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Pré-requisitos

• Computador com um dos sistemas operativos:
Windows, MAC OSX ou Linux.

• Mínimo de 4 GB de memória RAM.

• Cerca de 4 GB de espaço livre para instalação do Python
e HOPS.



Instalar Anaconda (Python)

• Visite o website Anaconda 
(https://www.anaconda.com/distribution/#download-section)

• Clique em Download sob a versão Python 3.7.

• Para utilizadores Windows, durante a instalação, preste 
atenção ao instalar o Python na sua directoria Home
(instale apenas para si, não para todos os utilizadores) e 
adicione o python como variável de sistema.



Instalar Anaconda (Python)

Para utilizadores Windows, durante a instalação:



Instalar HOPS
Para instalar o software:
• Faça download do código do GitHub
(https://github.com/HolomonAstronomicalStation/hops/archive/master.zip)
• Extraia o ficheiro hops-master.zip
• Duplo clique em um dos ficheiros dentro da subpasta, 

dependentemente do seu Sistema operativo:
• windows_installer.cmd
• osx_installer.command
• linux_installer.sh

• Após instalar o programa, o ficheiro executável hops.x
(.cmd para windows, .sh para linux, .command para 
OSX) será criado no seu ambiente de trabalho.



Problemas conhecidos

• Para utilizadores Windows, se o “windows_installer.cmd” 
não funciona, isso significa que o Python não foi 
instalado como variável de sistema. Nesse caso, tente 
instalar novamente o Python através do Anaconda, ou 
adicione o Python como variável de sistema. (https://geek-
university.com/python/add-python-to-the-windows-path).

• Para Mac OS MOJAVE 10.14.6, TkIner, a interface gráfica 
utilizada pelo HOPS não funciona apropriadamente na 
versão OSX. Para resolver este problema necessita de 
actualizar o seu Mac OS para a versão Catalina.



Redução



Janela de redução

A primeira janela que irá aparecer é a janela de redução de dados. Se você 
utilizou o software anteriormente, as ultimas configurações serão carregadas.



Seleccione a directoria dos dados
a. Clique em Choose Directory
b. Seleccione a directoria na segunda janela.

a
b



DICAS

Organize os dados de forma a que lhes possa aceder facilmente a partir do
HOPS. A seguinte estratégia funciona muito bem e é bastante conveniente:
• Mantenha todos os frames científicos e de redução na mesma pasta, sem 

utilizar subpastas.
• Utilize uma identificação especifica para o frames científicos, por exemplo:

“WASP-10b-001.fits”, “WASP-10b-002.fits”, etc…
• Utilize uma identificação especifica para o bias frames, que não contenha 

a mesma identificação que utilizou nos frames científicos, por exemplo: 
“bias-001.fits”, “bias-002.fits” etc…

• Utilize uma identificação especifica para o dark frames, que não contenha 
a mesma identificação que utilizou nos frames científicos, por exemplo: 

“dark-001.fits”, “dark-002.fits” etc…
• Utilize uma identificação especifica para o flat frames, que não contenha a 

mesma identificação que utilizou nos frames científicos, por exemplo: 
“flat-001.fits”, “flat-002.fits”etc…



CUIDADO!

DIC
AS

Os frames de redução são muito importantes! Adquira-os com cuidado:

• Utilize a mesma temperatura, binning e subframe como nos frames
científicos.

• Adquira pelo menos 5 bias frames (tempo de exposição nulo, use uma
cobertura), e verifique que não existe contaminação de luz exterior.

• Adquira pelo menos 5 dark frames (igual tempo de exposição que
utilizou nos frames científicos, use uma cobertura), e verifique que não
existe contaminação de luz exterior.

• Adquira pelo menos 5 flat frames (apontando o equipamento para uma
superfície uniformemente iluminada, obtendo um número de
contagens igual a 2/3 da capacidade máxima do sensor). Se utilizar o
céu, verifique que as estrelas não estão visíveis nos frames.

