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SV aligner

Alineació a la polar en 5 passes pel mètode Sánchez - Valente

svaligner.com

A diferència del mètode de la deriva, aquest mètode deixa la muntura perfectament alineada en una sola correcció.
Per perfectament alineada s'entén amb un error respecte al NCP real de pocs píxels.
1. El mètode implica fer un parell de captures, preferiblement a binning 1 x 1 per gaudir de la màxima resolució:
1. La primera anomenada Mov. RA, de 2 - 3 minuts, desplaçant la RA cap a l’est des de la posició de "Park / Home“
Mantenir el desplaçament en RA cap a l’est fins que acabi la captura de la imatge.

2. La segona imatge anomenada Mov. Cel, de 45 - 90 minuts, també des de la posició de "Park / Home" però amb la
muntura aturada (sense seguiment). Aquesta captura es farà només el primer cop que s'ajusti la alineació fent servir el nostre mètode.
En endavant i sempre i quan un sigui al mateix hemisferi i treballi amb el mateix tren òptic, tant sols caldrà fer la captura curta de 2 - 3 min.

3. Executar SV aligner i obrir les dues imatges capturades Mov. Cel i Mov. RA
Triar dues traces en totes dues imatges i dibuixar segments que connectin el punt de inici i final de cada traça.
Aquest parell de traces en cada imatge, farà de punt de referència del sistema d'alineació.
Seleccionar el mateix parell de traces (mateixos estels) en totes dues imatges.
Després, dibuixar els segments d'altres 3 traces addicionals en cada imatge.
Aquestes traces addicionals no tenen perquè ser les mateixes a cada imatge.

2. A la part inferior de la finestra s'ensenyen les coordenades dels centres de rotació de Mov. Cel i Mov. RA.
Les coordenades de la projecció del NCP es visualitzen en color taronja. El desplaçament necessari en píxels així
com la direcció en tots dos eixos es visualitzen sobre la imatge Mov. RA. amb dues fletxes de color blau.
3. Des de la posició de "Park / Home", posar en marxa el seguiment sideri, llançar una captura continua (1 - 2 segons
d'exposició) i localitzar un estel petit i brillant al àrea central de la imatge.
Prendre nota de les seves coordenades i afegir a cada eix els valors del camp Correcció necessària (x,y).
4. Posicionar el cursor a les coordenades finals calculades i deixar-ho allà. Fent servir els cargols d'azimut i altitud moure
l'estel fins a la posició del cursor. En arribar a aquest punt, la muntura hi serà perfectament alineada al NCP.

Mètode Sánchez-Valente d'alineació a la polar per desplaçament del NCP
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Preparació de la muntura i captura de la imatge Mov. RA
Polaris

1. Preparació inicial:

NCP

1.a

a. Alinear la muntura pel mètode de l'hora angular

per aproximar-nos al NCP (Pol nord celeste).
O bé al pol sud celeste si ens trobem al hemisferi sud.

1.b

DEC

b. Alinear el CCD amb els eixos de RA i DEC

DEC
o

Cargol
d’altitud

RA

2. Posar la muntura en posició de "Park / Home"

Cargol
d’azimut

S'assumeix una posició de "Park / Home" estàndard apuntant al NCP.
Important: un cop apuntat al NCP la muntura ha de romandre aturada, sense seguiment.

Park Scope

2

Home Pos.
Stop Tracking

3. Des del comandament, seleccionar una velocitat x4
Això dependrà de cada muntura. En el nostre cas fem servir una EQ6 Pro.

3

4. Prémer i mantenir premut el botó de la R.A. que mou l’eix
cap a l'est, durant els 2 minuts de captura de la imatge Mov. RA
Així es simularà un moviment continu i "accelerat" de la volta celeste.

4

El botó de moviment en R.A. a prémer, dependrà del hemisferi en que ens trobem.

de l'aplicació de captura de imatges (tant se val quina es faci servir),
llançar una captura de 2 minuts. Desar la imatge com Mov. RA
Mantenir premut el botó de la R.A. que mou l'eix cap a l'est fins que acabi
la captura de la imatge.
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Captura de la imatge Mov. Cel
1

1. Posar la muntura en posició de "Park / Home"

Park Scope
Home Pos.

