs en moviment.

Black Point
Mou el punt negre a l'esquerra o a la dreta amb el pas seleccionat (Coarse / Fine)
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Coarse/Fine
Cnvia entre els modes “Coarse”(Groixut) i “Fine” (Fi), pas a pas.

White Point
Mou el punt blanc a l'esquerra o a la dreta amb el pas seleccionat (Coarse / Fine)

Plan Editor
L’editor del pla és accessible des de la pertanya Camera
El pla d'imatges defineix un conjunt d'exposicions que voleu que APT adopti.
Per tal de proporcionar un millor control i una interfície d'usuari més neta, l'Editor del pla té diferents
aspectes en els modes DSLR i CCD/CMOS. A més, APT manté conjunts separats de plans per als dos modes.
Vegeu la secció Select Camera Tipe per veure com canviar el mode.

Les subseccions del “Plan Editor”
DSLR Mode
CCD Mode
Scripts and Commands

DSLR Mode
L'Editor del pla es pot obrir des de la pestanya Camera mitjançant el botó Edit o bé feu doble clic a
la taula per al pla actual Current Plan.
Si es carrega un pla, l'editor siinicialitzarà.
There are six different plan types that have different properties:
Tipus
Light
Light Auto

Abr.
L_
LA_

Prefix Llarg
Light_
LightAuto

Dithering
Si
Si

Dark
Bias

D_
B_

Dark_
Bias_

No
No

Flat

F_

Flat_

No

Dark Flat
Frame/Focus

DF_

DarkFlat_

No
No

Nota
Utilitza el dial AV per determinar l'exposició.
Útil per a imatges d'eclipsis.
Si l'opció Advanced Bias/Flats està
desactivada, s'utilitza l'exposició més curta
possible
Si l'opció Advanced Bias/Flats està
desactivada, s'utilitza el mode de marcatge AV
per determinar l'exposició
No emmagatzema imatges al disc / targeta

Quin tipus de prefix s'utilitzarà quan el selecciona el formulari Name Parts a la pestanya de
configuració Main.
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Nota important de Nikon: alguns dels models Nikon (D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D90,
D80, D60, D40, Df) no permet utilitzar el mode de marcatge AV sense lents adjuntes. Per a aquests models,
la llum Auto és inútil i també per als Flats, cal habilitar l'opció Advanced Bias / Flats i introduir la durada de
l'exposició, podeu utilitzar el disparador Shoot, i l’Histogram per trobar l'exposició correcta. El pic de
l'histograma hauria de ser estar a la secció d'enviament d'esquerra a dreta.
Si teniu un model Nikon que pot manipular el mode AV sense lent, al menú de la càmera, aneu a la secció
Setup-> option " Non-CPU Lenses”, introduïu la distància focal i la relació focal del telescopi i, a continuació,
desactiveu l'opció Advanced Bias / Flats i deixeu que l’APT faci l'automatització.

Plan : Select/Create
Aquí podeu seleccionar per editar un dels plans existents o crear-ne un de nou.
Per crear un pla nou, seleccioneu entre la llista una de les opcions:
•
•
•
•
•
•
•

Add New Light Frames Plan
Add New Light Auto Frames Plan
Add New Dark Frames Plan
Add New Flat Frames Plan
Add New Bias Frames Plan
Add New Focusing / Framing Plan
Add New Dark Flats lan This will create the corresponding plan and will give possibility to edit it.

Plan Name
Permet introduir el nom que voleu utilitzar per al pla seleccionat.
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Delete plan
Elimina el pla seleccionat actualment.

Clone plan
Fa una còpia del pla actual amb possibilitat de canviar el tipus i carrega el nou per editar-lo. Aquesta és una
manera fàcil de crear plans de luminància i darks coincidents.

Plan List
Llista de les exposicions definides. Feu clic a la línia que voleu
editar, moure o esborrar. Els paràmetres de la línia seleccionada
es carreguen a la secció "Add / Edit Exposure"
Les columnes són:
1. Order (Ordre)
2. Exposure duration (Durada de l’esposició)
3. ISO
4. Pause duration (Durada de la pausa entre exposicions)
5. Count of the exposures (Nombre d’esposicions)
6. Quality (Qualitat)
7. Lens aperture (AV) (Obertura de la lent (AV))
8. Filter (Filtre)

Down
Mou la línia seleccionada una posició a sota.

Up
Mou la línia seleccionada una posició a sobre.

Plan duration
Mostra la durada del pla esperat. Si el pla actual és de luminància, es mostrarà la durada total de la llum
que es recollirà.

Del
Elimina la línia seleccionada del pla.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una manera innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el mouse o el
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touch pad. Vegeu els detalls i animació sobre com usar-lo en les notes Aplication Interface.

Exposure
Defineix la durada de cada exposició que s'executarà per aquesta línia de pla. Utilitzeu una durada que
admeti la vostra càmera. La durada és en segons o fracció de segon.
Si no esteu segur de les velocitats de menys d'un segon, feu una connexió a la càmera i comproveu els
valors disponibles a la llista Exp de la pestanya Camera.
Si la durada de l'exposició és 0, la línia només farà una pausa i / o executarà el que hi ha definit a
Script or Command

ISO
Defineix l’ISO. Utilitzeu un ISO compatible amb la vostra càmera. Si no esteu segurs, feu una connexió
amb la càmera i comproveu els valors disponibles a la llista ISO de la fitxa Camera.

Pause
Defineix la pausa en segons que cal fer entre cada exposició d'aquesta línia del pla d'imatges.
Consells i Trucs: Les pauses més llargues entre les exposicions redueixen el soroll de les imatges.

Count
Defineix el nombre d’imatges del pla.

Quality
Defineix la configuració de la qualitat d'imatge que s'utilitzarà per a les exposicions preses per
aquesta línia del pla d'imatges.
R+L
L
M
S
Raw
R1L
R2L
S1
S2

Raw + Large JPG
Large JPG
Medium JPG
Small JPG
Raw only
Raw1 + Large JPG
Raw2 + Large JPG
Small 1 JPG
Small 2 JPG

Les opcions en cursiva no són compatibles amb tots els models de Canon EOS i no estan
disponibles per als models de Nikon.
L'ús de la qualitat que no inclou el fitxer RAW accelera la descàrrega i és útil per enfocar un
enquadrament

Lens AV
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Defineix l'obertura de la lent (AV) que s'utilitzarà per a les exposicions preses per aquesta línia del pla
d'imatges. Utilitzeu l'opció"No Change" si no utilitzeu l'objectiu EOS o no voleu canviar l'obertura.

Filter
El filtre que s'utilitzarà per a aquesta línia del pla d'imatges. Utilitzeu l'opció "No Change" si no utilitzeu
Roda de filtres o no voleu canviar el filtre.
Per canviar els filtres, es requereix una connexió a la roda del filtre “Filter Wheel” durant l'execució del pla.
Si els filtres es descriuen a la pestanya de configuració “Filter Wheel” o si hi ha una connexió activa a
una roda de filtres, aquesta llista mostrarà els noms del filtre. En un altre cas, la llista només contindrà
números de posició com "Filtre 1", "Filtre 2" ...

Update current button
Actualitza la línia seleccionada amb els paràmetres establerts a la secció "Add / Edit Exposure".

Add as new button
Afegeix una nova línia de pla després de la seleccionada usant els paràmetres establerts a la secció
"Add / Edit Exposure".

Script or Command
Permet executar una ordre APT interna o script / application extern. Vegeu la secció
“Scripts and Commands”

Wait script end
Quan seleccioneu aquesta opció, l'APT esperarà que finalitzi l'script o l'aplicació externa abans de continuar
l'execució deel Pla. Per als comandaments interns, APT sempre espera que es completi l'execució.
Vegeu la secció Scripts and Commands

No Dithering
Si el pla actual és “Light Plan”, permet desactivar el Dithering només per aquest pla.

Vertical plan
Permet controlar l'ordre d'execució del pla. Quan no està seleccionat, APT prendrà totes les exposicions
per a la primera línia i després continuarà amb la següent. Quan ho comproveu, l'ordre d'execució serà:
Line1->Exposure1, Line2->Exposure1... LineN->Exposure1
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Line1->Exposure2, Line2->Exposure2... LineN->Exposure2
Line1->Exposure3, Line2->Exposure3... LineN->Exposure3
…
Line1->ExposureX, Line1->ExposureX... LineN->ExposureX
El mode vertical és útil si voleu fer imatges d’eclipse amb HDR (amb diferents temps de resolución), o quan
s'utilitza la roda del filtres i no esteu segurs si el clima permetrà reunir tots els canals una darrere l'altra.

CCD/CMOS Mode
L'Editor del pla es pot obrir des de la pestanya “Camera” mitjançant el botó “Edit” o bé feu doble clic a
la taula per al pla actual.
Si es carrega un pla, l'editor siinicialitzarà.
Hi ha set tipus de plans diferents que tenen propietats diferents:
Tipus
Light
Dark
Bias

Abr.
L_
D_
B_

Flat
F_
Dark Flat
DF_
Frame/Focus
Mixed

Prefix Llarg
Light_
Dark_
Bias_

Dithering Obturador
Si
Obert
No
Tancat
No
Tancat

Flat_
DarkFlat_

No
No
No

L_, D_ or B_ Light_, Dark_ or Bias_ Si

Nota

Si Advanced Bias/Flats està
deshabilitat, utilitzarà l’exposició
més curta permesa.

Obert
Tancat
Opened

No emmagatzema les imatges
Al disc
Obert o tancat Permet la creació d'un pla que
tingui luminàncies, darks i
bias. Requereix obturador
mecànic.

Quin tipus de prefix s'utilitzarà quan el selecciona el formulari Name Parts a la pestanya de
configuració Main.
La columna de l'obturador mostra com es controla l'obturador quan hi ha obturador mecànic disponible.
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Plan : Select / Create
Aquí podeu seleccionar per editar un dels plans existents o crear-ne un de nou.
Per crear un pla nou, seleccioneu entre la llista una de les opcions:
•
•
•
•
•
•

Add New Light Frames Plan
Add New Dark Frames Plan
Add New Flat Frames Plan
Add New Bias Frames Plan
Add New Focusing / Framing Plan
Add New Dark Flats Plan

Això crearà el pla corresponent i li donarà la possibilitat d'editar-lo.

Plan Name
Permet introduir el nom que voleu utilitzar per al pla seleccionat.

Delete Plan
Elimina el pla seleccionat actualment.

Clone As
Fa una còpia del pla actual amb possibilitat de canviar el tipus i carrega el nou per editar-lo. Aquesta
és una manera fàcil de crear plans de luminància i darks coincidents.

Plan list
Llista de les exposicions definides. Feu clic a la línia que
voleu editar, moure o esborrar. Els paràmetres de la línia
seleccionada es carreguen a la secció
"Add / Edit Exposure"
Les columnes són:
•
•
•
•
•
•

Order (Ordre)
Exposure duration (Durada de l’esposició)
Binning
Pause duration (Durada de la pausa entre
exposicions)
Count of the exposures (Nombre d’esposicions)
Filter (Filtre)
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Down
Mou la línia seleccionada una posició a sota.

Up
Mou la línia seleccionada una posició a sobre.

Plan duration
Mostra la durada del pla esperat. Si el pla actual és de luminància, es mostrarà la durada total de la llum
que es recollirà.

Del
Elimina la línia seleccionada del pla.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una manera innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el mouse o el
touch pad. Vegeu els detalls i animació sobre com usar-lo en les notes Aplication Interface.

Exposure

Defineix la durada de cada exposició que s'executarà per aquesta línia de pla. Utilitzeu una durada que
admeti la vostra càmera. La durada és en segons o fracció de segon.
Si la durada de l'exposició és 0, la línia només farà una pausa i / o executarà el que hi ha definit a
“Script or Command”

Binning
Defineix el binning per fer servir les exposicions en aquesta línia del pla. Utilitzeu el binning suportat
per la vostra càmera. Si no esteu segurs, feu una connexió amb la càmera i comproveu els valors
disponibles a la llista Bin a la pestanya Camera.
Consells i trucs: el més probable és que utilitzeu la combinació simètrica: 1x1, 2x2, 3x3, de manera
que només podeu entrar 1, 2 o 3 al camp Binning. L'APT omplirà automàticament l'altra dimensió.

Pause
Defineix la pausa en segons que cal fer entre cada exposició d'aquesta línia del pla d'imatges.
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Count
Defineix el nombre d’imatges del pla.

Filter
El filtre que s'utilitzarà per a aquesta línia del pla d'imatges. Utilitzeu l'opció "No Change" si no utilitzeu
Roda de filtres o no voleu canviar el filtre.
Per canviar els filtres, es requereix una connexió a la roda del filtre Filter Wheel durant l'execució del pla.
Si els filtres es descriuen a la pestanya de configuració Filter Wheel o si hi ha una connexió activa a
una roda de filtres, aquesta llista mostrarà els noms del filtre. En un altre cas, la llista només contindrà
números de posició com "Filtre 1", "Filtre 2" ...

Update current button
Actualitza la línia seleccionada amb els paràmetres establerts a la secció "Add / Edit Exposure".

Add as new button
Afegeix una nova línia de pla després de la seleccionada usant els paràmetres establerts a la secció
"Add / Edit Exposure".

Script or Command
Permet executar una ordre APT interna o script / application extern. Vegeu la secció
Scripts and Commands

Wait script end
Quan seleccioneu aquesta opció, l'APT esperarà que finalitzi l'script o l'aplicació externa abans de continuar
l'execució deel Pla. Per als comandaments interns, APT sempre espera que es completi l'execució.
Vegeu la secció Scripts and Commands

No dithering
Si el pla actual és “Light Plan”, permet desactivar el Dithering només per aquest pla.

Vertical plan
Permet controlar l'ordre d'execució del pla. Quan no està seleccionat, APT prendrà totes les exposicions
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per a la primera línia i després continuarà amb la següent. Quan ho comproveu, l'ordre d'execució serà:
Line1->Exposure1, Line2->Exposure1... LineN->Exposure1
Line1->Exposure2, Line2->Exposure2... LineN->Exposure2
Line1->Exposure3, Line2->Exposure3... LineN->Exposure3
…
Line1->ExposureX, Line1->ExposureX... LineN->ExposureX
El mode vertical és útil si voleu fer imatges d’eclipse amb HDR (amb diferents temps de resolución), o quan
s'utilitza la roda del filtres i no esteu segurs si el clima permetrà reunir tots els canals una darrere l'altra.

Scripts and Commands
L'editor del plans proporciona un control avançat sobre la sessió d'imatges. Això és possible executant
comandament interns de l’APTo scripts externs i programes després que l'exposició hagi acabat.
Introduïu el comandament que voleu executabt en el camp "Script". Si marqueu la casella “Wait script
to end” (espereu a finalitzar l’script) l'execució del script / programa
serà sincrònica i APT no continuarà amb la propera exposició fins al final de l'operació externa.
Deixant-la desmarcada, APT executarà l'ordre de forma asíncrona i continuarà amb el pla com
tan aviat com s'iniciï el script / programa. Les ordres APT internes s'executen sempre de forma
sincrònica.
Per tal de veure fàcilment quines línies en un pla d'imatges tenen un comportament avançat,
es marquen amb caràcter apòstrof ('). Podeu veure això tant a “Plan Editor” com a la pestanya “Camera”.
Podeu combinar els scripts/comandaments amb “Exp” 0. Això permet executar un script/programa
o una ordre sense prendre cap imatge, per exemple: girar a la cúpula o tancar el sostre al final del pla.
En aquest exemple, les línies 2 i 4 estan configurades
per executar ordres internes sense fer
exposicions:

APT té un editor dedicat a scripts i comandaments que estalvia la necessitat de formatar manualment la
els paràmetres necessaris. També ofereix una breu informació sobre cada comandament. Per obrir aquest
editor feu clic a al botó " Script or Command " a Plan Editor. La següent captura de pantalla mostra
una ordre formatada per GoTo amb Ra / Dec usant Object Browser Editor.
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Aquí teniu la llista dels comandaments APT interns admesos i els seus paràmetres. Tingueu en compte
que el símbol (#) és requerit per determinar que voleu executar comandaments interns:
#CCDGain – Canvia la ganancia de la CCD a un nou valor enter Sintaxi: #CCDGain Number
#CCDCool - Refrigera el sensor de la càmera CCD. Sense paràmetre o amb Auto, s'utilitza la
configuració establerta en l'ajut de refrigeració “Cooling Aid”.
XX.X estableix la temperatura de refredament objectiu. El paràmetre A-XX.X s'establirà
per refredar XX.X sota la temperatura ambient. Requereix un sensor de temperatura
temperature sensor per detectar la temperatura ambient.
Sintaxi: #CCDCool XX.X / auto / A-XX.X
#CCDWarm – Escalfa el sensor de la càmera CCD. Sense paràmetre s'utilitza la configuració establerta a
Warming Aid. El paràmetre XX.X estableix la temperatura d'escalfament del sensor.
Amb auto a temperature sensor estableix el tipus de sensor.
Sintaxi: #CCDWarm XX.X / auto
• # GoTo ++ - Es dirigeix a les coordenades donades utilitzant PointCraft i GoTo ++. Si el Guide Control
està activat, afegiu una pausa a la línia del pla d'imatges per donar temps al guia per
començar i estabilitzar-se. El primer paràmetre defineix de quants segons són les exposicions
del GoTo ++. Auto utilitzarà l'exposició definida a la fitxa Camera o l'exposició predeterminada
establerta a PointCraft settings. El segon paràmetre defineix el que s'ha de fer servir per a la
primera exposició. Si el telescopi no està alineat, podeu seleccionar “Blind solving” per al
primer pas de GoTo ++, els següents passos usaran Near-solve (si PlateSolve2 està instal·lat).
Segueix el RA i el Dec, que poden estar en qualsevol format valid
(XX.X o hh: mm: ss / dd: mm: ss).
Sintaxi: # GoTo ++ XX / Auto blind / Near RA Dec
#GoTo - Va a les coordenades donades. RA i Dec poden estar en qualsevol format vàlid
(XX.X o hh: mm: ss / dd: mm: ss). Si Guide Control està activat, afegiu una pausa a la
línia del pla d'imatges per donar temps al guiatge per començar i estabilitzar-se.
Sintaxi: #GoTo RA Dec
#GoToOffset - Es desplaça des de la posició actual. El desplaçament es troba en minuts d’arc de l'actual
posició RA / Dec. Si Guide Control està activat, afegiu una pausa a la línia del pla
d'imatges per donar-li el temps a l’autoguiatge per començar i estabilitzar-se.
Sintaxi: #GoToOffset RAoffset DecOffsed
#GoToAltAz - Va a les coordenades d'Altitud/Azimut donades. Alt i Az estan en graus. Si Guide Control
està habilitat, afegiu pausa a la línia del pla d'imatges per donar temps a l’autoguiatge per
començar i estabilitzar-se. Sintaxi: #GoToAltAz Alt Az
#GuideControl - Atura o inicia l’autoguiatge (actualment només amb PHD). Quan l’autoguiatge comença,
afegiu una pausa a la línia del pla d'imatges per donar un temps al guia per estabilitzar-se.
Sintaxi: #GuideControl Start/Stop
#LoadImage - Carrega una imatge. El paràmetre és la ruta completa de la imatge i el nom del fitxer.
Sintaxi: #LoadImage PathName
#NextPlan - Defineix el pla que s'executarà després de completar el pla actual. Tingueu en compte que
si ha més d'un pla amb el mateix nom, s'executarà el primer que es troba a la llista de plans.
Sintaxi: #NextPlan PlanName
#Park – Aparca el telescopi.
#RotatorPos - Estableix la posició del rotador en un angle determinat. Sintaxi: #RotatorPos X.XX
#SetObjName - Canvieu el nom de l'objecte. Afecta el nom de la carpeta d'emmagatzematge si el nom de
l'objecte és part del nomenament. Sintaxi: #SetObjName NewName
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#SolveSync - Utilitza PointCraft per fer Near o Blind plate-sloving i, a continuació, Sync la muntura
troba les coordenades.
Sintaxi: #SolveSync Near/Blind
#SolveGoTo - Utilitza PointCraft per fer Near o Blind plate-sloving i, a continuació, anar a les
coordenades trobades sense fer sincronització. Útil en combinació amb l'ordre
#LoadImage. Si Guide Control està habilitat, afegiu pausa a la línia del pla d'imatges per
donar temps a l’autoguiatge per començar i estabilitzar-se.
Sintaxi: #SolveGoTo Near/Blind
#Shutdown - Sense parmetres atura l'ordinador. Si hi ha paràmetres opcionals fa el de l'acció desitjada.
Sintaxi: #Shutdown restart/standby/hibernate
#Tracking - Activa o desactiva el seguiment de la muntura.
Sintaxis: #Recordatge activat/desactivat
#UnPark - Desaparca el telescopi
Consells i trucs: Per facilitar l'ús de #GoTo en combinació amb Object Browser, utilitzeu Maj+Feu clic
al botó OK al navegador. Això emmagatzemarà al portapapers i el deixarà llest per utilitzar #GoTo amb les
coordenades del objecte seleccionat.
En el cas de voler executar un script extern o un programa, hi ha alguns paràmetres que podeu enviar:
%LastFile% - Ruta i nom del fitxer emmagatzemat.
%CurrExp% - Nombre de l’esposició actual.
%TotalCount% - Compte total d’exposicions del pla.
%EDuration% - Temps romanent (00X’ or 00X”).
%ETime% - Temps restant per a la finalització del pla.
%PCBat% - Percentatge de la bateria de l’ordinador.
%CamBat% - Percentatge de la batería de la càmera.
%CamSpace% - Espai lliure a la càmera.
%ExifT% - Temperatura reportada de EOS o CCD
%Temp% - La temperatura que informa l’esternal sensor
%Hum% - L’humitat que informa l’esternal sensor
%DewP% - El punt de rosada que informa l’esternal sensor
%RA% - L’Ascensió Recta que informa telscope.
%DEC% - La DEClinació que informa telescope.
%Obj% - Nom de l’objecte.
%FocalLen% - Longitud focal.
%FilterPos% - Posició de la roda de filtres filter Wheel.
%FocusPos% - Posició de l’enfocador focuser
%ImageY% - Alçada de la imatge.
%ImageX% - Amplada de la imatge.
%Pixel% - Mida del pixel.
%Lat% - La latitud del lloc.
%Long% - La longitud del lloc.
%SQM% - El valor de la qualitat del cel.
%ALT% - L’altitud que informa telescope.
%AZ% - L’Azimut que informa telescope.
Exemple : test.vbs %LastFile% %CurrExp%
Això intentarà executar el script test.vbs (si no hi ha cap ruta, el script s'ha d'ubicar a la carpeta APT)
i passarà la ruta és el nom del fitxer de la darrera imatge de presa com a primer paràmetre i el nombre de
l'exposició com el segon.
Consells i trucs: Si es defineix una pausa, s'executarà després de l'execució de l’ordre o script.
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Settings (Configuració)
El quadre de diàleg “APT Settings”, és accessible des de la pestanya Tools o amb la drecera Alt+S.
Forma part d’aquest conjunt de pestanyes per una ubicació més senzilla.