• Não aplique nenhum pré-processamento (por exemplo, não crie master
frames) HOPS irá criar os master frames e utilizá-los de forma apropriada.



Seleccione os ficheiros de observação
c. Clique em Show files para visualizar os ficheiro que constam na sua 

directoria de dados, através da segunda janela.
d. Escreva em Name identifier for observation files o nome identificativo dos 

seus ficheiros de observação (ex. science frames)

c

d
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Seleccione os ficheiros de redução
e. Escreva em Name identifier for bias files o identificador dos ficheiros bias 
f. Escreva em Name identifier for dark files o identificador dos ficheiros dark 
g. Escreva em Name identifier for flat files o identificador dos ficheiros flat 

e
e-f-g

f
g



Verifique as suas selecções
h. Verifique se os ficheiros são encontrados. Não pode avançar com 0 

ficheiros de observação, mas poderá avançar sem ficheiros bias, darks
ou flat (não recomendado!)

i. Seleccione se quer aplicar “bin down” aos ficheiros de redução, 
escrevendo em Bin fits files o seu binning preferido (não recomendado!)

h

i



DANGER 
ZONE

DICAS

Não deve avançar sem utilizar frames de redução, mas em determinados
casos assim será necessário:
• Se o observatório fornecer dados completamente reduzidos, pode

avançar sem bias, dark, ou flat frames.
• Se o observatório fornecer dados reduzidos através de bias frames, pode

avançar sem bias frames.
• Se o observatório fornecer dados reduzidos através de bias e darks

frames, pode avançar sem bias ou dark frames.

Não avance se:
• apenas possui dados “raw”, darks e flats frames. Na ausência de bias

frames, os seus dados reduzidos irão conter distorções.
• apenas possui dados “raw” e flat frames. Flat frames não corrigidas

através de bias e darks frames irão causar problemas na redução.



Insira as coordenadas da estrela alvo RA / DEC

j. Se o cabeçalho da imagem contém coordenadas RA/DEC, irão ser
detectadas automaticamente, visualizadas em Detected target RA DEC e a
caixa Use detected values irá aparecer verificada. Se o cabeçalho não possui
essa informação, Detected target RA DEC aparecerá como “None” e a caixa
Use detected values irá aparecer desmarcada. Se pretender usar diferentes
valores, desmarque a caixa Use detected values.

k. Quando Use detected values está desmarcada, poderá inserir as
coordenadas em Manual target RA DEC, utilizando o formato requerido.



Insira as coordenadas da estrela alvo RA/ DEC

j

k



Insira as palavras-chaves do cabeçalho de dados

l. Para Exposure time header keyword, Observation date header keyword e
Observation time header keyword os valores default são EXPTIME, DATE-
OBS, TIME-OBS, respectivamente. Se estes valores não são detectados no
cabeçalho das suas imagens, irá ter que inserir os valores manualmente.

m. Para verificar o cabeçalho dos seus dados, clique em Show header, e
uma segunda janela irá aparecer.

NOTA: Se a data de observação (tipicamente DATE-OBS) contém também a
hora de observação (no nosso exemplo é 2016-08-03T19:08:10) então a
caixa Observation time header keyword será descativada.

n. Geralmente a hora guardada no cabeçalho representa a hora a que a
exposição começa. No caso da hora representar a hora correspondente a
meio tempo da exposição, verifique a opção abaixo de Observation time
header keyword.



Insira as palavras-chaves do cabeçalho das imagens

m
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o

Verifique a informação no cabeçalho
o. Verifique que as coordenadas são aceites correctamente e que as outras 

palavras-cheave são detectadas. Não poderá avançar sem estas 
informações.