S'assumeix una posició de "Park / Home" estàndard apuntant al NCP.

Stop Tracking

Important: un cop apuntat al NCP la muntura ha de romandre aturada, sense seguiment.

2. Des de l'aplicació de captura de imatges (tant se val quina es faci servir),
llançar una captura de com a mínim 45 minuts. (45 - 90 min)

Imatge Mov. Cel

2

Desar la imatge com Mov. Cel .

En aquest cas, la muntura no es mourà i per tant serà la rotació del cel la que crearà
la imatge. Al centre de rotació d'aquesta imatge es troba el NCP de debò.

3. Notes importants:
- S'ha de tenir en compte que aquesta imatge es captura un sol cop. En endavant i pel mateix tren òptic (tub, filtres,
aplanadors, CCD) i dintre del mateix hemisferi, tant sols caldrà tornar a capturar la imatge curta de 2 - 3 min
- Per tant, es recomana allargar el temps de captura a 1,5 hores en comptes del mínim recomanat de 45 minuts

esmentat al punt 2
La imatge Mov. Cel que s'inclou en aquesta guia correspon a una captura de 90 minuts.

4. Contrastar les imatges capturades de forma
que les traces es vegin clarament
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Instal·lació, inici i configuració de l'aplicació
1.a

1. Instal·lació de l'aplicació
a. Faci doble clic al arxiu setup.exe

1.b

b. Segueixi els passos indicats pel instal·lador
2. Faci doble clic a la icona SVAligner
Per conèixer més sobre la interfície, vegi l'annex 7.

2

3. Si la llengua de la interfície no es la seva, canviï-la
Faci clic sobre la icona de la bandera per desplegar la llista
de llengues disponibles.
L'aplicació es tancarà i es tornarà a executar en la llengua seleccionada.

4. Introdueixi els paràmetres de configuració de l'aplicació
a. Seleccioni el sentit de rotació dels estels a les imatges.
Aquest paràmetre es obligatori i s'assumeix el sentit antihorari per omissió.

3

b. Introdueixi la distància focal del seu sistema en mil·límetres
c. Introdueixi la grandària de píxel de la seva càmera en micres
Els paràmetres 4.b i 4.c no son pas obligatoris, però es recomana
omplir-los amb els valors adients per poder fer la conversió del
error en píxels a segons d'arc.

4.a

4.b
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Imatge Mov. Cel

1. Seleccioni la finestra “Rotació cel”

1

Faci clic sobre el nom de la pestanya.

2. Premi el botó "Obrir imatge"

2

Els formats admesos son els estàndards
de 8 bits (JPG, TIF ...) però no els FITS.

3. Seleccioni la imatge de rotació del cel i premi Obre

3

Aquesta es la imatge Mov. Cel de 45 – 90 min d’exposició.

4. Triï la primera traça de referència i dibuixi el seu segment
Per a dibuixar un segment vegi els annexos 1, 2 i 4. Es important que
els punts de inici i final s'ajustin amb precisió, vegi l'annex 3.

4
5. Triï la segona traça de referència i dibuixi el
seu segment
Es important que els punts de inici i final s'ajustin amb precisió.

6. Seleccioni 3 traces més i dibuixi els seus segments
Un cop dibuixat el segon segment, es calcularà el centre de
rotació de la imatge Mov. Cel

6

5
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Imatge Mov. RA
1

1. Seleccioni la finestra “Rotació RA”
Faci clic sobre el nom de la pestanya.

2. Premi el botó "Obrir imatge"

2
3

Els formats admesos son els estàndards
de 8 bits (JPG, TIF ...) però no els FITS.