Les pestanyes del quadre de diàleg “Settings”
Main

Paantalla principal

CCD

CCD

Temperature & Sky

Temperatura i Cel

Location

Ubicació

Scope & Focuser

Telescopi i enfocment

Filter Wheel

Roda portafiltres

Sound

So

Planetarium

Planetari

Advanced

Configuració avançada

Main
La pestanya “Main Settings” conté la configuració més general relacionada amb el comportament de l'APT.

Skin color
APT té set capes, els colors a escollir són: Vermell, Verd, Gris, Blau, Gris clar, Blanc i Taronja.
Tingueu en compte que després del canvi de la capa cal reiniciar l'APT.

Status Position
Depenent de la relació d'aspecte de la pantalla, l'APT pot col·locar l’Status Panel en diferents llocs i
posicions de la pantalla. Quan es selecciona l’opció Auto a les pantalles amples, l’estat és vertical a l'esquerra
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de Image Preview, com a la imatge de Main Screen, a les pantalles 4: 3 que és horizontal sota la
visualització image Preview. Les altres opcions defineixen la posició desitjada sense importar la ràtio de
pantalla.
Aquesta opció pot ser útil quan APT s'executa en una sola computadora i la connexió
remota es fa en una altra amb una relació de pantalla diferent. O quan APT s'executa
principalment en mode de finestra i voleu que tingui diferent aspecte.

Old Style Interface
Quan l'habiliteu, s'utilitzarà la vella interfície que inclou control total sobre la pantalla, no permet veure la barra
de tasques, la pantalla “status” queda flotant quan es minimitza lAPT (vegeu Minimized mode).
Aquesta opció té alguns problemes en Windows 10.

Tooltips
Habilita / Deshabilita l'ajuda sobre eines (globus). Quan està habilitat, podeu apuntar un botó, una llista,
una etiqueta i etc. per obtenir una ajuda curta.
Exemple:

No Tumbs
Quan l’habiliteu, no generarà / mostrarà imatges en miniatura a la pestanya Img Browser

No Folders
Quan l’habiliteu mostrarà a la pestanya Img Browser només els noms de la imatge i s'ocultaran
les carpetes.
Quan estigui desactivat, la llista contindrà tant les imatges com la carpeta.
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Mirror Lock Automation
Quan qual l’habiliteu es gestionarà l'estat de la funció personalitzada de bloqueig del mirall al menú de la
càmera EOS
Nota: Magic Lantern pren el control de la funció de bloqueig del mirall i la fa inaccessible per a APT.
Haureu de desinstal·lar Magic Lantern, si no haureude habilitar/desactivar manualment la funció de bloqueig
del mirall des del menú de la càmera.

Live View Automation
Quan l’habiliteu i LiveView està activat, APT estableix alguns paràmetres a la pestanya Camera
(depenent del Mode APT) per obtenir la màxima sensibilitat.
Mode DSLR:
Estableix l’ISO a màxim (o la definició Automation Max ISO)
Estableix l'exposició als 30 segons.
Mode CCD/CMOS:
Estableix el binning al màxim.
Quan s'atura el LiveView, els paràmetres de la pestanya Camera es restauren als seus valors anteriors.
Desactiveu aquesta opció si no voleu que l’APT canviï la configuració de la pestanya Camera a l'inici de
LiveView.

Automation Max ISO
Defineix el’ISO màxim per configurar l'automatització LiveView. Algunes DSLR modernes donen suporten
valors ISO estremadament alts, que són inútils per a la fotografía astronòmica. Si utilitzeu aquesta opció,
podeu limitar l'ISO. Valor buit o 0 es defineix per utilitzar el màxim suportat per la càmera.

Images Path
Defineix la carpeta on s'han d'emmagatzemar els fitxers d'imatge. Es pot utilitzar qualsevol carpeta local
o de xarxa existent.

KMTronic shutter cable
Defineix que la selecció del cable sèrie/obturador a Long Exposure es basa en el tauler de
relleu USB KMtronic.
Aquest cable és molt fàcil de fer. Les instruccions es poden trobar a la secció KMtronic Cable

Select Folder
Obre un quadre de diàleg que permet seleccionar una ruta on es trobara la carpeta d’imatges.

Files Grouping
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Defineix com voleu agrupar els fitxers d'imatge. Obre un quadre de diàleg on podeu incloure i excloure
la subcarpeta que s'utilitzarà per organitzar els fitxers
El botó "->" inclou un element,
"<-" exclou un element.
Up / Down canvia l'ordre.
Els elements marcats amb * són obligatoris.
Quan feu clic a OK, feu un cop d'ull a
Sample Path per veure com será
l'estructura de carpetes.

Name Parts
Defineix el que voleu incloure en el nom dels fitxers d'imatge. Obre un quadre de diàleg on podeu inclourei
exclou les parts del nom.

El botó "->" inclou un element,
"<-" exclou un element.
Up / Down canvia l'ordre.
Els elements marcats amb * són obligatoris
i s'ha d'utilitzar com a mínim un
element amb **.
Quan feu clic a OK, feu un cop d'ull al
Sample Name per veure com es veuran
els noms d'imatges.

Sample Path
Mostra com serà l'estructura de la carpeta depenent dels elements seleccionats al quadre de diàleg
Files Grouping.

Sample Name
Mostra el nom de l'arxiu d'imatge segons els elements seleccionats al quadre de diàleg de Name Parts.

Export Log File
APT registra diverses dades sobre el comportament i l'ús del programa. En cas que tingueu algún problema,
feu servir aquest botó per desar el fitxer de registre en un lloc i després enviar-lo al suport APT.
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Backup Setting
Crea còpies de seguretat de totes les configuracions APT. El fitxer es pot utilitzar per restaurar la
configuració idèntica en una altra màquina o simplement per còpia de seguretat.

Restore Settings
Restaura els paràmetres previament desats en un fitxer.

Import Tooltips
Permet la importació fàcilment de la traducció a altres ajudes d'ajuda per a idiomes. A partir de la versió
3.40, durant la instal·lació de l'APT no sobreescriurà les traduccions de tooltips aplicades, de manera que
heu de tornar a aplicar-les només quan hi ha una nova edició de l'ajuda traduïda.

CCD
La pestanya de configuració CCD/CMOS conté opcions relacionades amb el mode CCD/CMOS.

Color Fits Preview

Activa / desactiva la vista prèvia de FITS de color al panell LiveView / Image Preview. Cal que
seleccioneu la configuració de la matriu de Bayer corresponent de la llista de filtres de Bayer.
Nota: això només afecta la vista prèvia de la imatge i no modifica les imatges desades.
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Bayer Filter

Defineix la configuració de la matriu de Bayer per a l'ús de l'algorisme de-bayering.

Auto Connect Camera

Quan estigui activat, en iniciar l'APT intentarà fer una connexió amb l'última càmera CCD /
CMOS usada.

Higher Compatibility

Habiliteu aquesta opció si teniu problemes per utilitzar la vostra càmera CCD / CMOS

QHY LiveView Fix

Activeu aquesta opció si teniu problemes amb LiveView utilitzant la càmera QHY.

Disable Min Exposure

Desactiva l'ús del valor de la durada mínima d'exposició que informa el controlador ASCOM. Es
tracta d'un entorn de treball per a algunes càmeres que informen un valor incorrecte que no
permet fer plans.

Auto CCD Profile

Si està habilitat, a la connexió de la càmera CCD / CMOS, APT llegirà i calcularà la mida del
píxel, el sensor i l'alçada del controlador de la càmera. El valor es mostrarà a la pestanya Tools
per utilitzar-lo a Object Calculator, Object Browser i PointCraft.

Remember binning

Si està habilitat, es recordarà el conjunt de binning a la pestanya Camera entre les sessions
APT.
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Remember Gain

Si s'activa, el valor de la Ganància introduït a la pestanya Camera es recordarà entre les
sessions i es configurarà automàticament a la connexió de la càmera,

Manage Gain

Si s'activa el valor de Ganància a la pestanya Camera i els valors del filtre definits a la pestanya
de configuració Filter Wheel s'establiran a la càmera abans de cada imatge presa. Durant la
imatge, LiveView o Shoot s'utilitzarà el valor la pestanya Camera. Durant l'execució del pla, si hi
ha valors definits a la pestanya de configuració Filter Wheel, s'utilitzaran amb més prioritat.
Si es desactiva, s'ignorarà el valor de Ganància la pestanya Camera i els valors del filtre definits
a la pestanya de configuració Filter Wheel. El control de la Ganància es deixa completament al
controlador de la càmera i a la configuració del controlador.

Hide Location

Si està habilitat, la ubicació introduïda a la pestanya Location Settings no s'emmagatzemarà en
el fitxer FIT

Apply BZERO

En casos molt rars és possible necessitar habilitar aquesta opció. No ho habiliteu sense cap
motiu!

Disable Auto Orientation

Desactiva l'orientació automàtica dels fitxers FITS. Algunes càmeres com QHY 10 MkII
necessiten aquesta opció perquè l’APT desi les imatges correctament.

Red Channel Color Balance

Defineix com escalar el canal vermell per tal d'equilibrar el color de les dades FITS de color. Per
exemple, 0.5 dividirà els valors del canal vermell a la meitat. Després de canviar aquest valor,
heu de tornar a carregar el fitxer FITS actual per veure l'efecte. El canal verd és constant, de
manera que per equilibrar el color de les imatges, heu de trobar els factors d'escala adequats per
a la vostra càmera de color vermell i blau.
El valor 1.0 significa no escalar
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Blue Channel Color Balance

Defineix com escalar el canal blau per tal d'equilibrar el color de les dades FITS de color. Per
exemple, 1.5 multiplicarà els valors del canal blau per 1.5. Després de canviar aquest valor, heu
de tornar a carregar el fitxer FITS actual per veure l'efecte. El canal verd és constant, de manera
que per equilibrar el color de les imatges, heu de trobar els factors d'escala adequats per a la
vostra càmera de color vermell i blau.

Auto Stretch Factor

Defineix el factor que s'utilitza per a l'estirament automàtic d'histogrames en el mode CCD /
CMOS Histogram. Els valors oscil·len entre 0,000 i 1,000. El valor més gran significa un
estirament més agressiu. El valor predeterminat és 0.150

Binning limit

Defineix l’us del valor màxim de binning disponible per a LiveView Automation i per imatges.
Algunes càmeres admeten altes opcions de combinació que poques vegades s'utilitzen i per
aquesta opció podeu ocultar els valors que no s'utilitzen. Cal que torneu a connectar la càmera
per tal que s'apliquin els canvis.
Deixeu el valor vuit per utilitzar el rang complet de Binning que acceptin les càmers compatibles.

Cooling Delta

Defineix la diferència acceptable entre la càmera i les temperatures definides a
“Cooling/Warming Aids”.
Algunes càmeres/drivers tenen temps difícils amb valors de grau inferior i requereixen Delta 1.0 o
més per tal que el sistema de refrigeració / escalfament ajudi a funcionar correctament. No
canvieu aquest valor si no teniu problemes.

Stop Initial Cooling

Quan s’habilita, s'aturarà la refrigeració automàtica CCD / CMOS que la majoria de càmeres fan
en el temps de connexió. Això permet utilitzar la pestanya Cooling Aid a Camera per fer un
refredament suau.
Tingueu en compte que el refredador continuarà encès, però no refredara.

78

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

Open Cooling Aid

Quan s'habiliti, s'obrirà l'ajut de refrigeració Cooling Aid a la connexió de la càmera per facilitar
l'inici de la refrigeració.

Check Camera Temperature

Activa / Desactiva la comprovació de si la temperatura de la càmera està per sobre del límit
definit de l'inici del pla d'imatges. Ajuda a evitar imatges amb càmera sense refrigerar.

Camera name

Reemplaça el nom de la càmera indicat pel controlador de la càmera amb el valor especificat. El
nom s'utilitzarà a les pestanyes de capçalera de FITS, Filename i Camera.

Temperature & Sky
La pestanya de configuració de la “Temperature & Sky” conté opcions relacionades amb el
seguiment de la temperatura i el cel.

Temperatures in C/F

Defineix com mostrar els valors de temperatura - en Celsius o Fahrenheit.
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Refocus Notification

Defineix quan voleu que se us notifiqui que cal tornar a centrar. Quan el quan el telescopi u objectius
estiguin enfocats, feu clic al botó de la pestanya Set Focus Mark a Tools per establir la marca
d'enfocament a la temperatura que s'ha aconseguit l'enfocament. Per exemple, si es selecciona 4 °,
quan l’APT detecta un canvi de 2 ° (la meitat del valor definit), la lectura de la temperatura a la part
superior de la pantalla principal de l'APT començarà a parpellejar per mostrar que aviat haurà de
tornar a enfocarse (en mode minimitzat hi haurà una lletra "F" intermitent). Quan l’APT detecta un
canvi de 4 °, la temperatura es mostrarà amb una font brillant i s'imprimirà el missatge al tauler de
registre Log del que cal tornar a centrar (en mode minimitzat, hi haurà una lletra "F" no intermitent).
El valor 0 ° desactiva aquesta funció. Es requereix un sensor extern Temperature /Humidity Sensor.
Consells i trucs. No us oblideu de fer clic al botó Set Focus Mark cada vegada que us heu enfocat per
col·locar la "Focus Mark" a la lectura de la temperatura adequada.

Dew point Notification

Defineix quan vulgueu rebre notificacions per tancar el punt de rosada. No cal escalfar la seva òptica
quan el punt de rosada ni tan sols estigui a prop. Per exemple, si es selecciona 4 °, quan l’APT
detecta que el punt de rosada està en 2 o menys de la temperatura actual, la lectura DewP a la part
superior de la pantalla principal de l’APT començarà a parpellejar (en mode minimitzat hi haurà lletra
"D" intermitent) . Quan l'APT detecta que la temperatura baixa per sota el punt de rosada, la lectura
de DewP es mostrarà amb un tipus de lletra brillant i s'imprimirà el missatge al tauler Log (en mode
minimitzat hi haurà una lletra "D" no intermitent). El valor 0 ° desactiva aquesta funció. Es requereix
un sensor extern Temperature / Humidity Sensor.
Consells i trucs. Per obtenir lectures més precises, situeu el sensor a prop de l'objectiu, però no a
les cintes calefactables.
Heu d'experimentar quan cal començar la calefacció. Depèn del vostre sistema de calefacció,
mida del telescopi i etc.

T Calibration

Permet introduir un valor de temperatura que cal afegir o restar de les lectures del sensor.

Humidity Calibration

Permet introduir un valor d’humitat que cal afegir o restar de les lectures del sensor.

APT Focuser

Projecte de maquinari que té sensors de temperatura i humitat. Encara no disponible.
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Temper(Hum)

Indica l'APT per utilitzar les lectures del sensor “Temper” o “TemperHum” adjunt. Per obtenir més
informació, consulteu Temperature / Humidity Sensor.

USB Dewpoint

Indica l'APT per utilitzar les lectures del sensor “USB_Dewpoint” adjunt. Per obtenir més informació,
consulteu Temperature / Humidity Sensor.

No Sensor

Indica a APT que no hi ha cap sensor extern addicional. L’APT seguirà utilitzant les lectures del
sensor compatible amb ASCOM, si està disponible.
Per obtenir més informació, consulteu Temperature / Humidity Sensor.

Sky Quality Tracking

Defineix si voleu utilitzar el sistema de seguiment de qualitat Sky Quality Tracking system a l’APT. El
seguiment de la qualitat del cel es pot fer automàticament mitjançant l'ús del dispositiu Unihedron
SQM o compatible i manualment per l'estimació de l'observador de la magnitud límit o mitjançant el
dispositiu manual SQM-L. Per obtenir més informació sobre els dispositius compatibles, vegeu Sky
Quality Meters
Quan Sky Quality està habilitat, podeu utilitzar Graphs per controlar els canvis de valor a través de
la sessió d'imatges, per utilitzar les lectures com a part del nom de l'arxiu d'imatge: mireu Name
parts a la pestanya Main Settings. També es desaran les lectures als fitxers FITS.

MPSAS

Defineix MPSAS (magnitudes per square arc second) (magnituds per cuadre d’arc segon) com a
mètriques predeterminades de qualitat del cel a Status, pel valor introduït a Sky Quality Calculator
quan es selecciona SQM-L or manual i entry per guardar-los en fitxers FITS.

NELM

Defineix NELM (naked eye limiting magnitude) (magnitud límit a ull nu) com a mètriques
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predeterminades de qualitat del cel a Status, pel valor introduït a Sky Quality Calculator quan es
selecciona SQM-L or manual i entry per guardar-los en fitxers FITS.

SQM-L

Defineix que voleu utilitzar la vostra estimació, SQM-L o un dispositiu compatible per mesurar i fer un
seguiment de la qualitat del cel. Després d'això, heu d'utilitzar Sky Quiality Calculator per introduir
el valor que heu definit.
Per obtenir més informació sobre els dispositius compatibles, vegeu Sky Quality Meters

SQM-LU

Defineix que voleu utilitzar SQM-L, SQM-LU-DL o dispositiu compatible per mesurar i fer un
seguiment de la qualitat del cel.
Quan es selecciona aquesta opció, cal definir la freqüència amb què es llegeix el valor de la qualitat
del cel i amb quin port es connecta el dispositiu a la secció que es farà visible.

Si esteu utilitzant SQM o un altre dispositiu que necessita una velocitat del port COM més lent,
habiliteu l'opció " Slow COM Port "
Per obtenir més informació sobre els dispositius compatibles, vegeu Sky Quality Meters

SQM-LE

Defineix que voleu utilitzar SQM-LE o un dispositiu compatible per mesurar i fer un seguiment de la
qualitat del cel.
Quan es selecciona aquesta opció, cal definir la freqüència amb què es llegeix el valor de la qualitat
del cel i l'IP/port del dispositiu a la secció que es farà visible.

Per obtenir més informació sobre els dispositius compatibles, vegeu Sky Quality Meters
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Location
La pestanya de configuració de la ubicació Location settings conté les opcions relacionades amb les
Vostres coordenades del lloc i les possibilitats de sincronització. És important definir les coordenades
perquè són utilitzades per Darkness Clock i Deep Sky Darkness Calculator, el filtre d'objectes visibles
en el “Objects Browser” i comprova si l'objecte està a sobre horitzó al GoTo.

Hemisphere
L'hemisferi on us troveu.

DTS
Horari d’estalvi de llum, estiu / hivern.

Location
Llista amb les ubicacions emmagatzemades. S'admeten fins a cinc ubicacions. Seleccioneu el lloc que
voleu utilitzar / editar.

Site Name
Nom del lloc, per exemple: Terrassa

Latitude
Coordenades de Latitud del lloc. Accepta qualsevol format. El format GPS del valor introduït es mostra
en cursiva.

Longitude
Coordenades de Longitud del lloc. Accepta qualsevol format. El format GPS del valor introduït es
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mostra en cursiva.

Elevation
Elevació del lloc en metres.

Time Zone
La zona horària del lloc.

No Sync
Les coordenades del lloc actual només s'utilitzaran a l’APT.

Import
Les coordenades del lloc actual s'actualitzaran amb les coordenades proporcionades pel telescopi tan
aviat com estigui connectat.

Export
Les coordenades del lloc actual s'utilitzaran per establir les coordenades del telescopi tan aviat com
estigui connectat.

Scope & Focuser
La pestanya "Scope & Focuser" conté opcions relacionades amb el muntatge i enfocament del telescopi.
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Auto Connect Scope
Quan s'activa des del començament, l’APT intentarà connectar-vos amb l'últim telescopi / muntura
utilitzats.

Hide Meridian Flip Clock
Quan s'activa, el rellotge Meridian Flip (Canvi de Meridià) només serà visible sempre que hi hagi una
connexió activa al telescopi a la pestaya Gear.

Above Horizon
Quan s'activa abans de qualsevol ordre GoTo, l’APT farà una comprovació si les coordenades de
l’objecte estan per sobre de l'horitzó.
Si l'objecte està per sota de l'horitzó, us demanarà que confirmeu el trasllat.

LX200 Mount
Quan s'habiliti, l'APT usarà el protocol de comunicació LX200 sobre la connexió ASCOM.

Fast Speed
Defineix el Fast Speed (moviment ràpid) del telescopi (graus per segon) quan s'utilitzen els botons
N/S/E/W a la finestra Gear
Deixeu-lo buit si voeu utilitzar la velocitat predeterminada. Tingueu en compte que hi ha valors que no
suporta la muntura o el driver.

Slow Speed
Defineix el Slow Speed (moviment lent) del telescopi (graus per segon) quan s'utilitzen els botons
N/S/E/W a la finestra Gear
Deixeu-lo buit si voeu utilitzar la velocitat predeterminada. Tingueu en compte que hi ha valors que no
suporta la muntura o el driver.

Auto Connect Focuser
Quan s'activa des del començament, APT intentarà connectar-se a l'últim enfotador utilitzat.

Meade Focuser
Quan estigui habilitat, es mostrarà la secció especial a la pestanya Gear per utilitzar l'enfocador Meade.
En aquest cas, no cal que feu una connexió amb el botó "Connectar Focus". Requereix reiniciar l'APT.

Arduino Focuser
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Activeu aquesta opció si esteu utilitzant un enfocador basat en Arduino que ha integrat el sensor
d'humitat. Requereix reiniciar l'APT.

Backlash Aid
Obre Backlash Aid. Ajuda a mesurar el Backlash dels enfocadors Crayford / Rack & Pinion.

Inwards backlash
Defineix ara molts passos de posició del backlash cap a l'interior de l’enfocador que s'ha de compensar
quan aquest canvia la direcció del moviment des de l'exterior cap a l'interior. 0 significa que no hi ha
backlash.

Outwards Backlash
Defineix ara molts passos de posició del backlash cap a l'exterior de l’enfocador que s'ha de compensar
quan aquest canvia la direcció del moviment des de l'interior cap a l'exterior. 0 significa que no hi ha
backlash.

Internal Counter
Activa aquesta opció si vols ocultar els moviments de compensació del backlash des de la posició de
l’enocador. En aquest cas, l'APT usarà el seu comptador de posició i el seu valor serà visible a la
pestanya Gear. Quan està desactivat, el valor de la posició inclourà els moviments de backlash.

Flop Correction
Quan s'habilita elbacklash cap endins i / o cap en fora, defineixen quins moviments es necessiten per
compensar el mirall flop dels telescopis Schmidt-Cassegrain / Maksutov quan l'enfocador canvia la
direcció del moviment.

Emulate Positions
Activeu aquesta opció si teniu un enfocador que no admet posicions. L'APT emularà l'enfocament de les
posicions.

Remember Position
Quan s’habilita, l’APT recordarà el valor de la posició emulada entre la sessió. És útil per a la
configuració permanent.

Step emulation
Defineix quants passos / pulsacions corresponen a una posició d'enfocament emulada.
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Temperature Compensation
Permet la compensació de temperatura. Ajuda a compensar els canvis en el punt de focus desencaixats
pel canvi en la temperatura ambient. Tingueu en compte que les compensacions de temperatura no
s'aplicaran quan Focusing Aid, Auto Focus Aid o Bahtinov Aid están oberts.