Defina o seu perfil – poupará tempo nas próximas vezes!
p. Se seguir um método consistente poderá aceder a MY PROFILE para 

guardar alguns valores como defeito.
q. Insira as informações na segunda janela (para múltiplas palavras-chaves 

[RA/DEC] utilize virgulas sem espaços) e clique em UPDATE

p

q

Info for obs. planner, not relevant at this stage



Executar a redução
r. Clique em RUN REDUCTION & ALIGNMENT para avançar.

r



Executar a redução

Irá aparecer uma janela com o progresso da redução de dados. Note que
mesmo que não tenha fornecido frames de redução, este processo demorará
algum tempo, isto porque, alguma estatística sobre as suas imagens irá ser
calculada.



Alinhamento



Janela “Céu-Tempo”
Após a redução, irá aparecer uma janela mostrando como o fundo/céu vai
mudando ao longo da observação. Qualquer imagem com muitas nuvens irá
aparecer como um ponto fora da curva (outliers), e poderá ser filtrada. Não é
obrigatório, pois os frames maus/danificados irão ser identificados
automaticamente no próximo passo (alinhamento).



DIC
AS

O processo de alinhamento depende muito da sua primeira imagem. É um
bom momento para verificar novamente a sua primeira imagem e verificar se
ela não está sobreexposta e se o rastreamento é representativo da sua
observação total.

Se a sua primeira imagem não for de boa qualidade, seleccione-a como
defeituosa aqui (etapa no próximo slide), e irá economizar muito tempo!



Excluindo frames maus/danificados

a. Verifique o gráfico “contagens do céu vs tempo” para encontrar
pontos fora da curva (outliers).

b. Faça zoom, se necessário, usando a ferramenta na parte inferior da
janela.

c. Clique duas vezes em um ponto para visualizar a imagem
correspondente.

d. Clique duas vezes com o botão direito do rato em um ponto, se você
quiser excluí-lo (ele ficará vermelho)

e. Clique duas vezes com o botão direito do rato em um ponto vermelho
para incluí-lo novamente (ele volta a ficar preto)

f. Clique em RUN ALIGNMENT para avançar.



a
c-e

c

f

Excluindo frames maus/danificados

b



Executar o alinhamento

Irá aparecer uma janela que mostrará o progresso do alinhamento. Se não
existirem frames maus/danificados ou grandes deslocamentos e rotações entre
imagens, não necessitará de fazer nada.



Executar o alinhamento
g. Se existir um frame onde não podem ser detectadas estrelas, o programa 
irá perguntar se quer excluir esse frame. Se o frame apenas está deslocado 
ou invertido, seleccione NO. (não irá ser questionado no caso de pequenas 
deslocações ou inversões do meridiano sem grandes deslocamentos).

g 
Neste exemplo, o FOV 

está invertido



Fotometria



Janela de fotometria
Após o alinhamento, duas janelas irão aparecer: uma onde pode visualizar o
seu primeiro ficheiro de observação e outra onde poderá seleccionar a estrela
alvo e as estrelas de comparação. Se analisou este conjunto de dados
anteriormente, as configurações anteriores serão carregadas.



Seleccionar a estrela alvo.

a. Seleccione a opção (botão-radio) ao lado de Target.
b. De modo a identificar o alvo pode ampliar a imagem usando o botão de 

scroll do rato, e pode utilizar as ferramentas que se encontram abaixo da 
imagem para inverter, rodar ou mudar o contraste.

c. Também pode verificar o FOV da sua imagem clicando em CHECK 
SIMBAD.

d. Uma delimitação a Vermelho indica a área que permanece dentro do 
CCD ao longo da observação. Apenas estrelas dentro dessa delimitação 
poderão ser seleccionadas.

e. Faça duplo clique na estrela desejada, dentro da imagem e utilize zoom 
se necessário (um círculo vermelho aparecerá em torno da estrela e a 
posição X, Y e as contagens serão exibidas na janela principal).

f. Para substituir a estrela alvo, faça duplo clique em outra estrela e para 
eliminá-la clique na cruz (X) ao lado do alvo, na janela principal.