3. Seleccioni la imatge de rotació de la R.A. i premi Obre
Aquesta es la imatge Mov. RA de 2 – 3 min d’exposició.

4. Seleccioni la primera traça de referència i dibuixi el seu segment
Aquesta traça ha de ser la mateixa que la seleccionada a la imatge Mov. Cel, vegi l’annex 6
Es important que els punts de inici i final s'ajustin amb precisió, vegi els annexos 1, 2, 3 i 4

4

5. Seleccioni la segona traça de referència i dibuixi
el seu segment Ha de ser la mateixa "segona" traça que
la seleccionada a la imatge Mov. Cel, vegi l’annex 6
Es important que els punts de inici i final s'ajustin amb precisió.

6. Seleccioni 3 traces més i dibuixi els seus segments
Aquestes traces addicionals no cal que siguin les mateixes
que les seleccionades a la imatge Mov. Cel.

6

5

Un cop dibuixat el segon segment, es calcularà el centre de
rotació de la imatge Mov. RA en color blau i la
projecció del NCP en color taronja.
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Correcció necessària i preparació de la muntura
1

1. Sobre la imatge Rotació RA, SV aligner visualitza la Correcció necessària (x,y)
per alinear l'eix de rotació de la RA, en color blau, amb el de rotació del cel, (NCP
projectat), en color taronja.

2

2. Posar la muntura en posició de "Park / Home"

Park Scope

Captura contínua a
la màxima resolució

Home Pos.

S'assumeix una posició de "Park / Home" estàndard apuntant al NCP.

3. Llançar una captura contínua de 1 - 2 seg d'exposició
Si amb temps d'exposició de 1 - 2 seg no s'arriba a veure estels

3

petits i brillants, s'haurà de seleccionar algun factor de binning.
Si es treballa amb binning, s'ha de tenir en compte que els valors (x,y) de
correcció necessària esmentats al punt 1, també s'hauran de dividir pel mateix factor.

4

4. Triï un estel a la zona central de la imatge
Es important que sigui un estel petit i brillant.

5. Seleccioni el seguiment sideri

5
Sidereal Rate
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Corrección de la alineación de la montura en azimut i altitud
1

1. Si l'aplicació de captura ho permet, marqui la posició de
l'estel i prengui nota de les seves coordenades (x,y)
2. Calculi la posició final (x,y) amb els valors de
"Correcció necessària (x,y)" i afegeixi sobre la imatge una
segona marca a les coordenades resultants
2

2003 + 52 = 2055 (x)
630 - 53 = 577 (y)

3. Si la seva aplicació no permet crear marques, mogui el
cursor fins a les coordenades calculades i deixi-ho allà.
En aquest cas el cursor farà de marca de la posició de destí.

3

4. Fent servir els cargols d'azimut i altitud mogui
l'estel fins que arribi a la marca
(o fins que arribi al cursor, si va triar la opció del punt 3)

4

5. Si s'ha fet tot correctament, la muntura hauria de estar
alineada al NCP amb un error de l'ordre de pocs píxels
Si es vol comprovar l'error final desprès de la correcció, tant sols s'haurà
de tornar a repetir la captura en RA (la curta de 2 min), identificar les
dues traces de referència de la imatge Mov. Cel i 3 més, dibuixar els
Cargol
d’altitud

seus segments i comprovar novament el valor de l'error actual.

Cargol
d’azimut

Però en general, aquesta segona passada no caldrà fer-la.

5
El límit de precisió real ve donat per la resolució mecànica
dels cargols d'altitud i azimut de la muntura.

NCP
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Annexos
Annex 1: Guia per a la selecció de traces a les imatges
Annex 2: Dibuixar segments. Ampliar / reduir la imatge
Annex 3: Ajustar el punt d'inici i final del segment
Annex 4: Direcció de les traces. Tipus de traces
Annex 5: Gestió de finestres
Annex 6: Factor d'escala
Annex 7: Interfície de l'aplicació
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Annex 1: Guia per a la selecció de traces a les imatges

1. Les imatges Mov. Cel i Mov. RA tenen que estar ben contrastades
Ajusti el histograma fins que les traces es vegin clarament

1

2. Identifiqui zones amb traces primes i ben contrastades
Es important que les traces seleccionades hi siguin dins de zones
separades aproximadament 60º entre elles.