Real-time compensation
Activeu aquesta opció si voleu que la compensació de temperatura s'apliqui fins i tot durant les
exposicions de la imatge.
Si ho desactiveu, només s'aplicaran compensacions quan no hi hagi cap imatge en curs.

Temperature Source
Defineix el sensor cal utilizar per determinar la temperatura ambient. Compatible amb el sensor intern de
l’enfocador, sensor extern “external sensor” o combinació d'ambdós. L'última opció serà la mitjana de les
lectures d'ambdos sensors.

Steps per Degree
Definiu quants passos heu de canviar per baixar un grau en la temperatura. Es defineix el valor positiu
pel moviment cap en fora, negatiu cap en dins. L’APT funciona amb correccions i suport d'alta precisió
fins i tot compensació amb fracció d'una posició

Reading frequency
Defineix la freqüència de comprovació de la temperatura ambient.

Averaging
Defineix el nombre lectures de mitjana abans de calcular la compensació de temperatura necessària.
La mitjana ajuda a evitar canvis temporals curts causats pel vent. Freqüència 10 combinada amb
una mitjana de 60 es farà una compensació de temperatura en cada 600 ssegons (10x60 = 600s -> 10
minuts).
Tingueu en compte que els telescopis no poden reaccionar ràpidament sobre els canvis de temperatura,
de manera que no és aconsellable realitzar correccions en intervals molt curts.

Filter Wheel
La pestanya configuració “Filter Wheel”, conté opcions relacionades amb la roda porta-filtres. Aquí
podeu introduir els noms del filtre i la compensació d'enfocament dels filtres muntats a la vostra roda.
Descriure els noms aquí permet que l’APT els mostri a Plan Editor i a la pestanya Camera (la taula del
pla seleccionat) en comptes d'utilitzar el número de posició del filtre.
Aquesta fitxa és obligatòria per a SBIG i rodes manuals, però serà més còmode per a vosaltres si
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introduïu la informació fins i tot si utilitzeu una roda compatible amb ASCOM.
Tingueu en compte que si hi ha valors en aquesta fitxa, l'APT ignorarà els valors introduïts a les
propietats del controlador ASCOM.

Filter Name
Defineix el nom del filtre que voleu utilitzar.

Focus Offset
Defineix la compensació de l’enfocament que voleu aplicar quan aquest filtre estigui seleccionat. No tots
els filtres són parafocals, de manera que si es mesura la diferència exacta del focus entre els filtres (en
els passos de l’enfocador), pot estalviar-vos de reenfocar a cada canvi de filtre. Per utilitzar aquesta
funció, necessiteu la connexió Focuser i habiliteu Adjust Focuser a la secció de la Filter Wheel de la
pestanya Gear.
El valor 0 significa que no hi ha compensació.
El Focus Offset no té res a veure amb el Black level/offset

Gain
Defineix la ganància que voleu aplicar quan aquest filtre estigui seleccionat. El valor buit significa que la
ganancia no s'ha de canviar. Aquest valor s'utilitzarà amb prioritat durant el pla d'imatges. Mentre estigui
la imatge al LiveView o Shoot, si el valor Gain a la pestanya Camera no està buit, s'utilitzarà amb
prioritat.

Clear All
Esborra tots els valors introduïts als camps Name i Offset.
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Moravian Filter Wheel
Activeu aquesta configuració si feu servir la roda de filtre realitzada per Moravian Instruments.

Ignore QSI Profiles
Quan s'habilita aquesta opció, l'APT utilitza els noms i les compensacions establertes en aquesta
pestanya en lloc dels establerts a la configuració del controlador QSI.

Auto Connect Wheel
Quan estigui activat des del començament, l’APT intentarà connectar a l'última roda de filtre usada.

Manual Wheel / Drawer
Permet l'ús d’una roda o calaix porta-filtre manual. Activeu aquesta opció, introduïu els noms dels
filtres instal·lats (i les compensacions), llavors feu clic al botó Connect Wheel a la pestanya Gear.
L'objectiu principal d'aquesta característica és afegir el prefix correcte del nom del filtre als noms dels
fitxers d'imatge per facilitar el processament. També pudeu utilitzar adjust the focuser per ajustar la
posició de l’enfocador en el canvi del filtre utilitzant el offset introduït.

Pause for Manual change
Quan aquesta opció està habilitada, l’APT mostrarà un quadre de diàleg cada vegada que cal canviar el
filtre de la roda o calaix manual durant l'execució del pla. Si feu clic a OK, es reprendrà la imatge.
Nota: Doneu uns segons a l’autoguiatge per establir-se després del canvi del filtre.

Sound
La pestanya de configuració de sons permet configurar el sistema de so de l'APT. Suporta 36 events
diferents que poden utilitzar sons separats mitjançant un fitxer WAV o MP3. Quan es selecciona un
fitxer de so, APT fa una còpia en una carpeta especial, de manera que no cal que conserveu el fitxer
d'origen.
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Sounds Notifications
Activa / desactiva la notificació de so per a 36 esdeveniments com ara la connexió / desconnexió del
dispositiu, el pla i la finalització etc.

Sounds list

Llista de tots els esdeveniments compatibles, descripció breu i sons seleccionats actualment. Per editar un esdeveni
seleccioneu la línia corresponent i seleccioneu un nou fitxer WAV o MP3.

Select button
Obre un quadre de diàleg per seleccionar un fitxer WAV o MP3 per a l'esdeveniment actual.

Import Package
Obre un quadre de diàleg per a la selecció de carpeta on s'emmagatzema o es descarrega el paquet
de sons que voleu importar. La importació copiarà tots els sons a la carpeta APT especial, de manera
que no hi ha necessitat de mantenir permanentment la carpeta d'origen.

Export Package
Exporta la configuració de so actual com a paquet de sons per a còpies de seguretat o per compartir.

Male Voice
Importa una còpia del paquet de sons de veu masculina predefinit. Podeu utilitzar aquesta còpia com a
base del vostre paquet propi.
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Select Existin
Utilitzeu aquesta llista per adjuntar el so seleccionat a l'esdeveniment actual.

Female Voice
Importa una còpia del paquet de sons predefinits de veu femenina. Podeu utilitzar aquesta còpia com a
base del vostre paquet propi.

Play
Reprodueix el so de l'esdeveniment seleccionat actualment.

Reset
Reinicia el so de l'event seleccionat actualment. Si el so adjunt no s'utilitza per a un altre event, se
suprimirà de la carpeta APT especial.

Reset All
Restaura els sons de tots els esdeveniments. També elimina els fitxers de so de la carpeta APT
especial.

Planetarium
La pestanya configuració del planetari conté les opcions relacionades amb la integració de l'aplicació
del planetari que utilitzeu. Aquesta integració es pot utilitzar en PointCraft, Object Browser, i la fitxa
Gear.
Per obtenir més informació sobre la integració amb les aplicacions de planetaris, consulteu Planetarium
a la secció APT Features
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None
No s'utilitzarà cap integració.

Cartes Du Ciel
Es connecta i comunica amb Cartes du Ciel - CdC (https://www.ap-i.net/skychart/en/download).
Si CdC està instal·lat al maquinari local, introduïu l'adreça IP 127.0.0.1 i deixeu el port a 0.
Si CdC si està en una màquina remota, establiu la IP i el Port que s’hi utilitzen.
Abans de fer una connexió, aneu a CdC -> Setup -> All Configuration Options ->
Genera -> Server, enable the options "Use TCP / IP" server” i "Keep cliet connection active".

C2A
Es connecta i comunica amb amb Computer Aided Astronomy - C2A
(http://www.astrosurf.com/c2a/english/). Si C2A està instal·lat a la màquina local, introduïu l'adreça IP
127.0.0.1. El port predeterminat és 5876.
Si C2A està en una màquina remota configureu la IP i el Port que s'hi utilitzen.

SkytechX
Es connecta i comunica amb SkytechX (http://skytechx.eu/). Si SkytechX està instal·lat a l’entrada
local del maquinari per a l'adreça IP 127.0.0.1. El port predeterminat és 2055. Si SkytechX està en una
màquina remota configureu la IP i el port que s'hi utilitzen.
Abans de fer una connexió, aneu a SkytechX -> File-> Setting-> Server tab, activeu l'opció
"Run server on startup" i feu clic a "Star Server".

HNSKY

Es connecta i comunica amb Hallo Northern SKY - HNSKY (http://www.hnsky.org/software.htm).
Si HNSKY està instal·lat al maquinari local, introduïu l'adreça IP 127.0.0.1. El port predeterminat és 7700.
Si HNSKY està en una màquina remota configureu la IP i el port que s'hi utilitzen.
Abans de fer una connexió, aneu a la pestanya HNSKY -> File -> Setting -> TCP/IP Server tab i habiliteu
l’opció "Use TCP/IP server".

Stellarium

Es connecta i comunica amb Stellarium 0.17 o superior (http://stellarium.org/). Si Stellarium està
instal·lat al maquinari local, introduïu per a l'adreça IP 127.0.0.1. El port predeterminat és 8090.
Si Stellarium està en una màquina remota, establiu la IP i el Port que s’hi utilitzen.
Abans de fer una connexió cal fer algunes configuracions a Stellarium:

92

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

1. A Cofigurations-> Plugins, assegureu-vos que el connector "Control remot" està configurat com
a "Load at startup " (reiniciar Stellarium després d'habilitar). Després d'això, feu clic a" configure " i
habiliteu les opcions" Server enabled " i " Enable automatically on startup "
2. A Cofigurations-> Plugins, assegureu-vos que el connector "Oculars" està configurat com a " Load
at startup "(Reinicieu Stellarium després d'habilitar-lo).
3. A la configuració "Oculars", aneu a la pestanya "Sensors" i defineixi un nou sensor o editeu un
dels existents.
Totes les dades necessàries es poden trobar a la Object Calculator (per a CCD / CMOS es necessita una
connexió per determinar el recompte de píxels). Introduïu el número del sensor a la configuració APT. El
primer sensor és 0, el segon 1 i així successivament (l'índex està basat en zero).
4. A la configuració "Oculars", aneu a la pestanya "Telescopi" i definiu un nou sensor o editeu-ne un
existent. Introduïu el número del telescopi a la configuració APT. El primer àmbit d'aplicació és 0, el segon
1 i així successivament (l'índex està basat en zero).

Advanced
La pestanya de configuració avançada conté les opcions que no es canvien molt sovint, però al mateix
tempspermet configurar funcions importants o pràctiques en APT.

Plans Start Delay
Defineix els segons d’espera després de clicar botó Inici abans de començar l'execució del pla.

LV Stack Count
Defineix quantes imatges s'han d'utilitzar a LV Stack.

Camera Low Space
Defineix quan avisar-vos al quedar poc espai lliure a largeta de la càmera. 0 desactiva aquesta
notificació. La notificació és una icona de parpellejant al tauler Status
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Camera Low Battery
Defineix quan avisar-vos al quedar poca batería a la càmera. 0 desactiva aquesta notificació. La
notificació és una icona de parpellejant al tauler Status

PC Low Battery
Defineix quan avisar-vos al quedar poca batería a l’ordinador. 0 desactiva aquesta notificació. La
notificació és una icona de parpellejant al tauler Status

Buila Trigger Delay
Defineix la demora que s'utilitzarà per al final de l'exposició quan s'utilitza l'activador d'àudio. El valor
depèn de la implementació del cable. Per obtenir més informació, vegeu EOS Shutter Cables.

Extreme EOS Shutter Delay
Defineix el retard necessari per emmagatzemar una imatge a la targeta de memòria en “Extreme EOS
Shutter mode”.Per obtenir més informació, consulteu Extreme EOS Shutter mode.

AT ISO
Defineix quina ISO s'utilitza per a les imatges preses a través d'AstroTortilla. 0 significa utilitzar el valor
màxim admès.

Histogram Auto-Stretch
Defineix el factor que s'utilitza per l'estirament automàtic d'histogrames en el mode EOS Histogram. Els
valors es troben entre 0,00 i 1,00. El valor més gran significa un estirament més agressiu. Valor
predeterminat - 0.65

Change folder after midnight
A l'inici de sessió, l'APT crea una carpeta per a la data actual i emmagatzema totes les imatges
d'aquesta carpeta o subcarpetes (depenent de la selecció feta a grouping options). Si voleu mantenir
les imatges estrictament separades per data, habiliteu aquesta opció per crear una nova carpeta
després de mitjanit.

Change folder after midday
Si s'activa una carpeta d'emmagatzematge d'imatges per a una nova data, es crearà després del
migdia. Ajuda a separar correctament les imatges de les nits seqüenciades. Per exemple, les nits de
divendres a dissabte, dissabte a diumenge, diumenge a dilluns tindran dates superposades, barrejaran
les imatges de les nits anteriors i les següents. Si activeu l'opció, es generaran 3 carpetes
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corresponents per a les nits separades al migdia de dissabte i diumenge.

Bigger UI Fonts
Defineix l'ús de fonts més grans per a la majoria de la interfície APT. Això pot ser útil en quaderns amb
resolució de pantalla gran i mostra petita.

Advanced Flat/Bias plans
Si ho seleccioneu, podreu definir la durada de les exposicions en els plans Flat i Bias. Quan no està
seleccionat, al mode EOS, els plans Flat usaran el mode de marcatge AV i deixaran la càmera per
seleccionar l'exposició i al mode CCD / CMOS es recomana fer us de “CCD Flats Aid” a la pestanya
“Tools” si és que no sabeu previament els temps d’esposició. Tant en mode EOS com en mode CCD /
CMOS, els plans de Bias usaran el temps menor suportat per l'exposició de la càmera.

Auto Connect Camera
Quan està activat, quan inicieu l’APT intentarà connectar-se a Canon EOS o càmera Nikon (si es troba
en mode DSLR). Desactiveu això si voleu gestionar la connexió a la càmera manualment.

Remember Effects
Quan està activat, quan inicieu l’APT mantindrà els “Preview Effects” seleccionats entre els reinicis.

CR2/NEF to TiFF
Quan està activat, quan inicieu l’APT farà la conversió dels fitxers EOS raw en format TIFF. El fitxer
original no se suprimirà. L'arxiu TIFF no té perfil ICC ni compressió.

Don't remember Object Name
Quan està activat, quan s'inicia l’APT no gardarà el nom de l'objecte (introduït a la pestanya Camera)
entre les sessions.

Ask for Object Name
Quan l’habiliteu, l'APT us demanarà que introduïu el nom de l'objecte a cada inici d'un pla d'imatges. És
un recordatori útil quan el nom de l'objecte forma part del nom o l'agrupació del fitxer.
Nota: No utilitzeu aquesta opció si utilitzeu l'ordre #NextPlan o la vostra automatització no funcionarà
sense supervisió.

No Camera Clock Sync
Quan l’habiliteu, l’APT sincronitzarà el rellotge de la càmera Canon EOS o Nikon amb al rellotge de PC
a la connexió de la càmera.
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RDP mouse fix
Si teniu problemes amb el cursor del ratolí quan utilitzeu l'escriptori remot, habiliteu aquesta opció.

Determine Lens Focal Length
Quan l’habiliteu, l'APT intentarà determinar la distància focal de la que s'adjunta als objectiurs de la
càmera Canon EOS o Nikon. Si es troba la distància focal, es guardarà a la pestanya Tools del camp
Focal Length per a l'ús automàtic de PointCraft i Object Calculator.
Desactiveu-lo si obté lectures falses quan la càmera s'adjunta a un telescopi.

Disable Nikon Dial Check
Seleccioneu aquesta opció si la càmera Nikon dona una información incorrecte quan es treu l’objectiu.

Darkness Clock
El Rellotge de la foscor és visible al panell Status de la pantalla principal Main Screen.
The Darkness Clock mostra, en temps real, quina és la "situació" de la foscor del cel. Està centrat a les nits,
així que comença a partir del migdia d'avui i acaba al migdia l’endemà a fi de mostrar tots els esdeveniments
de tota la nit.
Feu doble clic a Darkness Clock i sus obrirà a Deep Sky Darkness calculator.
Feu una ullada a les versions gratuïtes (sí, gratuïtes, sense publicitat ni màrqueting) d'Androind i iOS del
Deep Sky Calculadora de la foscor – Darkness Clock

Noon to Sunset
Aquest és el temps entre migdia i posta de sol.
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Nautical twilight
Aquesta zona combina el crepuscle Civil i Nàutic.

Astronomical twilight
Aquest és el crepuscle astronòmic.

Full darkness
Si no hi ha Lluna, aquest és el moment de la foscor total adequat per a la fotografia d'objectes de cel
profund.

Pointer
Un punter que mostra el moment actual. Comença a parpellejar 15 minuts abans d'un canvi de zona.

Sunrise to Noon
Aquest és el moment entre l'alba i el migdia.

Moon
Mostra quan la Lluna està per sobre de l'horitzó.

Deep Sky Darkness calculator
Per obrir la calculadora Deep Sky Darkness feu doble clic Darkness Clock que es troba a Status a
Main Screen o bé amb la drecera de teclat Alt+D
La calculadora Deep Sky Darkness (DSD) dóna la possibilitat de veure detalls de diferents esdeveniments
a la nit actual o seleccionada. Potser la característica més important de la imatge nocturna és el temps de
la foscor completa que es pot utilitzar per recopilar dades d’objectes de cel profund.
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Night dates
Mostra les dades de la nit actual. Pot ser la nit actual o seleccionada.

Night Bar
La barra nocturna mostra els esdeveniments de la nit seleccionada i la fase de la Lluna. S'utilitza la
mateixa codificació d'esdeveniments que a “Darkness Clock”.

Evening - Morning
A la columna de l'esquerra es mostren els esdeveniments nocturns seleccionats: el temps del
capvespre, el final del crepuscle nàutic i el final del crepuscle astronòmic, que és l'inici real de la nit.
A la columna dreta es mostren els esdeveniments matinals seleccionats: l'inici del crepuscle astronòmic
que és el final de la nit, l'inici del crepuscle nàutic i el moment de la sortida del sol.

The Moon
Aquests són els esdeveniments de la Lluna.
• La primera línia mostra l’hora de l’alba i crepuscle de la Lluna a la nit seleccionada.
• Illu Range: mostra el percentatge d'il·luminació a l’alba i al crepuscle de la lluna, en la nit seleccionada
• Age Range: mostra l'edat a l’alba i al crepuscle de la lluna, en la nit seleccionada.
• Current Illu: mostra el percentatge d'il·luminació en el moment actual (utilitza el rellotge de l'ordinador)
• Current Age: mostra l'edat en el moment actual (utilitza el rellotge de l'ordinador).

Darkness
Mostra quan comença / acaba l'hora adequada per a la fotografía d'objectes de cel profund sense Lluna
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ni crepuscle a la nit seleccionada.

The total dark time
Mostra el total de temps de nit fosca sense Lluna ni crepuscle a la nit seleccionada.

Change Night
Permet canviar la nit en què es carreguen els esdeveniments. Els botons Anterior / Següent canvien la
data amb un dia. També podeu introduir una data particular i prémer la tecla Intro per tornar a calcular.
Si premeu la tecla Retorn en el quadre d'edició buit, l’APT usarà la data actual.

Find Night

Podeu cercar la nit més propera que tingui el temps de Dark Sky Darkness (DSD) igual o superior al que
heu introduït. El valor és en hores i accepta números decimals com 6.5

Object Browser
El navegador d'objectes és accessible des de la pestanya Tools,
amb accés directe Alt + O i des “PointCraft”.
El navegador d'objectes es pot utilitzar per revisar diverses informacions sobre objectes i també està
integrat amb PointCraft, Object Calculator, Command Editor, Planetarium i planning applications.
Està separat en diverses pestanyes:
• Deep Sky - llista fixa de 545 objectes de cel profund
• Stars - llista fixa 78 estrelles d'alineació
• Maps - 2 mapes celestes
• Custom - Objectes imprtats o definits per l'usuari
• ToDo - una segona pestanya d'objectes definits o importats per l'usuari dedicats a mantenir una llista
més curta del que s'han planificat objectius
Podeu cercar fàcilment informació a les pestanyes Deep Sky, Stars i Custom. Només cal que introduïu
la paraula que cerqueu a l'extrem superior dret i feu clic a "Search/Next" per trobar la línia que conté la
paraula cercada. Si el cursor encara està al quadre d'entrada, premeu la tecla Retorn, és el mateix que
fer clic a "Search/Next".
Feu doble clic amb el botó esquerre del ratolí sobre un objecte o seleccioneu una fila i feu clic al botó
OK, diferents comportaments en els casos següents:
•

Si el navegador d'objectes s'obre des de la pestanya Gear o des d'Object Calculator, les
coordenades de l'objecte es carregaran a Gear Tab - GoTo Ra/Dec, si l'objecte té una mida
definida, s'inclourà a Object Calculator i s'executarà el càlcul. També es mostrarà el nom de
l'objecte a la pestanya Camera i, depenent de Name parts / File Grouping a la pestanya de
configuració Main, aquest nom es pot utilitzar per a la nomenclatura / emmagatzematge de les
imatges.
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•

2. Si s'obre el navegador d'objectes de PointCraft, s'inclouran les coordenades de l'objecte
Aproximate RA/Dec o GoTo++ Ra/Dec

•

Si el navegador d'objectes s'obre des de Command Editor, s'inclouran les coordenades de
l'objecte als caps de RA/Dec del comandament #GoTo.

Consulteu la descripció de les pestanyes per obtenir més informació sobre les funcions corresponents.

Les seccions secundàries del Object Browser
Deep Sky
Stars
Maps
Custom
ToDo

Deep Sky
La pestanya Deep Sky conté informació sobre 545 objectes de cel profund - el catàleg Messier, catàleg
Herschel 400 i la majoria dels catàlegs de Caldwell i Hidden Treasures.
La selecció d'un objecte mostrarà informació com Nam, Constel·lació, Magnitud, Mida i interessants
fets sobre això. L'última columna - Size (px) conté la mida calculada en píxels de la configuración
càmera / telescopi. Aquesta s’omplirà quan la càmera i la distància focal estiguin definides a
Object Calculator.
Les principals fonts de dades interessants sobre els objectes Messier són a "http://wikipedia.org" i
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"Http://seds.org/messier" . Els fets per als altres objectes i totes les gravacions d'àudio són compilades
i gravades per Jeff Seivert.
Per instal·lar l'extensió d'àudio, descarregueu el paquet desitjat des de la pàgina de descàrrega del lloc de
l'APT. Després, a la carpeta on està instal·lada APT, creeu una subcarpeta anomenada
"ObjectBrowserAudio" i descomprimiu el paquet d'àudio allà. El botó "Play" del Object Browser estarà
disponible per a tots els objectes amb informació d'àudio.
L'opció "Show only the visible objects" determina quins objectes de la llista són visibles en el moment
actual. Perquè el càlcul sigui correcte, heu d'introduir les coordenades del lloc d'observació a la pestanya
de configuració Location.
El botó "Add in ToDo" afegeix l'objecte seleccionat a la pestanya ToDo.
Per canviar l'ordre de la llista, feu clic a la columna que vulgueu definir l'ordre.
Tips&Tricks Shift+Click on OK button will but in the clipboard the command #GoTo with the RA/Dec of
the selected object.
Consells i trucs Majús+Clic al botó OK però al portapapers el comandament #GoTo amb el RA Dec
de l'objecte seleccionat.