Seleccionar a estrela alvo.

a

d

b
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Seleccione a abertura
g. Amplie a imagem e se necessário modifique o nível de preto-e-branco 

para visualizar a extensão da PSF.
h. Insira a abertura que desejar em Ap. radius, ao pé do alvo, na janela 

principal (o tamanho do circulo no imagem FOV irá ser actualizado). A 
abertura deverá incluir toda a sua estrela, mas não outras estrelas 
próximas (o valor por defeito é 1.4 vezes o FWHM das estrelas).

h

g



Seleccione a sua abertura com cuidado!

Abertura por Defeito
Baixo Constraste

Well-shaped 
PSF 

Neste caso, mesmo que aumente 
o contraste irá verificar que a 
abertura inclui toda a estrela.

Abertura por Defeito
Alto Constraste

Trails

Extended 
PSF wings
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Nestes dois casos, 
com uma abertura 

maior irá obter 
melhores 

resultados. 
Experimente até 

encontrar a melhor 
solução.

DICAS



Seleccione as estrelas de comparação e as suas aberturas
i. Após seleccionar a estrela alvo, alguns círculos amarelos irão aparecer 

indicando as estrelas com um fluxo similar (+/- 40%). 
j. Seguindo o mesmo procedimento, seleccione entre uma a dez estrelas de 

comparação. Podem não existir boas estrelas de comparação (a amarelo). 
Nesse caso, prossiga com outras estrelas alternativas.

j

i

j
j



Executar a fotometria
k. Depois de seleccionar as suas estrelas de comparação, clique em RUN 

PHOTOMETRY.
l. Após os cálculos, pode verificar as curvas de luz em uma segunda janela. 

Irá ver tantas curvas de luz, como o número de estrelas que seleccionou.
l

k



Verifique a variabilidade das suas estrelas de comparação

Aparecerão duas curvas de luz para cada estrela, uma calculada usando a sua 
abertura (preto) e outra usando uma PSF (vermelho). Se as suas estrelas são 
círculos perfeitos e sua abertura é a ideal, as duas curvas devem ser muito 
semelhantes (as estrelas não são círculos perfeitos neste exemplo!).

m. O gráfico superior mostra a curva de luz do alvo dividida pela soma das 
curvas de luz de todas as estrelas de comparação.

n. Todos os outros gráficos mostram a curva de luz de uma estrela de 
comparação dividida pela soma das curvas de luz de todas as outras 
estrelas de comparação; portanto, se você tiver apenas duas estrelas de 
comparação, os gráficos parecerão anti-correlacionados.

o. Se uma das estrelas de comparação é variável, irá visualizar a sua curva 
de luz anti-correlacionada com todas as outras curvas de luz, 
incluindo a do alvo.

p. Para avançar feche a janela.



Verifique a variabilidade das suas estrelas de comparação
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Modelação
k. Pode repetir a analise fotométrica com diferentes estrelas de comparação 

ou diferentes aberturas, quantas as vezes que desejar. Quando estiver 
satisfeito com os resultados, clique em PROCEED TO FITTING para 
avançar para a modelação.

k



Modelação (Fitting)



Janela de Modelação

Após a fotometria, duas janelas irão aparecer: uma de visualização dos dados
com os resultados de um ajuste rápido (não se preocupe se estiver totalmente
em branco) e outra onde pode seleccionar os parâmetros de ajuste.



Escolha o seu ficheiro fotométrico e o filtro
a. Escolha a curva de luz que deseja ajustar a partir do menu Light-curve 

file, poderá escolher entre ajuste de abertura ou PSF (GAUSS) e uma das 
diferentes fotometrias que executou/calculou.

b. Escolha o seu filtro no menu Filter (não poderá avançar sem escolher um 
filtro, caso contrário a visualização aparecerá em branco).

c. Se o filtro utilizado constar no cabeçalho de dados e é compatível com a 
lista de filtros disponíveis, pode defini-lo em MY PROFILE.

a

b
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Defina os parâmetros do alvo
d. O exoplaneta mais próximo das coordenadas do seu alvo será 

seleccionado a partir de um catálogo, e deverá conseguir visualizar a 
modelação numa segunda janela. 