Tres exemples igualment correctes de zones de selecció separades 60º

2

Seleccioni traces que no hi siguin contraposades ni paral·leles.

ó

Selecció
correcte

Selecció
incorrecte

3. Identifiqui 2 traces primes però destacades, que faran de
traces de referència entre totes dues imatges Mov. RA i Mov. Cel

3

ó

Seleccioni les traces
de referència dintre de
la zona assenyalada.

A la aplicació, aquestes traces de referència es visualitzen en color verd clar i verd fosc.

4. Identifiqui 3 traces més dintre de les zones de selecció
esmentades al punt (2)
Les traces que no son de referència es visualitzen en color blau.

4

Si es dibuixa un segment absurd, l'aplicació el visualitza en color vermell.
Amb 5 segments, Primera traça de referència,
Segona traça de referència i d'altres 3 traces més,
el càlcul final de la correcció necessària (x,y) ja serà molt acurat.
En teoria i si les traces fossin perfectes, amb les dues de referència en
tindríem prou.Tanmateix, les Altres 3, milloren la precisió final.
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Annex 2: Dibuixar segments. Ampliar / reduir la imatge
1.d

1.a
1. Dibuixar un segment que ajunti els dos extrems de la traça

+

Ctrl

a. Col·loqui el cursor sobre un extrem de la traça
b. Premi i mantingui la tecla control

1.b

1.e

Deixar anar el
botó del ratolí

El cursor canviarà la seva icona i es presentarà en forma de creu
Ctrl

c. Sense deixar anar la tecla control, faci clic i mantingui-ho
d. Mogui el cursor fins al extrem contrari de la traça

Ctrl

1.c

1.f

e. Deixi anar el clic, però no deixi de prémer la tecla control
Ctrl

f. Deixi anar la tecla control

+

2. Ampliar / reduir la imatge
2.a

a. Premi el botó del ratolí i mantingui-ho
b. Mogui el cursor en diagonal fins a envoltar la traça
dintre del àrea seleccionada

2.b

c. Deixi anar el botó del ratolí, la zona envoltada s'ampliarà
2.c
d. Per a reduir l'escala de la imatge fins que s'ajusti a la

Deixar anar el
botó del ratolí

finestra, faci clic amb el botó dret del ratolí.
3. Esborrar un segment
a. Seleccioni el segment

3.a

b. Premi la tecla Suprimir

2.d

3.b
Supr
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Annex 3: Ajustar el punt d'inici i final del segment
1.a

1. Ajusti el punt de inici del segment
a. Ampliï el àrea de inici del segment
Per ampliar segueixi els passos del Annex 2, punt 2.

b. Faci un clic sobre el segment i seleccioni la
nansa del extrem
c. Sense deixar anar el botó del ratolí, mogui la
nansa cap al píxel central del extrem de la traça
2. Reduir l'escala de la imatge
Faci clic amb el botó dret del ratolí
3. Ampliar l’àrea del final del segment
Per ampliar segueixi els passos del Annex 2, punt 2.

4. Ajust del punt final del segment
1.b

Torni a repetir els passos dels punts 1.b i 1.c

2

1.c
4
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Annex 4: Direcció de les traces. Tipus de traces
1

1. La direcció del moviment de les traces es
determinen a nivell global mitjançant la llista de selecció

Sentit de rotació, que pot ser Horari o Antihorari
Així doncs, a l'hora de dibuixar els segments tant se val per on es
comenci. L'aplicació automàticament aplicarà el sentit seleccionat.