Stars
La pestanya Stars conté una llista de 78 estrelles d'alineació més populars. A la columna Hint
hi ha una mica d’informació sobre com trobar l'estrella al cel. Si seleccioneu una estrella i canvieu a la
pestanya Mapes, l’APT seleccionarà automàticament el mapa que conté l'estrella.
Podeu utilitzar aquestes estrelles per fer l’alineació amb GoTo. Aquest és el procediment:
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•
•
•
•

Feu connexió a la muntura mount
Seleccioneu una estrella de la llista
Utilitzeu Cross i LiveView per centrar l'estrella
Feu clic a la pestanya Sync a la pestanya Gear

L'opció "Show only the visible stars" determina quines estrelles de la llista són visibles en el moment actual.
Perquè el càlcul sigui correcte, heu d'introduir les coordenades del lloc d'observació a la pestanya
configuració Location
Per canviar l'ordre de la llista, feu clic a la columna on vulgueu definir l'ordre.

Maps
La pestanya Maps conté dos mapes amb les constel·lacions dels dos hemisferis celestes i els noms
de totes les estrelles que figuren a la pestanya Stars. Per canviar els mapes, utilitzeu els botons
North/South o seleccioneu una estrella a la pestanya Stars.
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Custom
La pestanya Custom dóna la possibilitat d'introduir objectes addicionals a més d'importar objectes guardats
per altres usuaris o exportats per altres aplicacions. Aquí les columnes són similars a la pestanya
Deep Sky. L'última columna - Size (px) conté la mida calculada en píxels per a la configuració de la
càmera / telescopi. Es poblarà quan la càmera i la distància focal estiguin definides per Object Calculator.
L'opció "Show only the visible objects" determina quins objectes de la llista són visibles en el moment
actual. Perquè el càlcul sigui correcte, heu d'introduir les coordenades del vostre lloc d'observació a la
pestanya de configuració Location.
Per canviar l'ordre de la llista, feu clic a la columna que vulgueu definir l'ordre.
La interfície és intuïtiva, però deixeu-li alguns suggeriments i informació:
- Podeu fer servir Shift+Clic o Ctrl+Clic per seleccionar diverses línies per eliminar-les.
- El botó Show mostra l'objecte seleccionat a l'aplicació planetarium.
- El botó "Add in ToDo" afegeix l'objecte seleccionat a la pestanya ToDo.
- Si a Camera Angle hi ha información, i hi ha una connexió amb Rotator, a Ok, el valor es veurà a
la pestanya Gear.
- El botó Export guarda tots els objectes en un fitxer que es pot utilitzar com a còpia de seguretat o per
compartir amb els amics.
- El botó Impor es pot utilitzar per importar objectes guardats en diversos formats de fitxer:
• Format natiu d'APT: dades exportades per altres usuaris d'APT o de les següents aplicacions:
1. Plans de mosaic creats per Asimoplan (programari de planificació de mosaic –
www.asimoplan.com). Cada panell del mosaic crea un objecte separat. Quan utilitzeu Asimoplan,
seleccioneu " Application Specific " pàgina de la finestra " Export Frame Coordinates " i verifiqueu
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" Astro Photography Tool – APT " abans de fer clic al botó "Export". Un cop importat, l'objecte de cada
marc conté les coordenades centrals de RA i Dec. Si feu doble clic a qualsevol marc de la
llista, es transfereixen aquestes coordenades a la pestanya Gear o a PointCraft GoTo ++ on es poden
utilitzar per girar el telescopi connectat a la posició de la imatge.
2. Llistes d'AstroPlanner (http://www.astroplanner.net/). A AstroPlanner, aneu al menú "File"
llavors "Export" i seleccioneu l'opció "APT Object List ...".
3. Llistes de Deep-Sky Planner (http://www.knightware.biz/) En Deep-Sky Planner aneu al menú
"File" llavors "Export" i seleccioneu l’opció "Exportar APT ...".
4. Per a les llistes d'objectes compartides per usuaris APT, consulteu el tema següent al fòrum de l’APT
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=147
• Format DSO-Browser: dades descarregades des del lloc www.dso-browser.com
• Llistes en formats .COS i .C2A desats des de Computer Aided Astronomy- C2A
(http://www.astrosurf.com/c2a/english/).
• Llistes d'observació de Cartes du Ciel - CdC (https://www.ap-i.net/skychart/en/start)
• Llistats de marcs de Cartes du Ciel - CdC (https://www.ap-i.net/skychart/en/start).
Això permet crear marcs de mosaics, per obtenir més informació, consulteu
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=1958
Consells i Trucs Maj+Clic al botó OK però al porta-retalls l'ordre #GoTo amb el RA / Dec
de l'objecte seleccionat.

Quan es fa clic a " Add New " o " Edit ", a la secció " Object Details " es converteix com la de la següent
captura de pantalla.
Aquí teniu algunes funcions útils:
• Si heu utilitzat el botó Store a PointCraft, els camps RA, Dec i els camps d’angle de càmera s'ompliran
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amb els resultats de l’últim plate.sloving.
• Si esteu creant un nou objecte i hi ha connection to telescope, podeu utilitzar el botó
"Get Scope Ra/Dec" per omplir el Ra/Dec amb la posició actual del telescopi.
• Si hi ha connexió amb la vostra aplicació planetarium, podeu fer servir el botó " Catch RA/Dec/Angle "
per omplir el Ra/Dec (i si és possible l'Angle) del planetari.

ToDo
La fitxa ToDo ofereix la possibilitat de definir la segona llista d'objectes diferents a la de la pestanya Custom.
Serveis¡x per planificar els objectes per fotografiar en les properes sessions.
L'aspecte i el comportament són iguals que la pestanya Custorm, consulteu-les per obtenir-ne més detalls.

Object Calculator
L’Object Calculator és accessible des de la pestanyaTools.
L’Object Calculator és una combinació de bases de dades integrades i fórmules que permeten la computació
de diversos paràmetres de configuració de la vostra imatge (com FOV, mida, resolució, etc.) sense necessitat
d'introduir "dades difícils de trobar". També pot ajudar a exportar la mida del FOV a l'aplicació Planetarium per
facilitar la selecció d’objectius i orientació de marc (vegeu la secció del Planetarium).
L’APT conté una base de dades amb tots els models Canon EOS i Nikon i les seves especificacions. També
té una base de dades amb 545 objectes del cel profund en el navegador d'objectes. Combinant-los, es pot
veure quina és la mida del camp de visió (FOV), la mida d'un objecte en píxels o veure la mida de
l'objecte al marc.
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A la connexió de la càmera, l’APT seleccionarà automàticament el model Canon EOS o Nikon (o l'opció
"Càmera CCD/CMOS") al quadre de llista "Camera". També podeu seleccionar qualsevol model si voleu fer
una comparació. L'altre valor que heu d'introduir (per a CCD/CMOS és necessari introduir el sensor i la mida
del píxel només una vegada) és el telescopi o la distància focal de la lent.
Feu clic al botó Recalc, farà els càlculs i imprimirà els resultats (i les propietats del sensor) al tauler Log.
Si seleccioneu un objecte des de Object Browser, o si introduïu la mida de l'objecte object sice en minuts
d'arc, hi haurà informació sobre la mida esperada en píxels.
Aquí es mostra amb M78 seleccionat (des de Object Browser) per a la càmera CCD QHY22 i la seva
distància focal 1000 mm:

I el mateix càlcul per a EOS 6D:

També a la pantalla principal Preview Area, veureu com serà la mida de l'objecte en la vostra imatge:

Camera Model
La llista de tots els models Canon EOS i Nikon més la possibilitat de seleccionar un CCD / CMOS. El
model Canon EOS / Nikon o l'opció CCD / CMOS es seleccionen automàticament quan s'estableix la
connexió.
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Recalc
Crea un nou càlcul amb el model actual de la càmera, la mida focal i la mida de l'objecte.
Si utilitzeu Maj+Clic en el botó Recalc (o Alt+W), l’APT recopilarà informació sobre la mida del FOV, les
coordenades del telescopi telescope actual (si està connectat), la posició del rotador de camp rotator (si
està connectat) i, a continuació ho envia a l'aplicació Planetarium connectada per mostrar-vos on està
apuntat el telescopi en un context més gran. Si no hi ha connexió amb el telescopi o el rotador,
continuarà mostrant la mida del FOV.

Focal Length
Introduïu la longitud focal del vostre telescopi o objectiu per calcular el camp de vista (FOV) i la
resolució arc-segon per píxel. Si utilitzeu ogjectius Canon/Nikon, APT llegirà la distància focal actual sw
objectiu després de cada exposició i actualitzarà aquest valor automàticament.
El botó "..." permet crear/seleccionar diferents perfils. Quan Focal Length està enfocat, podeu utilitzar
les tecles de fletxa amunt/avall per desplaçar-vos pels perfils que heu definit.

Size
Introduïu la mida d'objecte que vulgueu utilitzar per als càlculs. Els valors són en arc minuts. Podeu
introduir alguna cosa com 10x5 per a objectes ovalats o només 11 per a objectes circulars.
Si introduïu 12.5x7 dibuixarà una el·lipse inclinada per la diagonal "inferior esquerra - superior dreta". Si
introduïu 7x12.5 dibuixarà la mateixa el·lipse, però inclinada per la diagonal "superior esquerra - inferior
dreta". Per veure l'esbós de l'objecte, heu de seleccionar un model de càmera, introduir la longitud focal,
la mida de l'objecte i fer clic al botó "Recalc". Si canvieu algun paràmetre, feu clic de nou al botó
"Recalc" per tornar a calcular i tornar a dibuixar l'objecte.
Per ocultar l'esbós, utilitzeu el botó Target a la pantalla Main.
Si voleu canviar ràpidament l'orientació de l'el·lipse feu doble clic al quadre d'edició i APT canviarà de
7x12.5 a 12.5x7.

CCD params
Aquests són els paràmetres de la càmera CCD/CMOS que es fan servir per calcular el camp de vista
(FOV) i la resolució arc-segon per píxel. Són necessaris només quan utilitzeu càmera CCD/CMOS.

Object Browser
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Obre l’Object Browser per seleccionar un objecte. En la selecció d'objectes, la mida es mostrarà
automàticament al camp Object Size.

CCD Profiles
CCD Profiles allow to store the parameters for two CCD/CMOS cameras and later to switch fast
between them. To store a profile, enter the CCD/CMOS parameters, hold the Shift key and click on the
buttons "1" or "2". To load a profile just click on the desired button. Profile loading also makes
automatically the calculations made the Recalc button.
CCD Profiles CCD perfils permeten emmagatzemar els paràmetres per a dues càmeres CCD/CMOS i,
posteriorment, canviar ràpidament entre ells. Per guardar un perfil, introduïu els paràmetres
CCD/CMOS, mantingueu premuda la tecla Maj i feu clic als botons "1" o "2". Per carregar un perfil, feu
clic al botó que vulgueu. La càrrega del perfil també fa automàticament els càlculs realitzats en el botó
Recalc.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una manera innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el ratolí o el
touch pad. Vegeu els detalls i animació sobre com usar-lo en les notes Aplication Interface.

Planetarium
APT és capaç de comunicar-se amb vàries aplicacions de planetari. Actualment són compatibles
Cartes du Ciel (CdC), Computer Aided Astronomy (C2A), SkytechX, Hallo Northern SKY (HNSKY) i
Stellarium. Consulteu la secció de la pestanya de configuració Planetarium per obtenir informació sobre
com connectar-se a l’aplicació.
La integració és de dues maneres. L’APT pot exportar informació al planetari per veure un objecte
un context més gran. Això permet veure quins altres objectes estan a prop i ajuda a definir l'encadrement
d'imatges de forma òptima. També és possible importar dades del planetari: és útil si voleu desar un marc
enquadrat per a ús futur, per ajudar a la resolució solving, per fer GoTo ++ (GoTo amb confirmació d'imatge)
o GoTo quan el planetari no està connectat a la muntura. Les funcions d'importació poden ser molt útils
quan el telescopi no està connectat a Stellarium, usant l’APT com pont/proxy ASCOM per a Stellarium.
Es pot exportar:
• A PointCraft quan hi ha una imatge resolta. Utilitzeu el botó Show per veure el Field-Of-View camp de visió
(FOV) de la imatge actual al planetari.
• A la pestanya Custom de l’Object Browser. Utilitzeu el botó Show per veure l'objecte guardat al planetari
usant la mida FOV definida per Object Calculator.
• A la pestanya Object Calculator a Tools. Utilitzeu Maj+Clic al botó Recalc (o la drecera Alt+W). L’APT
recopila les coordenades actuals del telescope (si està connectat), la posició del rotator (si està connectat)
i el FOV actual definit pel Objecto Browser per veure en el planetari on apunta el telescopi. Si no n'hi ha
la connexió del telescopi o del rotador encara mostrarà la mida de l'FOV.
Es pot importar:
- A PointCraft utilitzeu Maj+ Clic a Objects per carregar les coordenades FOV actuals des del planetari en
Aprox Ra/Dec. Útil per utilitzar el planetari, per establir les coordenades aproximades per a Solving resolució de
prop.
- A PointCraft utilitzeu Maj+ Clic a Objects per carregar les coordenades FOV actuals des del planetari en
GoTo++ Ra / Dec. Útil per utilitzar el planetari, per emmarcar i, després, obtenir les coordenades de GoTo++.
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- A la pestanya Gear feu servir Maj+Clic a Objects per carregar les coordenades FOV actuals des del
Planetari GoTo Ra/Dec. Útil per utilitzar el planetari, per emmarcar i, després, obtenir les coordenades per
GoTo regular.
- A la pestanya Custom d’Object Browser. Quan afegiu o editeu un objecte, utilitzeu el botó "Captura"
RA / Dec / Angle per omplir el RA, el Dec i l'Angle (si és compatible amb el planetari)
Aquí hi ha una imatge solved de M78. Les dades del FOV detectades s'envien a continuació als planetaris.

Així és com el botó Show interactua amb Cartes du Ciel. Consulteu configuration notes. Podeu utilitzar
CdC per crear marcs de mosaic i, a continuació, importar-los per utilitzar-los al Objet Browser.
Per obtenir més informació sobre com crear marcs, consulteu:
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=1958
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Així és com el botó Show interactua amb Computer Aided Astronomy (C2A).

Així és com el botó Show interactua amb Skytech X. Vegeu configuration notes.
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Així és com el botó Show interactua amb Hallo Northern SKY (HNSKY). Consulteu configuration motes.
Han Kleijn, l'autor de HNSKY, ha gravat dos clips molt interessants que mostren algunes
característiques interessants que inclouen la creació de mosaics i l'emmagatzematge dels marcs en APT
Clip 1 - https://www.youtube.com/watch?v=b1GW1neM3zk&feature=youtu.be
Clip 2 - https://www.youtube.com/watch?v=gj6QUQX1sPc&feature=youtu.be

Així és com el botó Show interactua amb Stellarium. Consulteu configuration notes. Les coordenades
Importen funcions que poden ser molt útils quan l'accés sense suport directe a Stellarium està
connectat, utilitzant l’APT com pont/proxy ASCOM per a Stellarium.
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Meridian Flip Clock
El rellotge Flip Meridian (Canvi de Meridià) és visible a Main APT screen.
El Meridian Flip Clock ofereix una forma senzilla de controlar l'esdeveniment important de la majoria dels
Telescopis -el pas pel meridià celestial. En general, això afecta el seguiment de la muntura a causa de que
l’engranatge fa un canvi compromès. Per a altres configuracions sense canvi de meridià, és important
controlar la posicio del telescopi ja que pot topar amb el trípode o la columna.
Per mostrar dades, Meridian Flip Clock necessita una connexió amb la muntura mount i també el seguiment
per actuar. Si no hi ha cap muntura connectada o no està fent el seguiment, el rellotge és semblant a:

Si l'opció "Auto-hide Meridian Flip Clock" a la pestanya de configuració Scope & Focuser està activada,
el rellotge serà invisible quan no hi hagi una connexió amb la muntura.
Quan el telescopi apunta al costat oriental del meridià, el rellotge s'assembla a les dues imatges següents
(la part "E" és més gran). Es canvia automàticament entre dues lectures:
Mostra l'hora exacta del canvi de meridià.

Mostra els minuts que queden fins el canvi de meridià.

Quan el telescopi apunta cap al costat oest del meridià, el rellotge s'assembla les imatges següents
(la part "W" és més gran):
Mostra els minuts des del canvi de meridià

Quan el canvi de meridià passi en un minut, el rellotge s'assembla a la imatge següent. L'asterisc mostra que
el telescopi està al costat est.

Quan el canvi de meridià s’ha produït a l'últim minut, el rellotge es veu com la imatge següent. L'asterisc
mostra que el telescopi està al costat oest.

Focusing Aid
L'ajuda de focalització és accessible des de la pestanya Tools
o amb drecera Alt+F.
Focusing Aid permet aconseguir un enfocament perfecte utilitzant les mètriques HFD (Half Flux Diameter)
i / o FWHM (Full Width Half Maximum) per mesurar la qualitat del focus. El valor més baix és el millor.
Nota: En mode CCD, heu de canviar al mode de visualització prèvia 1:1 per utilitzar les dades FITS en brut
per al càlcul d'HFD/FWHM. L'ús de les dades en brut proporciona mesures de qualitat d'enfocament molt
més precises que els valors es calculen en les dades de la pantalla.
Focusing Aid utilitza el comportament d'ajuda comú a l'APT: arrossegueu la finestra i col·loqueu el marc
Source sobre la part d'imatge que voleu utilitzar.
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Source
Es tracta d'una finestra "transparent" que mostra la imatge sota Focusing Aid i defineix
quina és la font que s'utilitzarà a l'ajut. Detecta automàticament l'estrella més brillant del
marc i l’analitza.

Star Profile
Mostra el perfil d'estrella.

Focus Quality
A l'esquerra es mostren els valors FWHM i HFD de la imatge actual.
A la dreta hi ha els millors valors mesurats des de la darrera
restauració. Els millors valors es restableixen si utilitzeu el botó Reset
Best quan Auto Resert Best està habilitat si moveu la finestra.

Star Quality
El pic apunta el valor de píxels més brillant a les estrelles seleccionades (valor de 8
bits). Sat significa saturació i mostra quants píxels tenen el valor més brillant.
Per enfocar és bo utilitzar estrelles amb saturació 1-2 i un pic més gran de 40.

Reset Best
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Restableix els millors valors per FWHM, HFD i esborra el gràfic.

Auto Reset Best
Quan s'activa, mou la finestra Focus Aid, fa el mateix que fer clic al botó Resert Best.

LiveView Stacking
S'utilitza en mode EOS quan s'activa LiveView. Defineix quantes imatges de la seqüència de LiveView
es poden apilar abans de l'anàlisi de la qualitat de l'estrella. Un valor més gran redueix la influència de
la turbulència de l'atmosfera i el soroll de la imatge, però requereix donar temps després del canvi de
focus abans de poder veure l'efecte real: l'apilament condueix a una imatge menys "live" en viu.

Graph

Mostra gràfic dels canvis de valor de FWHM o HFD. És valuós veure si està ajustant el focus en la
direcció correcta o si es passa el punt d'enfocament. Reduir el gràfic significa que esteu movent en la
direcció correcta.
Feu doble clic al gràfic per canviar entre les mètriques FWHM o HFD.

Auto Focusing Aid
L'ajuda d'enfocament automàtic es pot accedir des de la pestanya Tools
o amb la drecera Alt+A.
El focus automàtic requereix una preparació i mesura inicial per proporcionar millors resultats. Llegiu
aquesta secció abans de començar a utilitzar-la.
Requisits de maquinari:
• Focuser motoritzat i controlador ASCOM (o habilita l'emulació de posición de l’enfocador,vegeu la
pestanya Scope & Focuser)
• Mesureu i ajusteu la configuració del controlador o la configuració del controlador de backlash a ASCOM
(consulteu Backlash Aid) del motor i del Focuser. Això és important per obtenir valors de posició
repetibles.
Configuració:
Utilitzeu el botó settings per obrir el quadre de diàleg i ajustar les opcions relacionades amb
l'enfocament automàtic.
La configuració Threshold, Coarse/Fine Step (consulteu les explicacions que apareixen a continuació) i el
backlash compensation són les coses que afecten la qualitat i l'èxit de l'enfocament automàtic. En general,
aquests paràmetres s'estableixen només una vegada.
Aquí teniu dos escenaris sobre com utilitzar l’enfocament automatitzat:
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Enfocament automàtic amb imatges
- Feu la connexió de l’enfocador des de la fitxa Gear
- Aneu a la pestanya Camera. Sintonitzeu Exposure/ISO/Bin i feu una foto amb el botó Shoot
- Estableix el mode de vista prèvia a 1: 1 i desplaceu-vos fins a l'estrella que desitgeu utilitzar
- Obriu Focus-Aid i emmarqueu l'estrella
- Obriu Auto-Focus Aid i feu clic a Run
- Espereu fins que finalitzi el procés
Enfocament automàtic amb LiveView (compatible amb DSLR)
- Feu la connexió de l’enfocador des de la fitxa Gear
- Inicieu LiveView. Si és necessari, des de la pestanya Camera sintonitzeu Exposure/ISO per obtenir una
bona imatge de l'estrella. És millor fer servir zoom x5 per a Canon EOS o Zoom 100% per a càmeres Nikon
- Obriu Focus-Aid i emmarqueu l'estrella
- Obriu Auto-Focus Aid i feu clic a Run
- Espereu fins que finalitzi el procés
Auto-Focusing Aid està dissenyat per recollir dades que, en la fase posterior, es poden utilitzar per calcular
la compensació de temperatura. Quan s'activen els " Record results ", l’APT guardarà les dades per a
cada enfocament amb èxit. Si voleu fer un estudi profund del canvi d’enfocament durant la nit, podeu deixar
l'APT que faci un enfocament continu fent possible el " Loop focusing ".
The collected data will be analyzed in the Analyzer which is expected to be ready in one of the next
versions. Meanwhile you can use the Analyzer button to export the data in a file that to be opened with
MS Excel or similar application.
Tips&Tricks. Closer to the focus point you start Auto-Focusing faster APT will finish.
Consells i Trucs. A prop del punt d'enfocament, iniciareu l'enfocament automàtic més ràpidament.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una manera innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el mouse o el
touch pad. Vegeu els detalls i animació sobre com usar-lo en les notes Aplication Interface.