e. Esse catálogo contém apenas cerca de 500 exoplanetas. Caso não 
contenha o seu alvo, poderá alterar manualmente os valores carregados.

d e



Eliminar outliers
f. O scatter limit é um parâmetro para exclusão de outliers, quanto menor o 

valor, mais sensível é o processo de filtragem (ex. mais pontos serão 
excluídos). Utilize valores razoáveis acima de 3, caso contrário muitos 
pontos serão excluídos. Os pontos excluídos aparecem em vermelho na 
visualização.

f
f



Adicionar detalhes pessoais
g. Pode adicionar detalhes sobre a câmara, telescópio e o observador, para 

aparecerem no gráfico final.
h. Se essa informação estiver guardado nos cabeçalhos de dados, pode 

configurá-la em MY ROFILE para utilização futura.

g

g

h



Avalie a modelação preliminar
Verificar a modelação calculada é uma parte muito importante deste processo.
Assim poderá compreender se seus dados são bons o suficiente para que alguns
resultados possam ser extraídos.

i. Primeiro verifique a compatibilidade com o modelo esperado, 
especialmente a profundidade de trânsito. Se você encontrar grandes 
inconsistências, poderá ser necessário voltar à fotometria e escolher 
estrelas de comparação diferentes, ou voltar à redução e verificar os seus 
flat frames. Alterações nas estrelas de comparação podem afectar muito 
os resultados finais! Isso geralmente ocorre devido a efeitos da massa 
de ar nas estrelas de comparação de diferentes tipos espectrais. Uma 
forma de estar seguro é: 1) obter bons flat frames, 2) começar a 
observar muito antes e depois do trânsito e 3) manter suas estrelas 
dentro da faixa de resposta linear da sua câmara.

j. Os resíduos são a diferença entre seus dados e o melhor modelo 
calculado. STD e AutoCorr são: o desvio padrão e a autocorrelação, 
respectivamente. Quanto menor forem esses valores, melhor é o 
modelo calculado.



Avalie a modelação preliminar

i
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Execute a modelação
k. Se estiver satisfeito com os resultados, clique em RUN FITTING para 

continuar.

k



Execute a modelação

HOPS utiliza modelação MCMC, que é um processo que tenta alcançar os
melhores resultados, através de pequenas etapas. O número de etapas é
indicado pelo MCMC iterations. O valor padrão de 130000 deve ser suficiente,
mas se o resultado não for bom (curva de luz com muito ruido), talvez seja
necessário aumentá-lo para 200000. O parâmetro MCMC burn-in declara
quantas das etapas iniciais devem ser ignoradas (porque no início, o algoritmo
está a tentar encontrar o “caminho” para a melhor solução). Se aumentar o
MCMC iterations, aumente MCMC burn-in respectivamente.



Gráfico final

Após alguns minutos, o gráfico final será exibido. É o mesmo gráfico que
visualizou anteriormente, mas com os resultados do ajuste através do processo
MCMC em vez dos resultados do ajuste rápido.



Ficheiros Finais



Estrutura

O HOPS irá criar 2 novos arquivos e pelo menos 3 novas pastas dentro da sua 
pasta de dados inicial:
- log.yaml - arquivo de suporte com todas as informações (NÃO APAGAR 

ESTE ARQUIVO!)
- all_stars.pickle - arquivo de suporte com informações sobre alinhamento 

(NÃO APAGAR ESTE ARQUIVO!)
- REDUCED_DATA – pasta que contém os dados reduzidos (NÃO EXCLUIR 

OU ADICIONAR DADOS nesta pasta, se desejar, trabalhe com os dados 
brutos e execute a redução novamente)

- PHOTOMETRY – pasta que contém os resultados da fotometria, uma para 
cada vez que você executou os cálculos

- FITTING – pasta que contém os resultados do ajuste, um para cada vez que 
você executa o ajuste

- Dentro das pastas PHOTOMETRY e  FITTING você encontrará descrições 
mais detalhadas dos arquivos de output.