2. A mida que es va dibuixant els segments de les
traces, SV aligner va definint els seus tipus de
forma automàtica.
Primer segment: Primera traça de referència (verd clar)
Segon segment: Segona traça de referència (verd fosc)

2

D'altres segments: Altre (blau)

Primera traça
de referència

Segona traça
de referència

Altre

3.a
3. Per canviar el tipus de traça:
a. Seleccioni la traça fent clic
b. Faci clic amb el botó dret del ratolí
c. Seleccioni el tipus de traça

3.b

Canviar el tipus de traça pot ser convenient donat el cas en
que a la imatge Mov. RA, no es pugui identificar les traces

3.c

de referència seleccionades a la imatge Mov. Cel.
Si aquest fos el cas, s'haurà de seleccionar i canviar el tipus de
traça "Primera / Segona traça de referència" amb tal de fer-les
coincidir a totes dues imatges Mov. Cel i Mov. RA.
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Annex 5: Gestió de finestres

1.a
1. Per a organitzar les finestres de l'aplicació
a. Col·loqui el cursor sobre la pestanya de la

1.b

finestra Rotació RA
b. Premi el botó del ratolí i mantingui-ho
La finestra de la imatge se seleccionarà i es visualitzarà
la icona central d'organització de finestres.

c. Sense deixar anar el botó del ratolí, arrossegui el cursor
fins al lateral dret de la icona central d'organització
d. Deixi anar el botó del ratolí

1.c

Deixar anar el
botó del ratolí

1.d

2. Ampliï la imatge a cadascuna de les finestres per
treballar més còmodament a l'hora de identificar la
mateixa traça en totes dues imatges
3. Recuperi l'organització inicial de finestra única
Arrossegui la pestanya de la finestra al centre de la finestra contrària
i col·loqui el cursor sobre la zona central de la icona de organització

2

3
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Annex 6: Factor d'escala

El factor d'escala mesura la relació de grandària entre les imatges
Mov. Cel i Mov. RA

1
Mov. Cel
fl 600 mm

De forma indirecta, el factor d'escala ens permet conèixer si la selecció de
les traces de referència es correcte o no.
El significat del seu valor canvia en funció del cas :

Mov. RA
fl 600 mm

1. Donat el cas en que totes dues imatges s'hagin
capturat a la mateixa longitud focal:
Un factor d'escala diferent de 1 ens dirà que com a mínim una de les
traces de referència seleccionades no es comuna a totes dues imatges.
Es a dir, per a imatges capturades a la mateixa focal el factor d'escala
ens diu si la selecció es correcta o no.

Selecció incorrecte de la segona
traça de referència a la imatge RA

2. Donat el cas de que les imatges s'hagin capturat
a longituds focals diferents :
El factor d'escala presentarà la raó focal entre totes dues imatges.
Si aquesta diferència es coneguda, podrem comprovar si el factor d'escala
coincideix. Si no es així, aquesta diferencia indicarà que com a mínim una de
les traces de referència seleccionades no es comuna a totes dues imatges.
Tot això vol dir que, capturant tant sols una imatge Mov. Cel a una
longitud focal mitja (1000 mm) serem capaços de alinear de forma
acurada, configuracions entre 500 i 2500 mm capturant únicament
la imatge curta de (2 -3 min) Mov. RA, ;-)

2
Mov. Cel
fl 600 mm

Mov. RA
fl 900 mm

Selecció correcte de traces
de referència a focals diferents
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Annex 7: Interfície de l'aplicació
Botó Obrir imatge

Icona de selecció
de la llengua

Barra de configuració

Pestanyes de
les finestres

SV aligner
home page

Arrossegui la pestanya
de la finestra cap al
centre de la imatge per
visualitzar la icona de
organització.
Arrossegant la pestanya
sobre les diferents
àrees de la icona les
finestres s'organitzaran
tal i com se indica.

Segona traça
de referència
verd fosc

Selector de
finestres

Premera traça
de referència
verd clar

D'altres traces
blau

Centre de rotació RA
NCP projectat i correcció
necessària (x,y) en píxels

Correcció necessària en
píxels que cal per
alinear la muntura al NCP

Barra de valors

Coordenades del centre
de rotació Mov. Cel

Coordenades del centre
de rotació Mov. RA

Coordenades de la projecció del NCP a la imatge Rotació RA (NCP real)
Error en píxels i segons d'arc (Si s'ha definit els valors de lf i grandària de píxel)
Factor d'escala (relació de grandària entre les imatges)
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