Threshold
Aquesta és la tolerància al valor d'enfocament. Normalment, a causa de la turbulència de l'atmosfera,
les lectures de FWHM (Full Width Half Maximum) / HFD (Half Flux Diameter) estan canviant, fins i tot
quan no hi ha moviment de focus. Threshold és aquí per ignorar aquests canvis. És important mesurarho bé. Si és massa gran, l'enfocament serà inexacta, si és massa petit, l'Ajuda d'enfocament automàtic
prendrà la turbulència per canviar el focus i farà moviments incorrectes. Per tant, feu l'enfocament
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manualment utilitzant Focus Aid en una estrella, llavors:
• Si utilitzeu EOS LiveView, augmenta l’apilament per obtenir lectures més estables de FWHM/HFD.
Deixa-ho durant uns segons i marca quina és l'escala dels canvis. Introduïu per a Threshold un valor
una mica més gran que l'observat. Per exemple, si veieu que FWHM canvia al rang 3.78 - 3.76,
estableixi el Thershold llindar a 0.03 o 0.04.
• Si utilitzeu l'enfocament amb les imatges, és millor fer servir exposicions amb una durada suficient
com per eliminar les turbulències, normalment n'hi ha prou amb 2-5. Pel que fa a LiveView, vegeu
l'escala de canvis FWHM/HFD i establiu un valor més gran.
Nota: El Threshold pot ser diferent per a FWHM i HFD, així que inspeccioneu els canvis de les lectures
per a les mètriques que usareu per l’auto.enfocament!

Fine Step
Aquest és el pas per al bon enfocament. Defineix quants passos cal fer per veure el canvi en FWHM /
HFD (canvi que és més gran que el Threshold). Depèn de com s'instal·la el motor, la relació f del
telescopi, la forma en què es fan els passos, etc. La idea és que no hi ha necessitat de fer 5 moviments
si FWHM/HFD no canviarà en absolut durant menys de 5 passos de focus. De manera que, en aquest
cas, el Fine Step Pas Fi ha de ser 5 i l'APT farà 5 valors cada vegada que calgui canviar la posició
del’enfocador.

Coarse Step
L’APT fa que el focus es faci en dos passos. El primer és trobar el rang on es troba el punt
d'enfocament amb passos més grans i, a continuació, trobar el punt exacte amb passos fins. Utilitzeu el
controlador o l’APT per moure l’enfocador i a trobar quants passos calen per fer un canvi notable a les
lectures FWHM / HFD. El canvi hauria de ser més gran que el Threshold*2. No configureu un pas
massa gran perquè el segon pas serà molt llarg. A més, no configureu un valor massa petit perquè APT
pot perdre el canvi FWHM/HFD.

Max moves
Defineix el límit superior de l'enfocador per fer focus. Quan arribi, l'ajuda avisarà,informarà d’un error i
s'aturarà.

Pause after move
Defineix quants segons ha d'esperar després de finalitzar el moviment de l’enfocador abans de prendre
una altra imatge. El valor predeterminat és 1.

Focusing source
Defineix què utilizeu per enfocar - Imatges o LiveView (LiveView només és compatible amb DSLR).

Focusing Method
Defineix quines mètriques s'utilitzarà per a l'enfocament automàtic: FWHM (Full Width Half Maximum) o
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HFD (Half Flux Diameter).
Aquesta configuració també l'utilitza EOS Lens auto-focusing

Loop
Quan estigui activat Auto-focusing, continuarà centrant-se fins que es detingui manualment. Utilitzeu
aquesta opció si voleu recopilar dades i estudiar com canvia el focus amb els canvis de temperatura.

Record
Quan estigui habilitat, es guardarà informació per a cada enfocament amb èxit. Útil quan es calcula un
valor de compensació de temperatura.

Run / Stop
Inicia/atura l'enfocament automàtic.

Status
Mostra l'estat actual de Auto-Focusing Aid.

Settings
Obre el quadre de diàleg de configuració.

Analyzer
En una de les pròximes versions obrirà un quadre de diàleg per a l'anàlisi de les dades d'enfocament
emmagatzemades i el càlcul de la compensació de temperatura. Mentrestant, podeu utilitzar-lo per
exportar les dades en un fitxer que s'obrirà amb MS Excel o una aplicació similar.

Bahtinov Aid
L'ajuda de Bahtinov és accessible des de la pestanya Tools
o amb drecera Alt+B.
L'ajuda Bahtinov utilitza tecnologia amb llicència desenvolupada per Neils Noordhoek, la mateixa
tecnologia integrada al famós Bahtinov Grabber. Permet assolir un enfocament precís utilitzant una
màscara de Bahtinov fent anàlisi de subpíxels de les espigues.
Per obtenir càlculs precisos, heu d'introduir la mida del píxel (per a les DSLR es determina
automàticament), la distància focal i l'obertura del telescopi. Arrossegueu el tauler sobre preview area
per emmarcar l'estrella que voleu utilitzar. Utilitzeu el mode Cross Creu per centrar l'estrella a "Focusing
Region". Després, feu clic al botó Recalc. Veureu dues interpretacions gràfiques dels resultats "Línies":
el model Bahtinov habitual i "Cercles". Perquè el focus sigui perfecte uniu els dos cercles. També podeu
veure l'error/distància de focus en píxels. Intenta obtenir la lectura més baixa possible. En general, la
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turbulència de l'atmosfera fa que la distància salti tot el temps. Empíricament passa que, quan hi ha un
bon enfocament, sense canviar la posició del focus, l'ajuda comença a donar valors iguals, però amb
signes diferents (per exemple -0,12 a +0,12). A la part inferior de l'ajuda podeu veure un gràfic dels
valors des de l'últim reset (recalc).
El LiveView en mode Canon EOS, es recomana utilitzar el Zoom x5 per obtenir una resolució de píxels
prop de 1: 1, en Nikon utilitza un zoom de 100% o menys per adaptar-se als punts. Això donarà un
càlcul més precís de l'error de focus. També per a DSLR LiveView podeu utilitzar un algorisme
d'apilament per reduir la influència de la turbulència de l'atmosfera, que fa que les mesures siguin més
precises, per tant, després de cada canvi de focus, espereu un segon o dos. Podeu controlar el nombre
de les imatges apilades amb els botons + / -. Quan estigueu enfocant amb imatges, podeu augmentar
l'exposició per obtenir lectures més estables.
Si l'estrella és molt brillant, les puntes seran molt grans i, en alguns casos, l'ajuda de Bahtinov no els
detectarà correctament. Teniu el control de diverses maneres:
• Per als modes DSLR i CCD/CMOS, utilitzeu l’Histogram, moveu el black point per fer que la imatge
sigui més fosca
• Si utilitzeu la càmera EOS, reduïu el valor ISO i/o l'exposició
• Si utilitzeu la càmera CCD/CMOS, reduïu l'exposició
Després de completar l’enfocament, és bo fer una verificació amb una exposició curta.

Aquí teniu una captura de pantalla de l'ajuda Bahtinov quan s'activa el
mode Cross. Col·loqueu la creu al centre de l'estrella i feu clic a Recalc
per tornar a fer la detecció d'espigues.
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Focusing Region
Es tracta d'una finestra "transparent" que mostra la imatge sota Bahtinov
Aid i defineix quina és la font que s'utilitzarà en l'Ajuda.

Focus error - Circles
Mostra l'error com a distància entre els centres de dos cercles. Uneix els cercles per
aconseguir un enfocament perfecte.

Detected Spikes
Mostra la posició de les espigues detectades.

Recalc
Força l'ajuda de Bahtinov per fer una nova detecció d'espigues. De vegades l'ajuda fa una falsa
detecció. Si això passa, feu servir el mode Cross, centreu novament l’estrella i feu clic a Recalc.

Cross
Activa el mode Cross. Mostra una petita creu a la regió de l’enfocament per aconseguir un millor centrat
de l'estrella.
Vegeu la captura de pantalla a dalt.

Focus Error
Mostra l'error de focus en píxels i amb interpretació de text.

Focal length
Defineix la distància focal del telescopi. Si hi ha un valor a Object Calculator, s'utilitzarà
automàticament. Aquests valors són necessaris per al càlcul exacte de subpíxels d'error de focus.
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Telescope diameter
Defineix el diàmetre del telescopi. Aquests valors són necessaris per al càlcul exacte de subpíxels
d'error de focus.

Pixel size
Defineix la mida del píxel del sensor de la càmera. Si hi ha un valor a Object Calculator, s'utilitzarà
automàticament. Aquests valors són necessaris per al càlcul exacte de subpíxels d'error de focus.
Per a les càmeres DSLR, aquest paràmetre s'omple automàticament mitjançant la base de dades
interna per a tots els models Canon EOS i Nikon.

Stacking Pause
Pausa/Reprèn el flux d’apilament de LiveView DSLR.

Stack count
Defineix la quantitat de fotogramens en la transmissió LiveView de DSLR es poden apilar. Un valor
més gran redueix la influència de la turbulència de l'atmosfera, però necessita més temps per construir
una imatge i mostrar l'efecte des del momento de l’enfocament.

Graph
Mostra un gràfic dels canvis de valors. El botó Recalc el restablirà.

Magnifier
Magnifier Aid ( l’Ajut de la Lupa) és accessible des de la pestanya Tools
o amb drecera Alt+M.
L'ajut de la lupa permet aplicar un zoom de programari sobre una part d'imatge. També pot treballar en
combinació amb Focusing Aid per tal d'inspeccionar més a prop l'estrella utilitzada per enfocar. En algunes
imatges, ss poden investigar les aberracions en les estrelles durant l’enfocament.
L'ajut de la lupa utilitza el comportament d'ajuda comú a l'APT: arrossegueu la finestra i col·loqueu la
finestreta Source sobre la part de la imatge que voleu utilitzar.
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Source

Es tracta d'una finestra "transparent" que mostra la imatge sota l'ajut de la lupa i defineix
quina la font que s'utilitzarà a l'ajut.

Magnified
Mostra la imatge ampliada pel factor seleccionat.

Binder
Quan se selecciona, el model es mostrarà automàticament amb la imatge del marc Source de Focusing
Aid, en el cas que aquest estigui activat

x3
Augmenta la imatge x3.

x5
Augmenta la imatge x5.

x10
Augmenta la imatge x10.
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x15
Augmenta la imatge x15.

Framing Masks
The Framing Masks Panel és accessible des de la pestanya Tools
o amb drecera Alt+K.
L'ajuda de màscares de marcatge, ajuda a emmarcar l'objecte de la mateixa manera durant diferents nits
o després d'un canvi de meridià meridian flip. És una alternativa a PointCraft quan no hi ha connexió amb
telescopi/muntura.
Per crear una nova màscara, seleccioneu " Add New Mask " al quadre de llista Mask, poseu-li nom a la
màscara. Després feu clic amb el botó esquerre del ratolí sobre unes poques estrelles de la imatge que
podeu localitzar fàcilment per posar marcadors (el segon clic al mateix lloc elimina que s’ha fet).
Posteriorment, podeu seleccionar la mateixa màscara de la llista i veure les posicions del marcador i, a
continuació, moveu la muntura i gireu l’enfocador fins que les estrelles de referència coincideixin amb el
patró de marcadors. Per veure la nova posició podeu activar el LiveView o inicieu un pla d'imatges
Frame/Focus.
Si la màscara es crea quan l'objecte estava des de l'altre costat del meridià, seleccioneu l'opció "Meridian Flip"
i l’APT orientarà els marcadors de manera que correspongui a la posició actual de l'objecte. No tingueu por que
es giri aquesta imatge, el vostre programa d'apilament gestionarà això sense cap problema.
És possible crear una màscara amb la imatge de la sessió prèvia d’imatges per tal d'emmarcar l'objecte de la
mateixa manera. Per fer-ho, feu servir el navegador d'imatges: Img Tab per carregar la imatge i marcar-ne les
estrelles vull utilitzar com a marcadors.
Per ocultar una màscara, només cal que tanqueu l'ajuda.
Aquí teniu Framing Masks en acció.
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Així s'activa la màscara amb Meridian Flip
quan està activat. Col·loca les marcs al lloc
on estan a la imatge invertida.

Select / Add mask
Llista amb les màscares desades. Per crear una màscara nova, seleccioneu l'opció " Add New Mask ".

Mask name
Defineix el nom de la màscara

Meridian flip
Permet orientar la màscara per a la posició de l'objecte quan és del lloc oposat del meridià celeste.

Save
Desa els marcadors i el nom de la màscara.

Delete
Suprimeix la màscara actual.

Selected star
Es tracta d'un marcador situat sobre una estrella de referència.

Settings
Obre el quadre de diàleg configuració de Framing masks per definir el radi i el gruix dels marcadors. És
possible utilitzar el Ringy Thingy per canviar els valors.
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Collimation Aid
L'Ajuda de Colimació és accessible des de la pestanya Tools.
Collimation Aid s'utilitza per crear i col·locar una retícula a través de LiveView o imatge per tal
d'inspeccionar i ajustar la colimació del telescopi. Definiu el patró per al reticle i simplement
arrossegueu-lo al lloc dels anells de difracció. L'ús dels botons de moviment fi permet ajustar la posició
amb resolució de píxels.
L'ajuda permet guardar fins a quatre reticles predefinits.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una manera innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el ratolí o el
touch pad. Vegeu els detalls i animació sobre com usar-lo en les notes Aplication Interface.

Circle Size
Defineix el diàmetre del cercle més extern.

Circle Count
Defineix el recompte dels cercles interns.
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Distance
Defineix la distància entre els cercles a partir del cercle més extern.

Apply
Aplica els canvis introduïts en la mida de la retícula, el recompte i la distància. Utilitzeu-lo quan hàgiu
modificat els valors sense els botons +/-.

Fine moving
Moveu la retícula amb un pas de píxel en la direcció desitjada.

Profiles
Utilitzeu Maj+Clic per guardar la mida, recompte i distància actuals de la posició desitjada. Per carregar
el perfil desat, només cal fer clic a un número.

Reticle
Així és com es reprodueix la retícula sobre una imatge.

Cross hair
El mode Crosshair pot activar-se en el botó Target a
la pantalla principal de l’APT o amb la drecera Alt+T.
Combinat amb LiveView o imatge presa, el mode Crosshair pot ajudar en tasques d'alineació com:
Alineament de la deriva, Alineament de GoTo, controla de manera precisa les muntures Meade
i tot el que necessita un punt de referència.
Aquí hi ha una combinació de tecles que dóna més control sobre Crosshair:
• Mantingueu premut Maj+ botó esquerre del ratolí i moveu el ratolí per canviar el lloc del centre
creuat.
• Mantingueu premut Control+ botó esquerre del ratolí i moveu el ratolí horitzontalment per girar la
creu.
• Mantingueu premut Control+ doble clic botó esquerre del ratolí del ratolí i restaurarà la posició
creuada inicial centrada.
Creu centrada:

125

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

Creu moguda:

Creu girada:

Graphs
Graphs Aid (L'ajuda de gràfics) és accessible des de la pestanya Tools
o amb la drecera Alt+G.
L'Ajuda de gràfics mostra diverses dades recopilades durant la sessió d'imatge actual des de l'inici de
l'APT. Podeu canviar a diferents gràfics fent clic al botó corresponent. Si feu servir un doble clic a la secció
gràfica, l'APT passarà a través dels gràfics. Mantingueu premuda la tecla Control i feu doble clic a l'àrea de
visualització per restablir les dades recopilades del gràfic seleccionat.
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T°
Mostra gràfic de les dades de temperatura ambient recollides a través d’External Sensors durant la
sessió d'imatges.

Humidity
Mostra gràfic de les dades d'humitat recollides a través d’External Sensors durant la sessió d'imatges.

EXIF
Mostra un gràfic dels valors de temperatura del sensor EOS emmagatzemats a la secció EXIF en els
arxius Raw creats durant aquesta sessió.

Dew Point
Mostra gràfic de les dades del punt de rosada recopilades a través d’External Sensors durant la sessió
d'imatges.

CCD T
Mostra el gràfic dels canvis de temperatura del sensor CCD/CMOS durant la sessió d'imatges.

CCD Power
Mostra gràfic dels canvis de càrrega de potència de refrigeració CCD/CMOS durant la sessió d'imatge.

Guide
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Mostra gràfic de la distància a l'estel de guia que informa la connexió guiding program/device.

Sky Q
Mostra gràfic de les dades de qualitat del cel recollides per Sky Quality Meters durant la sessió
d'imatges.

Reading
Quan el punter del ratolí està fora de la secció gràfica, es mostra l'últim valor/hora registrat per al
tipus de dades actual. Si col·loqueu el ratolí al gràfic, la lectura mostra el valor/temps que correspon a
aquest punt del gràfic

Graph

El gràfic que correspon a les dades registrades.

EOS Lens Control and Auto-Focus
Lents Control és accessible des de la pestanya Tools.
L’APT pot controlar els objectius compatibles amb Canon quan s'adjunten a Digic III o darrera càmera.
L’"Auto Focus" (AF) s'ha d'establir a ON i haureu d'estar en mode LiveView. No us oblideu d'establir
el vostre objectiur en el mode de focus manual (MF) abans de l'execució del pla!
L’APT té un enfocament automàtic d’objectius propis que utilitza les mètriques Focusing Aid i FWHM
(Full Width Half Maximum) o HFD (Half Flux Diameter) per aconseguir un enfocament millor que
l'enfocament automàtic incorporat de la càmera i que no està optimitzat per a la fotografia astronòmica.
La selecció entre FWHM i HFD es fa de d’Auto Focusing Aid. En les pròximes versions, els objectius
amb Auto-Focus s'integraràn completament amb Auto Focusing Aid.
Per utilitzar l'enfocament automàtic del objectiu, engegueu el panell Focusing Aid, activeu el quadre
d'ajuda Focusing Aid, feu un enfocament en brut utilitzant els botons de la unitat de l’objectiu i
emmarqueu una estrella al panell Focusing Aid. Després, feu clic al botó " Start Auto Focus”. La precisió
del focus depèn de la precisió de la unitat de lent. Si no esteu satisfets amb la precisió del focus, podeu
executar l'enfocament automàtic per segona vegada o provar amb el control manual de la lent. Es
recomana utilitzar l'opció LiveView Zoom x5.
Aquí teniu l'escenari habitual:
1. Establiu l’objectiur en mode AF
2. Inicieu LiveView, Focus Aid i Lents Control
3. Enquadra una estrella brillant amb saturació 1 o 2
4. Feu un enfocament aproximat
5. Inicieu l'enfocament automàtic
6. Establiu la lent en mode MF
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In
Dirigeix la lent de l’objectiu en la direcció "In" amb tres mides de pas diferents. "<" és el més petit
suportat per la lent, "<<<" és el més gran suportat.

Out
Dirigeig la lent de l’objectiu en la direcció "Out" amb tres mides de pas diferents. ">" és el més petit
suportat per la lent, ">>>" és el més gran suportat.

Start Auto Focus
L’APT inicia l’enfocament de l’objectiu amb mètriques FWHM (Full Width Half Maximum) o HFD (Half
Flux Diameter)

CCD Flats Aid
Podeu accedir a la Ajuda de Flats CCD des de la pestanya Tools.
“CCD Flats Aid” és una ajuda per determinar el temps d'exposició adequat per als flats amb càmeres
CCD / CMOS. Com el nom mostra actualment, no funciona amb DSLR, en la majoria de casos podeu
utilitzar el mode AV per fer bons flat amb DSLR.
Aquesta ajuda proporciona algunes funcions avançades com ara avaluar diversos filtres alhora i
automàticament, creant un pla d'imatges amb una línia separada per filtre amb la durada d'exposició
adequada. El built-in és lògic ja que minimitza el recompte de les exposicions utilitzades durant la recerca
de la durada òptima.

129

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

Consells i trucs: Si voleu prendre els Flats en condicions similars, podeu avaluar els plans creats i feu
que el rang d'exposició Min / Max sigui més petit. Això accelerarà el procés de cerca i portarà a menys
recompte d'exposicions de prova. Per a Min Exp, seleccioneu uns segons menys que el valor més petit
que tingueu per a tots els filtres. Per a Max Exp, introduïu uns segons més que l'exposició més llarga
que heu obtingut per a tots els filtres.

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una forma innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament un ratolí o touch
pad. Vegeu detalls i animació sobre com usar-lo a Application Interface.

Target ADU
Defineix el valor de l'ADU desitjat que voleu arribar per considerar que la durada de l'exposició està bé.
Habitualment té un valor aproximat de 20.000

ADU Range
Defineix el rang de tolerància aceptable del valor de l'ADU.

Starting Exp
Defineix el temps de la primera exposició de prova.

Minimal Exp
Defineix l'exposició més curta que vulgueu provar.

Maximal Exp
Defineix l'exposició més llarga que voleu provar.
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Binning
Defineix el binning que cal utilitzar.

Region Of Interest
Defineix si voleu Region On Interest. Aquesta opció utilitzarà el centre del sensor CCD / CMOS i
accelerarà la descàrrega d'imatges. Podrien ser valuoses opcions si feu Flats del cel i el temps
d'imatges és limitat.

Use filters
Defineix si voleu determinar el temps d'exposició de diversos filtres i quines posicions de la roda portafiltres utilitzar.

Create plan
Defineix si voleu crear automàticament un Flats type imaging plan pla d'imatges de tipus Flats amb els
temps d'exposició adequat que ha establert aquesta ajuda. És molt útil si utilitzeu filtres. Vegeu
“CCD/CMOS Mode”

Run
Inici de les exposicions amb el temps determinat.

Abort
Atureu el procés d'execució.

Pixel Aid
Pixel Aid és accessible des de la pestanya Tools
o amb la drecera Alt X.
Pixel Aid permet veure diverses estadístiques d'una part de la imatge (o tota la imatge), com la Mitjana,
la desviació estàndard i etc. Funciona en dos modes: Bitmap o FITS.
• El mode FITS requereix que3 el fitxer FITS carregat i Preview Mode siguin "On 1: 1". Les dades
estan en ADU.
• El mode Bitmap Mapa de Bits s'utilitza per als altres tipus d'imatge o quan el mode de vista prèvia és un
altre. En aquest mode, les estadístiques es calculen per a les dades en blanc i negre de la pantalla.
Pixel Aid utilitza el comportament d'ajuda comú a l'APT: arrossegueu la finestra i col·loqueu-la a Source
marqueu la part de la imatge que voleu utilitzar.
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Source
Es tracta d'una finestra "transparent" que mostra la imatge sota Pixel Aid i defineix quina és la
font que s'utilitzarà a l'Ajuda.

Mode
El mode actual.

Statistics
Les estadístiques calculades per a les dades de Source.

One Pixel
Té efecte només en mode FITS. Quan es selecciona Pixel Aid es mostra el valor ADU d’un píxel en
comptes del càlcul de dades estadístiques per a la imatge d'origen. En aquest mode hi ha una creu
per mostrar el píxel inspeccionat.

Així és com Pixel Aid es veu en aquest mode.
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Whole Image
Té efecte només en mode FITS. Quan seleccioneu Pixel Aid es mostren les dades estadístiques
calculades per a tota la imatge.

DARV
El panell DARV és accessible des de la pestanya Tools.
DARV significa 'Drift Alignment by Robert Vice method' 'Mètode d’alineament per deriva de Robert Vice'.
La idea essencial del mètode és fer-ne una exposició llarga mentre la muntura desplaça cap a l'est i
després cap a l'oest (o a l'inrevés a l'hemisferi sud) si l'alineació polar és perfecta, el resultat serà una línia
plana, en cas contrari, la pista a la imatge tindrà la forma de la lletra V. Així que, heu de fer correccions fins
que la pista es converteixi en una línia plana.

La rutina és fàcil de seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anivelleu la muntura i feu l'alineació polar inicial.
Localitzeu una estrella al Sud propera a la Declinació 0.
Executeu DARV, premeu el botó (Align Azimuth) i espereu que la rutina es completi.
Si la pista no és la línia plana, ajusteu l'Azimut (esquerra / dreta).
Si veieu una pista en forma de V, repetiu els passos 2 i 3 fins que obtingueu una línia plana.
Localitzeu una estrella a l'horitzó oriental o occidental i prop de la declinació 0.
Executeu DARV, premeu el botó (Align Altitude) i espereu que la rutina es completi.
Si la pista no és la línia plana, ajusteu l'Altitud (amunt / avall).
Si veieu una pista en forma de V, repetiu els passos 6 i 7 fins que obtingueu una línia plana.

Aquesta eina està feta per tenir cura de l'exposició i el moviment del telescopi, pel que requereix
connexió a la càmera i telescopi, pestanyes Camera i Telescope.
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La durada de la deriva depèn de la distància focal del vostre telescopi u objectiu. Com més llarga sigui la
distància focal, més curt serà el temps d’exposició de deriva.
Podeu trobar més informació sobre el mètode Robert Vice aquí:
http://www.cloudynights.com/page/articles/cat/articles/darv-drift-alignment-by-robert-vice-r2760

Planetary Panel
El panell Planetary és accessible des de la pestanya Tools.
El panell planetari és útil per a imatges d'imaginació planetària, lluna, sol i etc., on es necessiten força
Fotogrames per segon. També estalvia l'obturador de fer massa cicles, vibracions i etc.
Compatibles són dos modes: DSLR LiveView i EOS HD Video.

El mode LiveView us permet capturar la seqüència LiveView de DSLR com a sèrie d'arxius JPG i de desar
ho en el disc dur del PC. Aquests fitxers JPG es poden utilitzar fàcilment en Registax o en una aplicació de
processament similar ense modificacions. Al tauler podeu definir quantes imatges voleu capturar. La majoria
de càmeres EOS ofereixen la millor imatge quan s'utilitza x5 Zoom. Per obtenir més informació, consulteu
l'article "1:1 Pixel Resolution" de Jerry Lodriguss.
Si us esteu preguntant per què l’APT guarda fitxers JPG en comptes d'AVI, hi ha un motiu senzill. Les càmeres
DSLR proporcionen una transmissió d'imatges JPG, aquest és el material "en brut" de LiveView. L’APT
l'emmagatzema en la forma original i us dóna l'opció de processar-la pel que vulgueu. El format AVI pot afectar
la qualitat i, a més, és un format que consumeix temps i potència.
Consells i trucs Per obtenir una major velocitat de de fotogrames en una computadora més lenta, abans de
començar a gravar, feu que la finestra APT sigui més petita.
El segon mode HD Video (disponible per a alguns models EOS) permet iniciar/aturar l'enregistrament de
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vídeo HD de la càmera Digic IV (si té aquesta funció). Després de gravar el vídeo, l’APT transferirà el fitxer
MOV al disc dur del PC, si Image Destination està configurat en "PC" o "Cam+PC" a la pestanya Camera.
A causa de les limitacions establertes per Cànon, no és possible utilitzar aquest mode, tret que tingueu una
anella T per la configuració.
Tingueu en compte que el fitxer de vídeo MOV s'ha de convertir abans que es pugui utilitzar a Registax.
Hi ha diverses opcions gratuïtes per fer-ho. Per exemple:
• Pazera Free MOV to AVI Converter
http://www.pazera-software.com/products/mov-to-avi-converter
• FFMPeg
http://ffmpeg.org/
• Media File Converter
http://www.erightsoft.com/SUPER.html
Advertència: mentre instal·leu aquests programes, presteu especial atenció a les coses que
estiguin marcades o que no estiguin controlades. De manera predeterminada, està configurat
per instal·lar algun tipus de barra d'eines d'Internet o alguna cosa així. Assegureu-vos que
desactiveu tot allò que no vulgueu instal·lar.
Podeu seguir aquests passos quan feu servir aquest programari:
Trieu AVI com a contenidor de sortida.
Trieu RAW sense comprimir com el codi de vídeo
Desactiveu AUDIO per Audio Codex o marqueu la casella Deshabilitar al quadre d'especificacions d'àudio
que hi ha a sota.
Trieu NO CANVIAR per la mida de l'escala de vídeo
Trieu entre 30 o 60 Frame/sec
Trieu els millors kbps de bits per a la millor qualitat.
Trieu Alta qualitat per a opcions addicionals
Jerry Lodriguss ha publicat un gran llibre relacionat amb la imatge planetària anomenada
"A Guide to DSLR Planetary Imaging" que abasta tots els aspectes d'aquest tipus de fotografia a partir de
adquisició de dades al processament. Hi ha un capítol especial dedicat a l'APT. L'adreça del lloc de Jerry és
www.astropix.com

Ringy Thingy
Ringy Thingy és una manera innovadora d'editar valors numèrics utilitzant únicament el mouse o el
touch pad. Vegeu els detalls i animació sobre com usar-lo en les notes Aplication Interface.

Frames
Defineix quants fotogrames de la seqüència LiveView d'EOS voleu registrar.

Seconds
Defineix quants segons per gravar imatges de la seqüència de Live View.

Multiple Recordings
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Permet l'automatització dels enregistraments planetaris definint el nombre de les imatges que es
registren i la pausa entre cada enregistrament.

Recordings
Defineix quantes filmacions voleu fer.

Pause
Defineix la pausa que heu de fer entre els enregistraments. Aquesta pausa ajuda al sensor de la càmera
a refredar-se i evitar el bloqueig de la càmera.

Start / Stop
Inicia/atura la gravació LiveView.

Status
Mostra l'estat del panell Planetari. Quan s'està executant l'enregistrament, es mostren els fotogrames
guardats o els segons gravats.
Mostra de la gravació LiveView

Movie seconds
Defines how long to be the video recording.

Tune
Reservat per a ús futur (quan Cànon ofereixi el suport necessari).

Start / Stop
Inicia/atura l’enregistrament del vídeo.

External Sensors
L’APT pot utilitzar diferents tipus de sensors externs. Es divideixen en tres tipus: temperatura,
temperatura/humitat i qualitat del cel.
Consulteu les seccions Temperature / Humidity i Sky Quality Meters per obtenir enllaços sobre el maquinari.
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El canvi entre Celsius i Fahrenheit és possible des de la pestanya de configuración Temperature & Sky.
A continuació, us expliquem com podeu utilitzar els diferents tipus.
Temperature
Són sensors de temperatura (diferents models de temperatura) o aquests incorporats a la majoria
de focusers específics. Per utilitzar el sensor dedicat, heu de seleccionar a la pestanya deconfiguració
Temperature & Sky l'opció Temper i, a continuació, reiniciar l'APT. El sensor de l’enfocador es detecta
automàticament en el temps de connexió. Si hi ha un sensor disponible a la part superior de la pantalla
principal, veureu la lectura de la temperatura ("T") entre el nom APT i la data, com a la captura de la
pantalla següent.

Aquestes són les característiques que poden utilitzar el sensor de temperatura:
• Gràfic de temperatura graph
• Ús de la temperatura per a name parts
• Ús de la temperatura amb script
• Torneu a fer notificacions sobre el canvi de temperatura (vegeu més avall)
Temperature / Humidity
Són dispositius dedicats: models TemperHum diferents, models USB_DewPoint o focuser especials.
Per utilitzar TemperHum o USB_DewPoint, seleccioneu l'opció de marca corresponent a la pestanya
configuració Temperature & Sky i, a continuació, reinicieu l'APT. Els sensors centrats es detecten
automàticament en el temps de connexió. Si hi ha sensors disponibles a la part superior de la pantalla
principal, veureu la temperatura ("T"), la humitat ("Hum") i el punt de rosada ("DewP") entre el nom APT
i la data, com a la pantalla següent.

Aquestes són les característiques que poden utilitzar els sensors de temperatura i humitat:
•
•
•
•
•

Gràfics de temperatura, humitat, punt de rosada graphs
Temperatura, ús d'humitat per a name parts
Temperatura, humitat, ús del punt de rosada amb script and commands
Torneu a fer notificacions sobre el canvi de temperatura (vegeu més avall)
Notificacions de punts de rosada (vegeu més avall)

Sky Quality
Són Unihedron i dispositius compatibles. Per utilitzar aquest tipus de sensor, heu sw fwe-ho amb
enable sky tracking i seleccionar el model a la pestanya configuració de Temperature & Sky, a continuació,
reinicieu l'APT. Al panell Status situat a la Main Screen, veureu el valor actual.
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Feu doble clic a l'etiqueta i obre Sky Quality Calculator. Allà podeu introduir valors
manuals o convertir-los entre Mpsas i Nelm.

A continuació, es mostren les característiques que poden utilitzar els sensors de qualitat del cel:
•
•
•
•

Qualitat del cel graph
Ús de qualitat Sky per a name parts
Ús de qualitat Sky amb script
s'emmagatzema automàticament al encapçalament del fitxer FITS

Refocus notifications
L'APT es pot configurar per recordar-vos que és necessari tornar a centrar el telescopi o l’ocular a causa
del canvi de temperatura. Primer configureu el límit de "Refocus on every" a la pestanya configuració de
Temperature & Sky. Després d'això, cada vegada que el l’enfocador o el telescopi estiguin enfocats, feu
clic al botó Set Focus Mark a la pestanya Tools per establir la marca d'enfocador a la temperatura
que s'ha aconseguit amb l'enfocador. Quan la temperatura es modifica a la meitat del límit definit, la
lectura "T" visible a la pantalla principal passarà a parpellejar. Quan el canvi de temperatura és més gran
que el límit, la lectura s'imprimirà en fons brillant i el missatge serà imprès al tauler Log.
Per exemple, si el límit s'estableix a 2 °, "T" començarà a parpellejar quan la temperatura canviï 1°
i tindrà un efecte brillant quan canviïn amb 2° o més.
Una vegada que enfoqueu, feu servir el botó Set Focus Mark a la pestanya Tools per començar la supervisió
per a la nova posició de l’enfocador. Maj+ Clic a Set Focus Mark a la pestanya Tools, s'imprimirà l'última
marca establerta al tauler Log.
Dew point notifications
L'APT també es pot configurar per recordar-vos que el punt de rosada s'està tancant i heu d'activar la vostra
solució de calefacció. Establiu el límit de la pestanya " Dew point within” a la pestanya configuració de
Temperature & Sky. Quan el punt de rosada es tanca a la meitat del límit definit, la lectura "DewP" visible a la
pantalla principal farà que parpelleja. Si es passa el punt de rosada s'imprimeix en fons brillant i s'imprimirà
el missatge al tauler Log.
Per exemple, si el límit s'estableix a 6°, "DewP" començarà a parpellejar quan el punt de rosada es
trobi en 3 o menys i tindrà un efecte brillant quan "T" sigui inferior a "DewP".

Minimized mode
El mode minimitzat està actualment abandonat. Per utilitzar-lo, heu de seleccionar l'opció
"Old Style Interface" a la pestanyade configuració Main. Tingueu en compte que aquesta opció
no és compatible amb Windows 10.
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Quan es minimitza l'APT, la finestra flotant petita es farà visible, podeu arrossegar i col·locar on us trobeu
còmode. En aquesta finestra flotant es mostraran els mateixos missatges que en status monitor de
main APT screen. Això permet veure quin és l'estat de l'APT durant l'ús del vostre programari de guia
o d'altres eines. També podeu veure el nombre de les imatges preses i el nombre total del pla actual. Si
voleu restaurar la finestra APT, feu doble clic amb el botó esquerre del ratolí a la finestra flotant, o feu servir
el botó dret del ratolí sobre la icona APT a la barra de tasques i seleccioneu "Restore"
La finestra status s'expandirà automàticament quan l'opció de visualització prèvia a la pantalla principal de
la Càmera estigui activada i mostrarà el centre de la imatge a la finestra principal. Amb el botó dret del ratolí
feu clic podeu ocultar/mostrar la petita àrea de vista prèvia.

Check Lists
Podeu accedir a Check Lists (llistes de comprovació)
des de la pestanya Tools.
A la fotografia astronòmica hi ha dues coses que tenen una gran influència: el mal temps i la manca de
temps lliure a les nits clares. Poden conduir a llargs períodes sense sessions d'imatge ... En altres
processos d'imatge manuals, es treballa amb desempaquetatge/embalatge, configuració, cables, diferents
aplicacions de programari i altres passos a seguir. És fàcil oblidar alguna cosa o l'ordre correcte després
d'una llarga fila de noves llunes ennuvolades. L'ajuda de les llistes de comprovació està dissenyada com a
forma de guardar i fer referència a les vostres llistes de passos evitant la necessitat de conservar-ho tot al
cap.

Check lists set
El conjunt de les llistes de verificació definides. Per afegir una nova llista, només cal seleccionar l'opció
"Add New List".

Check list name
El nom de la llista actual.
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Delete List
Elimina la llista seleccionada actualment.

Check list content

La llista actual de notes/passos. Podeu definir l'ordre del pas usant els botons Amunt/Avall.

Del
Suprimeix la nota actual.

Down
Mou la nota seleccionada una posició cap avall.

Add
Afegeix una nota nova.

Up
Mou la nota seleccionada una posició cap amunt.

Update
Actualitza / desa el text de la nota actual.

Note text
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El text de la nota seleccionada actualment.

Open On Start
Quan estigui habilitat, s'obrirà l'ajuda de comprovar les llistes a l'inici de l'APT.

Backlash Aid
L'Ajuda de Backlash és accessible des de la pestanya Settings-> Scope & Focuser.
Backlash Aid és una eina experimental per mesurar el *Backlash dels enfocadors Crayford / Rack & Pinion.
Implica i una idea interessant donada pel meu amic George Novtekov.
*Nota de la traducció:
Fa referència a la folgança o joc que hi ha entre els engranatges
de tota la mecánica que pugui tenir l’equip astronòmic, és a dir,
muntura, enfocador ialtres elements mecànics.
Aquí teniu la rutina de treball de l'algoritme:
- Obtenir la posició actual de l’enfocador i mesurar la longitud visible del tub de l’enfocador
- Moveu el focus 1/3 de la longitud del tub
- Aneu a la nova posició i mesureu la longitud visible del tub de l’enfocador
- Calculeu quants mil·límetres/polzades corresponen a una posició de l’enfocador
- Feu un bon nombre de moviments de l’enfocador en ambdues direccions per tal que la reacció
sigui més fácil de mesurar
- Mesureu la longitud visible del tub de l’enfocador
- Calcular el valor i la direcció del backlash
L'ajuda de backlash fa que l'algoritme sigui fàcil d'executar. Seguiu aquests passos:
1. Col·loqueu el focus en 1/3 de la longitud del tub de l’enfocador mitjançant la pestanya Gear i
feu clic a Position 1 botó Get per guardar la posició
2. Mesureu acuradament la part visible del tub de l’enfocador i introduïu-la a la secció Posició 1
3. Moveu el focus amb 1/3 de la longitud del tub de l’enfocador amb la pestanya Gear i feu clic
a Position 2 botó Get per guardar la posición
4. Mesureu acuradament la part visible del tub de l’enfocador i introduïu-la a la secció Posició 2
5. Feu clic a Calculate per obtenir els mil·límetres / polzades corresponents a una posició de
l’enfocador
6. Introduïu la quantitat de passos i la quantitat d'iteracions que heu de fer per generar backlash
i feu clic a Start per començar la seqüència en moviment
7. Mesureu acuradament la part visible del tub de l’enfocador i introduïu-lo a Current Length field
8. Feu clic a Calculate per obtenir el valor i la direcció del backlash.
Notes: Per mesurar la longitud del tub utilitza l'indicador, el micròmetre o la regla fina. Realitzeu la
mesura sense aplicar cap força al focus. Feu de manera precisa, el càlcul de backlash. No hi ha
necessitat d'utilitzar gran nombre de passos per a la creació d'un backlash, utilitzeu un valor que
proporcioni moviment visible de l’enfocador. Utilitzeu un bon nombre d'iteracions: 50 o fins i tot
100 per generar una influència més fàcil de mesurar el backlash.
Assegureu-vos que telescopi / enfocador no estiguin en horitzontal. Assegureu-vos també que està
amb la càrrega habitual: càmera, roda portafiltres, etc.
El backlash calculat pot ser positiu (a l'interior) o negatiu (a l'exterior), però quan utilitzeu el valor a la
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pestanya de configuració Scope & Focuser, introduïu el valor sense el signe. Per exemple, si el valor
calculat és -1, heu d'introduir 1 en el camp exterior.
No oblideu compartir els vostres comentaris en el tema dedicat al fórum de l’APT
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=1087

Position 1
Feu clic a Get per guardar la posició del l’enfoc actual com a primer punt de referència. Mesureu i
introduïu la longitud del tub de l’enfoc visible.

Position 2
Feu clic a Get per guardar la posició del l’enfoc actual com a segon punt de referència. Mesureu i
introduïu la longitud del tub de l’enfoc visible.

Calculate
Calcula en mm/polzades per un canvi de posició

mm/in per position
Mostra el càlcul en mm/polzades per un canvi de posició
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Creation params
Defineix quants passos heu de realitzar tant en direcció cap a l'interior com cap a l'exterior per crear un
bachlash. Aquests moviments es repeteixen per al nombre definit d'iteracions.

Start
Inicia la seqüència en moviment.

Status
Mostra quantes iteracions s'executen.

Current Length
Mesureu i introduïu la longitud del tub visible després de la seqüència en moviment.

Calculate backlash
Calcula el valor de backlash.

Backlash value
Mostra el valor de backlash.

Reset button
Restaura tots els valors de l'Ajuda.

Extreme EOS Shutter mode
Alguns esdeveniments poden ser requisits molt exigents per a la velocitat del quadre d'imatges, per
exemple, eclipsis, trànsits, ocultacions i etc. Per cobrir aquestes necessitats, APT proporciona
"Extreme EOS Shutter mode " (EESM) quan s'utilitzen càmeres Canon EOS. Actualment, aquest mode
no és compatible amb càmeres Nikon.
"Extreme EOS Shutter mode" utilitza serial or DSUSB cable per disparar imatges el més ràpid possible i
permet augmentar la velocitat del quadre d'imatges des d'1 imatge cada 2 a 1-2 imatges per segon
(depèn de la càmera i la velocitat de la targeta de memòria).
Per habilitar l'EESM cal fer algunes configuracions: a imatge Destination a la fitxa Camera ha de ser
només de la càmera, Image Preview ha d’estar inhabilitat i el cable sèrie o DSUSB s'ha d'utilitzar
com a Long Exp Control. La idea és emmagatzemar les imatges a la targeta de la càmera i no perdre
temps per transferir-les a l'ordinador per obtenir una vista prèvia. El cable Serial / DSUSB proporciona
una manera molt més ràpida de començar l'exposició que la comunicació USB (limitació de la biblioteca
de comunicació de Canon).
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Per obtenir la major part de l'EESM assegureu-vos que els sounds estiguin desactivats, a l'editor del
pla, l'opció "Don’t Dither This plan" és millor comprovar-la. Assegureu-vos també que la visualització de
la imatge estigui desactivada al menú de la càmera.
Tenint tot això configurat heu de determinar la velocitat amb què està la vostra "càmera+targeta".
Realitzeu un pla amb 20 exposicions (només es suggereix qualitat d'imatge RAW per estalviar espai i
temps) amb la durada igual a la més curta que usareu i fent pausa de 0s. Apunteu la càmera a un punt
de poca llum (les imatges més fosques són més petites que brillants i triguen menys temps a guardar).
Repetiu la següent prova:
1. Esborreu la targeta
2. Executeu el pla
3. Comproveu si teniu 20 imatges a la targeta
4. Si teniu 20 imatges, reduïu el valor Extreme EOS Shutter delay a la pestanya Advanced settings.
Repeteiu des del punt 1
5. Si teniu menys de 20 imatges, augmenteu el valor Extreme EOS Shutter delay. Repeteiu des del
punt 1
Al final, sabreu quin és el retard mínim que es pot utilitzar. Ara editeu Imagin Plan amb totes les
exposicions que voleu executar durant l'esdeveniment i feu la mateixa prova anterior. El canvi d'ISO i / o
la configuració de l'exposició requereixen un temps, de manera que és probable que necessiteu un
retard més llarg, de manera que haureu de determinar el correcte.
Ara ja teniu la imatge extrema de l'esdeveniment. Podeu combinar el vostre pla amb execution
scheduling.

Dithering and Guiding
La configuració de guia (Guiding Settings) és accessible des del
botó de Guide a la pestanya Gear o amb la drecera F7.
L’APT es pot comunicar amb diversos programes i dispositius de guia per monitoritzar i controlar el
l’autoguiatge. El propòsit important d'aquesta comunicació és proporcionar Dithering.
El Dithering proporciona canvis aleatoris de la posició del telescopi entre les exposicions. Per això,
els objectes celestes es col·loquen en posicions lleugerament diferents a cada imatge, mentre que
els defectes del sensor com els píxels freds / calents, els signes de pols o el soroll de bandes
romanen en llocs constants o gairebé constants. En el procés d’apilar imatges, es detecten les
estrelles i tots els marcs estan alineats per la posició de les estrelles trobades; això significa que els
objectes es tornen constants i mentre que els defectes es tornen aleatoris. Totes les aplicacions
principals d'apilament per al processament posterior de la imatge proporcionen mètodes basats en
"retallada sigma" / "retallada kappa-sigma". Aquests mètodes exclouen les dades aleatòries i
preserven el senyal constant. Com a conseqüència de la imatge apilada hi haurà molt menys
defectes i sorolls. S'eliminaran més imatges que utilitzeu a la pila, més sorolls i defectes. Perquè el
retall de sigma sigui eficaç, cal utilitzar almenys 6 fotogrames light.
L'opinió personal de l'autor és que una bona quantitat d'imatges (10 o més) fa que els darks no
siguin necessaris. Fer darks és un procés molt llarg i molt complicat, especialment per a DSLR, on la
temperatura del sensor d'imatges no està controlada amb precisió. També (una altra opinió
personal) la utilització de darks fa perdre detalls molt febles de la imatge final.
No importa si s'aplica darks o no, el dithering és tecnologia potent, es recomana utilitzar-lo. El temps
necessari del dithering depèn dela muntura i la distància desitjada, però en la majoria dels casos
triga menys d'un minut, un preu bastant reduït pels beneficis que ofereix.
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En general, el dithering és fet pel vostre programa / dispositiu de guia i no és necessari fer una
connexió dedicada del telescopi a l’APT si no voleu utilitzar altres funcions que requereixin el control
de la muntura.
APT Dithering és una característica especial que es fa servir per proporcionar un atenuador quan
no hi ha guia quan la muntura és de gamma alta (ASA, 10 Micron i etc.) o quan utilitzeu una
objectiu o un telescopi de focal curta. APT Dithering utilitza la connexió de la muntura per fer els
canvis aleatoris necessaris entre les exposicions.
APT Pulse Dithering és una altra característica especial que es fa servir per a l'obtenció de taques
utilitzant comandaments de guies de pols per a muntures autoguiades com Meade StarLock,
solucions autònomes o muntures com SkyWatcher StarAdventure, AstroTrac i etc. En aquest cas,
Dithering Distance defineix la durada màxima del pols en mil·lisegons. El valor es multiplica per 100.
Per exemple, Dithering Distance = 5 significa fins a 500 ms de pols.
L’APT té un potent sistema Dithering que és capaç de sincronitzar l'exposició i el dithering, fins i tot
en configuracions d'imatges multi-càmera. Vegeu la secció de Multi-camera Dithering /
Synchronization.
Són compatibles les següents solucions d’auto-guiatge:
•
•
•
•
•
•

PHD Guiding (http://www.stark-labs.com/phdguiding.html)
PHD2 Guiding (http://openphdguiding.org/)
MegaGuide (http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/)
Lacerta MGen v2 self-guider solution
Lin_Guider (https://sourceforge.net/projects/linguider/)
AstroArt (http://www.msb-astroart.com/)

Lin_Guider és una aplicació de referència basada en Linux que es pot utilitzar en Raspberry Pi o en
altres dispositius Linux per a la construcció de petites solucions d’auto.guiatge.
PHD i PHD2 tenen arrels comunes, però ara hi ha projectes diferents. Tot el text que apareix a
continuació que està relacionat amb PHD també està relacionat amb PHD2.
Hi ha diversos requisits per al ús de MGen amb APT:
• El firmware MGen ha de ser la versió 2.04 o posterior. Si és anterior a 2.04, aquí hi ha un
enllaç per actualitzar: http://www.teleskop-austria.at/information/ccd-standalonehu/pdf/Lacerta_MGEN_FW204.zip
• Cal instal·lar els controladors D2XX que tenen cura de la comunicació USB a MGen des
d'aquí: http: //www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
• Cal habilitar el "Mode d'aplicació" dels menús de MGen.
Other interesting feature is named "Auto Cancel Exposure" (supported for PHD, Lin_Guider and
MGen). APT monitors the reported distance to the guiding star and if it becomes bigger than a
defined limit the running exposure will be stopped before trails to become visible in the image, or to
save imaging time for other exposure.
Una altra característica interessant es diu "Auto Cancel Exposure" (compatible amb PHD,
Lin_Guider i MGen). APT supervisa la distància de l'estrella de guia i, si és més gran que un límit
definit a l’exposició en curs, s’aturarà abans que les traces es facin visibles a la imatge o per
estalviar temps d'imatge per a una altra exposició.
A continuació, la descripció detallada de la configuració.
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Guiding Program / Device
Definiu el programari d’auto-guiatge de guia que voleu utilitzar, o APT si no hi ha guia.

Quan utilitzeu PHD, cal configurar-lo en el mode de servidor.
Seleccioneu del menú de PHD 'Tools' -> 'Enable Server’. Per
PHD2, aquesta opció està habilitada de manera predeterminada,
però millor que ho comproveu per seguretat.

Auto Dithering
Habilita/Deshabilita el dithering.
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DitheringDistance
Defineix la grandària del moviment. Aquest és el límit superior. Per definició el distanciament és aleatori
per direcció i per moviment de distància.
Per a PHD (2) si la distància és massa petita, podeu utilitzar el botó Cerebral (Paràmetres avançats) per
entrar a "Dither escale". Per a cada valor, aquí teniu la mida del dither en el xip de l’auto-guiatge
(suposant que manteniu l'escala de dither = 1,0):
Valor
1
2
3
4
5

Guia de píxels de la càmera
0.5
1
2
3
5

Per a PHD2 la distància està en els píxels de la càmera d’auto-guiatge.
Per a APT Dithering el valor defineix la distància màxima en píxels de la càmera d'imatges
Per a APT Pulse Dithering, el valor * 100 proporciona el pols màxim de l’auto-guiatge en milisegons per
executar
Compatible amb PHD, PHD2, MGen, Lin_Guider, APT Dithering, APT Pulse Dithering.

MGen Mode
Definiu el mode de dithering per al dispositiu MGen.

Stability
Defineix la distància acceptable de l'estel de guia que es considera com a final del dithering. Per a
PHD, Lin_Guider, la distància està en píxels de 0.00 a 2.55, per PHD2 només hi ha un límit inferior de 0,00.
PHD i Lin_Guider no informen quan l'acció es completa, de manera que APT supervisa la distància i quan
torna a la normalitat, decideix que s'ha completat el dithering.
Compatible amb PHD, PHD2, Lin_Guider

Settle Time
Definiu quants segons haureu d'esperar després de la finalització del dithering. Això proporciona
temps a estabilitzar el guiatge i el seguiment.
Compatible amb PHD, PHD2, MGen, Lin_Guider, APT Dithering, APT Pulse Dithering.

Timeout
Definiu el temps màxim per esperar que finalitzi el procés de dithering. Després d'aquest temps, l’APT
continuarà amb la propera exposició. 0s significa que no hi ha límit de temps per completar el dithering.
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Quan s'utilitza MetaGuide o AstroArt, es defineix quan s'ha de reprendre amb la propera exposició.

Dither Interval
Definiu quantes imatges heu de prendre abans de fer dithering. Els valors 0 o 1 significa fer el dithering
Després de cada imatge.

Dither Delay
Definiu quants segons ha d'esperar abans d'enviar la ordre Dithering. Normalment no cal definir aquesta
pausa.

Auto Cancel Exposure
Activa / desactiva la cancel·lació automàtica. La cancel·lació automàtica permet cancel·lar l'exposició quan la
distància de l'estrella de guia es fa més gran que un valor definit.
Compatible amb PHD, PHD2, MGen, Lin_Guider

Auto Cancel Distance
Definiu la distància màxima acceptable de l'estrella guia. La distància per sobre d'aquest límit obligarà a
cancel·lar l'exposició. Per a PHD i Lin_Guider, els valors estan en píxels de 0.00 a 2.55. Per PHD2 no hi ha
limitacions de valor.

Remote IP
Definiu l'adreça IP de l'ordinador que utilitzeu per guiar. Aquesta característica és útil si utilitzeu un ordinador
independent per a programari guia o auto-guiatge. El valor predeterminat és 127.0.0.1, el que significa que el
mateix ordinador s'utilitza per a la imatge i per a l’auto-guiatge.
Compatible amb PHD, PHD2, Lin_Guider

Remote Port
Definiu quin port TCP / IP utilitzareu. Aquesta característica és útil si voleu controlar dos o tres progamaris
d’auto-guiatge amb una sol ordinador o solució autoguiada. El valor predeterminat per PHD és 4300,
per PHD2 és 4400, i per Lin_Guider és 5656.
Compatible amb PHD, PHD2, Lin_Guider

Multi Camera Dithering
Definiu el paper d'aquesta instància de l'APT en l'arquitectura servidor-client. Si utilitzeu una sola càmera,
no importa el que s'hagi seleccionat.
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Vegeu la secció Multi-camera Dithering / Synchronization

Multi Camera Sync
Definiu el mode de sincronització en l'arquitectura servidor-client. Si utilitzeu una sola càmera, no importa
el que s'hagi seleccionat.
Vegeu la secció Multi-camera Dithering / Synchronization

Ping Timeout
Definiu quant de temps triga el servidor a decidir que es deté un client. Augmenteu aquest valor si perdeu
la connexió entre el servidor i un client.

Control Guiding
Quan està habilitada, fa que l'APT detingui l’euto-guiatge en PHD / PHD2 abans de fer una ordre GoTo,
GoTo ++ o #GoTo i intentarà reprendre l’auto-guiatge després d'haver finalitzat el trasllat.

After GoTo delay
Feu-ne ús quan Guiding Control està habilitat. Defineix quants segons ha d'esperar després de completar
el moviment de la muntura, abans d'enviar l'ordre per guiar la selecció d'estrelles. Aquest retard
dóna la possibilitat de guiar per treure rastres de traces de la imatge. Utilitzeu un retard de 4 a 5
vegades l'exposició de guia

Guiding Resume Delay
Feu-ne ús quan Guiding Control està habilitat. Un cop finalitzat el moviment de la muntura, l’APT enviarà un
comandament per guiar la selecció d'estrelles, llavors esperarà N segons (definits aquí) per tal que finalitzi
la selecció d'estrelles i el seguiment es resolgui abans de reprendre la guia. Augmenteu aquest valor si la
muntura necessita més temps després de l'ordre GoTo.

Multi-camera Dithering / Synchronizing
APT té un potent sistema Dithering System que permet utilitzar el dithering en una configuració amb
múltiples càmeres. Quan la vostra configuració contingui dues o més càmeres, cal que l’APT sincronitzi
el moment en què es farà el Dithering per tal d'assegurar-se que cap de les càmeres està prenent una
exposició en aquest moment.
Aquest és un breu resum de la rutina de treball:
Configuració (només una vegada)
• A la instància principal de l'APT obriu Guiding and Dithering. Després seleccioneu "Server Mode" del
quadre de llista Multi-Camera Dithering
• Si és necessari ajusteu dithering parameters
• A les altres instàncies APT, obriu Guiding and Dithering. Després seleccioneu "Client Mode" del
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quadre de llista Multi-Camera Dithering
Ús regular
• Connecteu les càmeres a totes les instàncies APT
• Inicieu els plans a les instàncies APT del client
• Inicieu el pla a la instància APT del servidor
• Dithering System sincronitzarà totes les exposicions i dithering
Aquí teniu una explicació detallada.
Consulteu Multi-Camera Operation per obtenir més informació sobre com utilitzar més d'una càmera al
mateix temps.
Un cop hàgiu iniciat les diferents instàncies APT, heu de configurar una configuració Client/Server. En la
instància que controla l'ús de la càmera principal, feu clic al botó Guide a la pestanya Gear
(o utilitzeu la drecera F7) per obrir el diàleg de configuració del dithering i seleccionar de la llista
Multi-càmera Dithering l'opció "Server Mode". Després, des de la llista Multi-Camera Sync
seleccioneu el mode de sincronització. Disponible en dos modes: "strict" i "Loose". En el primer mode,
tots els clients i el servidor faran una exposició i, després, esperaran que el servidor faci dithering abans
de continuar amb la propera exposició. En mode “Loose”, si un client APT està tenint exposicions més
curtes que el servidor i, si hi ha temps suficient, el client iniciarà una nova exposició. Exemple: si el servidor
fa 10 minuts d'exposició, el client té temps de fer exposicions de 2 minuts sense esperar l'acció de dithering.
El servidor defineix tots els paràmetres per al dithering com a programa, distància, temps d'espera i etc.
Un cop configurat el servidor, els següents són els clients. A la resta d'instàncies APT seleccioneu entre
Multi-Camera Dithering l'opció " Client mode". Amb aquesta configuració acabada. No hi ha cap limitació
pel nombre de clients, però el servidor només pot ser un.
El flux de treball més comú, és connectar les càmeres a totes les instàncies APT i seleccionar els plans que
s'executaran. Després d'això, s'iniciarà clients first i server last. Aquest ordre permet que el
Dithering System sincronitzi les exposicions des de la primera.
Si el servidor s'inicia primer, tots els clients es col·loquen en l'estat de SYNC fins que el servidor finalitzi
l'exposició en curs.
Els clients <-> connexions del servidor i el servidor <-> la connexió del programa de guia estan
comprovades i inicialitzades (si cal) en cada inici del pla. Per tant, no cal que feu cap acció addicional.
Consells i trucs Si voleu fer un seguiment més proper del Dithering
System, utilitzeu el botó Ctrl+Clic al botó Guide a la pestanya Gear
(o drecera F8) per obrir el Dithering System Monitor. Allà podeu
veure l'estat del sistema en la instància APT actual. El monitor del
servidor pot mostrar l'estat de fins a deu clients.
Consells i trucs Si no necessiteu dithering, encara podeu utilitzar Dithering System per sincronitzar les
exposicions desactivant el Auto-Dithering.

PointCraft and Plate-Solving
PointCraft és accessible des de la pestanya Gear
o amb drecera Alt+P.
Plate-solving és una anàlisi d'imatges que detecta les estrelles i, a continuació, intenta identificar-les utilitzant
catàlegs d'estrelles conegudes. Si l'anàlisi és exitosa, es pot calcular l'Ascensió Recta (RA) i la Declinació
(Dec) del centre d'imatge on diu where axactly is pointing the telescope, l'orientació de la imatge, la resolució
i etc. Plate-solving és el motor de molts estudis científics, exemple: cometa, caça d'asteroides i anàlisi d'òrbita.
Actualment tenim la sort de tenir accés a moltes tècniques avançades i dispositius que en el passat només
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estaven disponibles per als observatoris professionals més grans. Plate-solving és una d'aquestes
tècniques que fa que la imatge sigui molt productiva, precisa i agradable. Hi ha dos tipus de resolució:
Near and Blind. El primer necessita saber aproximadament “on estàs" i resoldre dient exactament “on estàs".
Per al segon lloc, no cal saber "on estàs" i trobarà la posició sense conèixer la posició inicial.
PointCraft es pot considerar un conjunt de funcions d'APT amb tecnologia plate-solving. La actual resolució és
feta per programes externs i els seus resultats són utilitzats per APT.
Les característiques clau de PointCraft són:
• Resoldre una imatge. Solve an image
• Sincronitzar les coordenades del telescopi amb les coordenades de la imatge.
• Guardeu el RA / DEC trobat per al seu ús després del canvi del meridià o en una altra sessió d'imatges.
• Realitzeu l'enquadrament perfecte amb el mode Aim (apunta): determineu les coordenades de cada punt
d'una imatge amb un clic al ratolí i utilitzeu-los per GoTo o GoTo ++.
• Feu que GoTo es mogui amb confirmació de posició mitjançant GoTo++.
• Per veure el camp de vista (FOV) de la imatge a la vostra aplicació Planetarium, per veure què hi ha a la vora.
Aquesta és l'ajuda de PointCraft:

Suporta dues aplicacions de resolució. Cadascuna té els seus avantatges, pel que es recomana instal·lar
totes dues que són:
• PlateSolve2 (PS2) realitzat per PlaneWave Instruments. Fa una resolución ràpida- requereix
coordenades aproximades.
• All Sky Plate Solver (ASPS) realitzats per Giovanni Benintende (utilitza el servidor local
d'Astrometry.net). Fa una resolució cega: pot trigar una mica més de temps a trobar la solució.
Tant PS2 com ASPS no s'inclouen a la instal·lació APT, de manera que heu de descarregar-los per separat.
Assegureu-vos de fer aquest pas quan tingueu accés a una connexió a Internet bona o barata.
Instal·lació PS2:
• Descarregueu PlateSolve2 versió 2.28 des de http://planewave.com/downloads/software/
• Descarregueu el catàleg UCAC3
• Extraieu els dos fitxers ZIP on vulgueu (amb Windows 10, és millor que no siguin a la llista de fitxers
"C: \ Fitxers de programa" i "C: \ Fitxers de programa (x86)")
• Inicieu PS2. Des de "Fitxer-> Configurar directoris de catàleg", seleccioneu la carpeta on es troba el catàleg
UCAC3.
Instal·lació ASPS:
• Descarregueu l'instal·lador de 'All Sky Plate Solver' des de
http://www.astrogb.com/astrogb/All_Sky_Plate_Solver.html
• Inicieu l'instal·lador. Es descarregarà i configurarà un servidor local d'Astrometry.net. No hi ha
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configuracions complicades.
• Després s'obrirà la descàrrega d'arxius d'índex que només obtindrà les dades que necessiteu
En necessiteu almenys un, PS2 o ASPS. Després de la instal·lació, aneu a PointCaft Settings per seleccionar
l'aplicació carpetes
Algunes notes sobre les instal·lacions:
• Si generalment esteu iniciant APT amb l'opció "Executar com a administrador", comenceu PS2 amb la
mateixa opció quan configureu la carpeta del catàleg
• Si voleu compartir els fitxers d'índex Astrometry.Net entre ASPS i AstroTortilla, consulteu aquest tema a la
secció Fòrum APT - http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=619
Els següents temes expliquen les característiques de PointCraft en detalls.
Les sub-seccions de PointCraft i Plate-Solving
PoinCraft
Aim and GoTo++

PointCraft
PointCraft (Punt d’Artesania)és accessible des de la pestanya Gear
o amb drecera Alt+P.
PointCraft és un conjunt de funcions APT que funcionen amb la tecnologia de plate-solving. Abans de la
informació detallada permeteu donar-vos alguns escenaris d'ús per mostrar el que es pot fer. El mode Aim i GoTo ++
es descriuen millor en la secció dedicada - Aim i GoTo++
1. Telescope alignment (Resolució per proximitat)
• Feu clic a Objects a la secció "Current Image" i seleccioneu una estrella de la pestanya
"Object Browser - Stars"
• Centreu l’estrella selecconada al buscador
• Utilitzeu el botó Schoot per prendre una imatge
• Feu clic a Solve
• Espereu la solució per finalitzar
• Feu clic al botó Sync i estigueu preparats per anar a un objectiu
2. Telescope alignment (Resolució cega)
• Utilitzeu el botó Schoot per prendre una imatge
• Feu clic a Blind
• Espereu la solució per finalitzar
• Feu clic al botó Sync i estigueu preparat per anar a un objectiu
3. Emmarqueu un objecte
• Aneu a l'objecte
• Preneu una imatge amb exposició que pugui mostrar la seva posició
• Resoldre la imatge
• Feu clic al botó "Aim"
• Feu clic a la imatge per definir el punt que voleu situar al centre d'imatges
• Feu clic al botó GoTo++ o al botó GoTo a la pestanya Gear
• Si GoTo++ s'utilitza després de la seva finalització, es pot emmagatzemar Store l'enquadrament per a
l'ús futur (després del canvi de meridià o en una altra nit)
4. Aneu a la posició desada.
• Utilitzeu el navegador d'objectes (el botó Objects a la secció "Center FOV at position") per omplir les
cordenades GoTo++ RA / Dec amb un objecte desat.
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•

Feu clic al botó GoTo++

5. Utilitzeu una imatge antiga
• Carregueu una imatge antiga amb el navegador d'imatges - Fitxa Img (si és FITS amb coordenades
desades) Aprox. Ra/Dec estarà omplert)
• Resoldre la imatge (el botó solve necessita Approx Ra/Dec)
• Feu clic al botó Solve
• Feu clic al botó GoTo++ o al botó GoTo a la pestanya Gear
Les possibilitats d'escenari per a l'enquadrament i GoTo++ es poden ampliar amb les aplicacions integrades
al Planetarium El Planetari situa la imatge en context i canviar el vostre marc per tal d'incloure objectes propers que
actualment estan fora de les vores de la imatge.
El quadre de diàleg PointCraft està separat en tres seccions descrites que es detallen a continuació:
•
Current Image: defineix les dades d'entrada i mostra l'estat de resolució
•
Plate-solving results: mostra el resultat i proporciona opcions per utilitzar-les
•
Center FOV: defineix la posició que voleu posar al centre del Camp de vista Field-Of-View

Així és com es veu una imatge resolta. La posició central i nord es marquen a la imatge. Les coordenades i
les altres dades estan representades a la secció Results.
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Approx RA/Dec
Conté les coordenades aproximades de la imatge actual. Són necessàries quan s'utilitza el botó Solve. Si
s'utilitza “Blind”, podeu deixar-los buits.
Accepta qualsevol format RA/Dec. Podeu utilitzar els botons Objects i Scope Pos per omplir-los.

Objects
Obre l’Object Browser per omplir els capms Approx Ra/Dec per lobjecte seleccionat.
Maj+Click pren les coordenades FOV actuals des de l'aplicació Planetarium.

Scope Position
Omple els camps Approx Ra/Dec amb les coordenades del telescopi connectat.

Solve
Feu resolució per proximitat utilitzant PlateSolve2 (PS2).
Aquesta característica necessita tenir omplert Approx Ra/Dec. La secció Object Calculator també s'ha
d'omplir per tal de pasar la correcta mida de FOV a PS2. Tingueu en compte que si utilitzeu l’objectiu de
Canon, APT llegirà la distància focal actual de l’objectiu després de cada exposició i actualitzarà el camp de
focal length en Object Calculator proporcionant el valor d'ús
a PointCraft.
Si voleu utilitzar el FOV personalitzat, feu servir Maj+Click al
botó Solve, introduïu la mida en minuts d'arc i feu clic a “Go”
per començar a resoldre.
En el cas que tingueu problemas amb “near solving”,
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consulteu el tema següent al fòrum APT. Conté una discussió sobre els paràmetres PS2 que tenen efectes
sobre el solving.
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=474

Blind
Feu resolució cega mitjançant l'ús de All Sky Plate Solver (ASPS). La secció Object Calculator s'ha d'omplir
per tal de passar la distància focal correcta i la mida del píxel a ASPS.
En el cas de problemes amb la resolució cega, consulteu el tema següent al fòrum APT. Conté discussions
sobre la configuració de ASPS que tenen efectes sobre el solving
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=618

Auto
Realitza la següent seqüència d'accions:Shoot -> Get Scope Pos -> Solve -> Sync
Si no hi ha una durada d'exposició definida a PointCraft Settings, llavors n’utilitza una de la pestanya
Camera.
Si només està instal·lat PS2 o ASPS, utilitzarà l'aplicació disponible. Si tots dos estan instal·lats, el mètode
de resolució es defineix pel selected method a setting, PointCraft pot utilitzar PS2, ASPS o preguntar-vos
sobre quin s'utilitza en cada ús automàtic
Podeu fer servir Ctrl+Clic en el botó Auto per forçar Near solving i Maj+Clic per Blind solving que anul·len
selected method a setting per a la realització del procediment actual.

Status
Mostra l'estat del procés de resolució actual.

Results
Mostra els resultats des de la darrera resolució:
• RA/Dec del centre d'imatge (marcat en la imatge amb dos petits cercles)
• Resolució d'imatge: en píxels en arc-segons per imatge
• Angle - la rotació del marc del nord celeste

Sync
Sincronitza el telescopi connectat amb les coordenades resoltes del centre d'imatge. Aquest és l'equivalent a
"L'alineació GoTo d'una estrella" proporcionada per la majoria dels telèfons mòbils.
Es mostrarà un missatge al tauler de registre Log quan es completi l'ordre.

Store
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Obriu la fitxa Custom de l’Object Browser en el mode "Add new" i, a continuació, omple la RA, Dec i l'angle
trobat des de la darrera resolució. Podeu introduir dades addicionals com ara el nom, el tipus, etc., i desar la
posició per a l'ús futur, després d'un canvi de meridià o en una altra sessió d'imatges.

Show
Mostra el FOV detectat per l'última resolució a l'aplicació Planetarium. Situa en el context celeste la imatge
que es mostra.

GoTo++ RA/Dec
Defineix les coordenades que s'utilitzaran per GoTo ++. Això és GoTo amb la confirmació de la posición de la
imatge.
Funciona bé en combinació amb el mode Aim. Tots dos descrits en la secció Objectiu and GoTo++.

Objects
Obriu l’Object Browser per carregar les coordenades GoTo++ Ra/Dec amb un objecte, per exemple, guardat
per la posició amb el botó Store de l'enquadrament anterior.
Maj+Clic pren les coordenades FOV actuals des de l'aplicació Planetarium.

Solved
Omple els camps GoTo++ Ra/Dec i Ra/Dec a la fitxa Gear amb les coordenades de la darrera imatge resolta.
Útil quan heu resolt una imatge antiga carregada amb el navegador d'imatges: fitxa Img.

Aim
Quan està habilitat, podeu trobar les coordenades celestes de qualsevol punt de la imatge resolta. Feu clic
amb el botó esquerre del ratolí a la imatge visible al panell LiveView / Preview panel i les coordenades
s'inclouran en GoTo++ RA/Dec i GoTo Ra/Dec a Gear.
Funciona bé en combinació amb GoTo++. Tots dos descrits en la secció Aim and GoTo++

GoTo++
Inicia una seqüència GoTo ++. Es tracta d'un GoTo amb la confirmació de la posició de la imatge.
Per la confirmació d’imatges, si no hi ha una durada d'exposició definida a PointCraft Settings,
s'utilitza la fitxa de la Camera.
Vegeu la secció Aim and GoTo++.

Settings
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Obre la configuració relacionada amb PointCraft.
Vegeu la secció PointCraft Settings.

Les sub-seccions PointCraft
Settings

Settings
The PointCraft Settings és accessible des del
botó Settings al quadre de diàleg PointCraft.
Aquest és el quadre de diàleg PointCraft Settings que defineix els paràmetres utilitzats només per
PointCraft.
És accessible des de la finestra PointCraft.

PS2 Path
Defineix la ruta d'accés a l'aplicació PlateSlove2 (PS2). Utilitzeu el botó "..." per obrir el quadre de diàleg
de selecció de folder (carpeta). El botó Download navega per la pàgina web per a la descàrrega de PS2.

ASPS Path
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Defineix la ruta d'accés a l’aplicació All Sky Plate Solver (ASPS). Utilitzeu el botó "..." per obrir el quadre
de diàleg de selecció de folder (carpeta). El botó Download navega per la pàgina web per a la descàrrega
d'ASPS.

Flip Directions
Activeu aquesta opció només si el mode Aim calcula la coordinació incorrectament o GoTo++ fa
moviments en sentit contrari.

Solving Timeout
Defineix quant de temps esperarà PS2 o ASPS per als resultats de la resolució

GoTo++ Attempts
Defineix quantes vegades el GoTo++ intentarà centrar l'objectiu desitjat.

GoTo++ Error
Defineix el percentatge aceptable de pixels d’error per GoTo++.

GoTo++ Pause
Defineix quants segons cal esperar després de GoTo ++ abans de prendre la imatge següent per a la
confirmació de posició. Algunes muntures poden requerir temps per estabilitzar-se després d'un
moviment.

Relative GoTo++
Quan està habilitat, el GoTo++ usarà la posició actual del telescopi i l'error de posició calculat per trobar
les coordenades per al següent intent de centrar les coordenades desitjades. Es recomana activar
aquesta opció.
Quan està deshabilitat, el GoTo++ farà un intent directe de centrar les coordenades desitjades.
Desactiveu aquesta opció si el vostre telescopi pot fer moviments molt precisos. Quan aquesta opció està
deshabilitada, es recomana desmarcar l'opció "No Auto Sync".

DSLR crop
Activeu aquesta opció només si PS2 no pot resoldre una imatge presa amb Canon EOS o càmera Nikon
a causa de la mida de FOV incorrecta.

No Sync
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Quan s'habiliti, PointCraft no enviarà l'ordre Sync a cada GoTo++. Es recomana deixar-ho desmarcat
quan el Relative GoTo++ també està desmarcat.
Si el vostre telescopi fa servir un model intern per apuntar i els comandaments Sync són inesperats i no
desitjats, desactiveu l’esmentat comandament i en aquest cas habiliteu aquesta opció.

Default Exposure
Defineix el temps de l'exposició d'imatges de GoTo++ i Auto. Si aquesta opció està buida o s'estableix a
0s, s'utilitzarà la durada d'exposició establerta a la pestanya Camera.

Image Quality
Quan està habilitat, GoTo++ i Auto usaran el tipus de qualitat "L", no importa el que estigui configurat a la
pestanya Camera. Aquesta opció només s'utilitza per a càmeres DSLR.

DSLR JPG fix
Activeu aquesta opció si voleu resolucio cega JPG a formats de qualitat S1, M, S.

Use un-stretched images
Quan s'habiliti, PointCraft farà resolució sense estirar la versió de la imatge actual. Aquesta opció només
té efecte en mode DSLR. L'estirament de l'histograma pot fer que les imatges de DSLR siguin més difícils
o impossibles de resoldre.

Solving Method for Auto
Defines what solving method to use when Auto button is used. 'Always Ask' gives possibility to select the
method on every use of Auto. It is also possible force using Near or Blind solving without asking.
Defineix el mètode de resolució que s'utilitza quan s'utilitza l’Auto button. 'Always Ask' ofereix la
possibilitat de seleccionar el mètode en cada ús d'Auto. També és possible forçar la resolución de
proximitat o cega sense preguntar-ho.

Aim and GoTo++
PointCraft és accessible des de la pestanya Gear
o amb drecera Alt+P.
When the image on screen is solved you can use the Aim button to activate the Aim mode. It allows
determining the celestial coordinates of every point in the current image. Just click in the image with the
left mouse button and PointCraft will calculate the RA/Dec of the point (and will mark it with four small
circles). The main purpose of the Aim mode is to define the point that you want to be the center of your
image. This is very easy way to frame the target object. Using the GoTo++ or regular GoTo, APT will
move the telescope to the desired position.
Cada vegada que seleccioneu un punt, les coordenades es col·loquen a la secció "Center FOV at
Position" (RA/Dec fields) per utilitzar-lo amb GoTo++ i també a la pestanya Gear (GoTo Ra/Dec) per
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utilitzar-lo amb GoTo regular.
Aquí teniu una captura de pantalla del mode Aim activat i les coordenades calculades del punt
seleccionat (marcades amb quatre cercles).

The GoTo++ is PointCraft feature that makes GoTo with image confirmation of the position. It makes
several iterations of the following automatic steps:
GoTo++ és la característica PointCraft que fa GoTo amb la confirmació de la posición de la imatge. Fa
diverses iteracions dels següents passos automàtics:
•
•
•
•

Feu un GoTo
Preneu una imatge (l'exposició es defineix a PointCraft Settings o a la pestanya de la Camera)
Resoleu la imatge
Avalueu l'error

Si l'error (la distància entre les coordenades desitjades i les coordenades de la imatge) és menor que la
definida a PointCraft Settings, el GoTo++ es considera exitós. Si l'error trobat és més gran, es fa un nou
intent fins que s'aconsegueixi el límit definit a PointCraft Settings.

Multi-Camera Operation
La instal·lació APT crea en el menú d'inici de Windows 3 icones "APT", "APT Camera 1", "APT Camera
2". Les dues primeres es poden utilitzar si teniu una càmera. L'últim s'utilitza quan voleu utilitzar la
segona càmera. No hi ha cap limitació per al nombre de càmeres que podeu utilitzar. Si voleu més, creeu
més dreceres a APT.EXE i col·loqueu el número corresponent com a paràmetre d'inici en el camp
"Destinatari". L'exemple següent mostra les “Properties” (Propietats) d'una drecera i el número s'estableix
en 2
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Per a cada APT de la càmera es crearà la carpeta "Càmera X"
a la carpeta Images Path establerta a la pestanya de
configuració Main. Això serà l'arrel de la imatge presa amb
aquesta càmera. Depenent de la configuració de fitxers, es
podrien crear agrupacions d'altres subcarpetes.
Totes les instàncies APT tenen la seva pròpia configuració.
És a dir que podeu tenir un conjunt de configuracions per a
CCD/CMOS, un altre per a Canon EOS i un tercer per a la
càmera Nikon, incloses diverses màscares per facilitar la gestió
de la càmera.
Vegeu la secció Select Camera Types sobre detalls sobre com
definir les connexions de la càmera. Quan feu servir diverses
càmeres al mateix temps, podeu configurar el sistema APT
Dithering per sincronitzar les exposicions i el dithering. Vegeu la
secció Multi-camera Dithering / Synchromization.
Consells i trucs. Cada vegada, activeu les càmeres DSLR en la mateixa seqüència. La primera càmera
activada es trobarà a partir de l'APT com a Càmera 1, la segona es trobarà com a Càmera 2 i així
successivament.

Keyboard shortcuts
Aquí teniu la llista de les dreceres de teclat definides a APT.
Alt+Space – Shoot (Disparar, prendre una imatge)
Alt+H – Histogram (Histograma)
Alt+F - Focus Aid (Ajuda Enfocador)

Alt+S - Settings (Configuració)
Alt+G - Graphs (Gràfics)
Alt+B - Bahtinov Aid (Ajuda Màscara
Bahtonov)

Alt+A - Auto Focus Aid (Ajuda Auto-enfoc)

Alt+M - Magnifier (Lupa)

Alt+K - Framing Masks (Quadres de Màscara)
Alt+O - Object Browser (Cercador d’Objectes)
Alt+P - PointCraft (Punt d’Artesania)
Alt+D - DSD Calculator (Calculadora DSD)

Alt+X - Pixel Aid (Ajuda amb els Píxels)
Alt+I - FITS Headers (Capçaleres FITS)
Alt+V - Advanced GoTo (GoTo Avançat)
Alt+Q - Sky Quality (Qualitat del Cel)
Alt+E - Preview Effects (Previsualització
dels Efectes)
Alt+W - Show in Map (Shift+Click on
Recalc) (Mostra al Mapa)

Alt+L - LiveView (Vista en Directe)
Alt+T - Cross (Creu)
F1 - Camera Tab (Pestanya de Càmera)
F3 - Tools Tab (Pestanya d’Eines)
F5 - Plan Start/Stop (Inicia/Atura el Pla)
F7 - Dithering Settings (Configuració del Dithering)

F2 - Gear Tab (Fitxa d’Engranatges)
F4 - Img Tab (Fitxa d’Imatge)
F8 - Dithering Monitor (Monitoratge del
Dithering)

F12 - Stop GoTo, Focuser, Wheel and Rotator moves
(Atura el GoTo, Enfocador, moviment de la “Roda

161

Manual en català d’APT (Astrophotography Tools)
Francesc Vallès

portafiltres i Rotador de Camp”)

Supported Hardware
No hi ha requisits especials per a l'equip que es pugui utilitzar per executar APT. Tots els ordinadors
que poden executar qualsevol versió de Microsoft Windows (XP o superior) estan bé.
A les seccions següents es descriuen els diferents dispositius de maquinari que APT pot controlar.
Les subseccions del maquinari compatible
Canon EOS Cameras
Nikon Cameras
CCD/CMOS Cameras
Mounts
Focusers
Filter Wheels / Drawer
Rotators
Temperature / Humidity Sensors
Sky Quality Meters
Canon/Nikon Shutter Cables

Canon EOS Cameras
• Les càmeres amb el processador Digic 2 requereixen un cable addicional per controlar l'obturador
• Les càmeres amb el processador Digic 3 requereixen un cable addicional només si cal fer un
bloqueig del mirall natiu
• Les càmeres amb Digic 4 i el processador més nou no requereixen cable addicional
Es pot trobar informació diversa sobre els models compatibles de Canon a la Canon Matrix a la
página de l’APT.
Consulteu Starting APT o les seccions Select Camera Type per obtenir informació detallada sobre
com connectar la càmera.

Nikon Cameras
APT pot controlar la majoria de Nikon DSLR (excepte els models 3xxxx):
• Les càmeres D5000, D5100, D7000, D700, D300 (S), D90, D80, D60, D40 requereixen un cable
addicional per controlar l'exposició de l'obturador/bulb.
• Les càmeres D200, D80, D60, D40, D3S requereixen que l'APT s'iniciï en el mode de
compatibilitat amb Windows Vista SP2. A la dreta, feu clic a la icona APT, seleccioneu Propietats
i aneu a la pestanya Compatibilitat.
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• Els altres models Nikon no tenen requisits especials.

Es pot trobar informació diversa sobre els models compatibles de Nikon a la Nikon Matrix a la
página de l’APT.
Consulteu Starting APT o les seccions Select Camera Type per obtenir informació detallada sobre
com connectar la càmera.

CCD/CMOS Cameras
APT pot controlar diversos tipus de càmeres CCD / CMOS:
•
•
•
•

Compatible amb ASCOM
Càmeres i rodes QSI
Càmeres i Rodes SBIG
Altair Astro cameras

Consulteu Starting APT o les seccions Select Camera Type per obtenir informació detallada sobre
com connectar la càmera.

Mounts
APT és capaç de controlar telescopis que tenen controladors ASCOM. Encara no hi ha cap suport
natiu complet per a les muntures compatibles LX200 (consulteu-ho ASCOM driver per a muntures
LX200), però APT pot enviar la major part d’ordres LX200 a través de la connexió ASCOM que es
pot utilitzar per obtenir un millor rendiment de la muntura .
Per obtenir informació sobre el control de muntures, consulteu la secció Telescope a la pestanya
Gear.

Els suports Meade amb el controlador AutoStar es detecten automàticament i el control addicional
es proporciona a la secció Meade a la pestanya Gear.
Si l'opció "LX200 compatible mout" està habilitada a la pestanya Scope & Focuser, l’APT usarà el
protocol LX200 a través de la connexió ASCOM.
The mount connection is used or can be used by the following APT features:
La connexió de la muntura s'utilitza o pot ser usada per les següents funcions APT:
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•
•
•
•
•

PointCraft
Dithering- control directe de la muntura quan no hi ha guia - APT Dithering
Meridian Flip Clock
Imaging plans - Scripts and Commands
Utilitzeu la posició actual per crear l'ítem personalitzat al navegador d'objectes.

Focusers
APT és capaç de controlar els enfocadors que tenen controladors ASCOM, així com els enfocadors
de Meade.
Per obtenir informació sobre el control dels enfocadors, consulteu la secció Focuser a la pestanya
Gear.

Per a enfocadors Meade, consulteu l'opció "Meade Focuser" a la pestanya Scope & Focuser i la
secció Meade a la pestanya Gear.
La connexió de l’enfocador s'utilitza o pot ser utilitzada per les següents funcions d'APT:
•
•
•

Auto Focusing Aid
Filter Wheel - Adjust Focuser
Imaging plans (Scripts and Commands)

Filter Wheels / Drawer
APT és capaç de controlar les rodes portafiltres que tenen controladors ASCOM, així com les rodes
portafiltres QSI i SBIG a través de les interfícies natives. També és possible fer un seguiment de l'ús
de la roda o calaix portafiltres manuals.
•
•
•

Per connectar la roda portafiltres ASCOM - la secció Filter Wheel a la pestanya Gear.
Per connectar la roda portafiltres SBIG – Select Camera Type
Per descriure els filtres, compensacions, guanys – Pestanya de configuració Filter Wheel.

Nota: La roda interna QSI es connecta automàticament a la connexió de la càmera.
Nota: Per a la roda o el calaix manual, cal canviar el filtre a la pestanya Gear una vegada que el filtre
es canviï manualment. Podeu configurar APT per mostrar un recordatori quan s'ha de canviar el
filtre a través de la pestanya Configuració del Filter Wheel.
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APT admet l'ús del offset (compensació) de focus i guany per filtre. Si s'introdueixen
compensacions, hi ha una connexió amb un Focuser i "Adjust Focuser" si la pestanya Gear està
habilitada, la posició del focus se sintonitzarà en cada canvi de filtre. Si introduiu el valor de guany,
s'utilitzarà quan el filtre es trobi davant de la càmera.
Note: It is recommended to describe the filters in the Filter Wheel settings tab rather than in the
ASCOM driver in order to get better behavior and experience!
Nota: Es recomana descriure els filtres a la pestanya Configuració Filter Wheel en comptes del
controlador ASCOM per obtenir un millor comportament i experiència.
La connexió de la roda portafiltres s'utilitza o pot ser utilitzada per les següents funcions APT:
1. Imaging plans
2. Imaging plans (Scripts and Commands)
3. CCD Flats Aid

Rotators
APT és capaç de controlar els rotadors que tenen controladors ASCOM.
Vegeu Rotator a la secció Gear

La connexió del rotador s'utilitza o pot ser utilitzada per les següents funcions d'APT:
• Object Browser
• Object Calculator
• PointCraft
• Planetarium

Temperature / Humidity Sensors
APT és capaç d'utilitzar diversos sensors externs de temperatura i humitat.
Aquests són els tipus principals:
•
•
•
•

Sensors de temperatura i temperatura / humitat realitzats per PCSensor.com
USB DewPoint fet per usb-foc.us
Qualsevol enfocador compatible amb ASCOM amb sensor de temperatura
Els projectes de codi obert AstroHub i JoloFocuser: suport tant per a la temperatura com per
a la humitat.

L'ús dels dos primers tipus s'hauria de configurar a la pestanya de configuració Temperature & Sky.
L'altra opció es detecta i s'utilitza automàticament en la connexió de l’enfocador.
Consulteu la secció External Sensors per obtenir més informació sobre com utilitzar les lectures de
temperatura i humitat.
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Els sensors s'utilitzen o poden utilitzar-se per les següents funcions d'APT:
•
•
•
•
•

iniciació de Temperature/Humidity/Dew Point
Gràfics de Temperature/Humidity/Dew Point
Temperature/Humidity us de part de noms
Refocus notifications sobre canvi de temperatura
Notificacions de tancament Dew Point

Sky Quality Meters
APT pot utilitzar sensors externs per mesurar la qualitat del cel. Suporta Unihedron i dispositius
compatibles amb Sky Quality Meter.
See the section External Sensors for more information on how to use the sky quality readings.
Consulteu la secció External Sensors per obtenir més informació sobre com utilitzar les lectures de
qualitat del cel.
Cal configurar el dispositiu des de la pestanya de configuració Temperature & Sky.

Canon/Nikon Shutter Cables
Els cables de l'obturador són dispositius addicionals per a PC. Es necessiten càmeres Canon EOS
amb processador Digic 3 per utilitzar la funció de bloqueig del mirall. Per a la càmera Digic 2, aquest
tipus de cable necessita fer que tots dos: utilitzar la funció de bloqueig del mirall i controlar
l'obturador. També alguns models Nikon necessiten aquest cable per controlar l'exposició bulb.
Hi ha tres tipus principals de cables d'obturador i són compatibles amb APT:

Shoestring Astronomy DSUSB/DSUSB2 – Canon i Nikon
Controlador d'obturador d'exposició llarga DSUSB / DSUSB2 de Shoestring Astronomy. Una vegada
que es selecciona una opció DSUSB o DSUSB2 de la llista "Long exposure control", l’APT intentarà
establir una connexió amb el controlador. Podeu trobar més informació sobre DSUSB / DSUSB2 a
http://store.shoestringastronomy.com/products_ds.htm

Serial Cable - Canon
Cable de control sèrie (RS232) connectat al port COM o USB (amb el convertidor Serial a USB
adequat). Si no us veiu capaços de fabricar aquest tipus de cable, aquí hi ha un proveïdor.

Hap Griffin Astro-Cables http://imaginginfinity.com/astrocables.htm
Dos enllaços (per descomptat, hi ha més a La Xarxa) amb instruccions de "Faci-ho vostè mateix":
http://www.beskeen.com/projects/dslr_serial/dslr_serial.shtml
http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonRelease.html

Serial Cable - Nikon
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Cable de control sèrie (RS232) connectat al port COM o USB (amb el convertidor Serial a USB
adequat). Actualment no hi ha manera de comprar un cable preparat per a la càmera Nikon. Aquí
teniu una discussió sobre "Faci-ho vostè mateix":
https://www.cloudynights.com/topic/457536-usb-corded-shutter-control-for-nikon/

Biula Audio trigger - Canon
Biula Audio trigger utilitza el port d'àudio i el cable especial per controlar l'obturador de la càmera.
Les instruccions sobre com construir aquest cable es pot trobar aquí:
http://www.ideiki.com/astro/biula_audio_trigger.pdf
Nota: assegureu-vos que el volum de l'àudio s'estableixi com a màxim.

Les sub-seccions de Canon/Nikon Shutter Cables

KMtronic cable

KMtronic Cable
A partir de la versió 3.50, APT admet un nou tipus de cable d'obturador Canon / Nikon. És molt fàcil
de fer, no requereix cap habilitat electrònica ni cap soldadura. Un altre avantatge és que no hi ha
necessitat d'un adaptador de sèrie a USB, el cable es connecta directament a un port USB. Una
vegada que el cable estigui a punt, cal activar l'opció KMTronic based shutter calbe a la pestanya
configuració principal Main Settings i seleccionar el port COM en el Long Exposure Control.
Necessites tres coses principals:
1. KMTronic USB Relay Board (https://www.kmtronic.com/usb-relays.html/usb-relaycontroller-one-channel-pcb.html)
2. El control d'obturador més econòmic possible per a la vostra càmera
3. Cable USB

Les altres coses que utilitzareu
són: alguna cosa per tallar
cables, cinta d'aïllament i un
tornavís.
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Pas 1
Talla el cable del control remot
prop del botó per obtenir un cable
més llarg connectat al connector.
Traieu l'aïllament dels cables i
connecteu el cable a la càmera.
Enceneu la càmera. Comenceu a
connectar els cables en un parell
per veure quin parell dispararà
una imatge (en aquest cas, és el
blau i el blanc). No hi ha cap risc
de fer malbé res. Això és el que
fa el controlador remot;)

Pas 2
Talla el cable innecessari i l'aïllem
amb una mica de cinta. Podeu
utilitzar la bossa de plàstic: tallar
un dels extrems com a la imatge
(tall més petit seria millor :)). Si és
necessari, reduir una mica les
parts no aïllades dels cables i
connectar-les als connectors C i
NO (deixar NC lliure) utilitzant el
tornavís. El LED verd es tornarà a
activar durant l'exposició per que
és possible que vulgueu que sigui
visible ...

Pas 3
Aïlleu el tauler d'alguna manera. A
la imatge es dóna una opció. Un
altre és utilitzar la cinta d'aïllament
blanc (blanc per veure el LED verd)
i embolicar ambdós cables i la placa
en un sol paquet. Si teniu una caixa
plàstica adequada, podeu fer el
treball ... No useu caixa metàl·lica!
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Old Links
Hi ha diverses traduccions de versions anteriors de la Guia de l'usuari. Són molt diferents d'aquesta
guia, però u spot ser útil.
Ръководството на Български APT-Benutzerhandbuch Guida utente
Guide non officiel en français
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