Mały przewodnik po Mikroobserwatorium.
http://mo-www.harvard.edu/microobs/guestobserverportal/

Rozpoczynamy od wizyty na stronie głównej. Tu znajduje się zaproszenie do darmowego skorzystania
z sieci teleskopów Microobserwatory. Widoczny na stronie tekst informuje nas, że mamy możliwość
przy pomocy prostych ćwiczeń poznać różne aspekty otaczającego nas Wszechświata podobnie jak
czynią to profesjonalni astronomowie. Dowiadujemy się również, że w trakcie ćwiczeń będziemy mieć
możliwość wyboru obiektu do zrobienia zdjęcia oraz takich parametrów jak ekspozycja oraz filtry
barwne, przez które wykonane zostaną zdjęcia. W praktyce wybór filtrów ogranicza się tylko do sekcji
Colorful Cosmos.
Po lewej stronie na górze ekranu widać trzy zakładki:
Activities Home - gdzie właśnie jesteśmy
About m OBS - opis poniżej
About Activities - opis poniżej

About mObs - po jej zaznaczeniu ujrzymy poniższy ekran:

Widoczny na nim tekst informuje, że MicroObserwatory to sieć małych, zautomatyzowanych
teleskopów skonstruowanych w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics dla celów
edukacyjnych. Każdy z teleskopów posiada długość trzech stóp i zwierciadło o średnicy 5,5cala. Są to
teleskopy zwierciadlane wyposażone w przetwornik CCD umożliwiający uzyskanie zdjęć
o rozdzielczości 650x500 pikseli. Kiedy zlecimy wykonanie zdjęcia jeden z teleskopów położonych
w Massachusetts, Arizonie lub innym miejscu wykona je. W przeciągu 48 godzin zostaniemy
poinformowani za pomocą e-maila o wykonanej fotografii. Na dole niebieskim tekstem podane są
jeszcze informacje o organizacjach będących fundatorami projektu. Po naciśnięciu przycisku Back
wrócimy do poprzedniej strony.

Ostatnią zakładką jest About Activities. Zaznaczenie jej przeniesie nas do indeksu zawierającego
opisy proponowanych obserwacji.

Nie będą tutaj omówione, gdyż ich tłumaczenia zawarte są w kartach pracy znajdujących się na końcu
tego dokumentu. Do strony głównej wracamy zaznaczając zakładkę Activities Home.
Posługiwanie się interfejsem zostało opisane na przykładzie wykonania zdjęcia obiektu należącego do
grupy Kolorowy Kosmos (Colorful cosmos).

Jest to jedyna grupa, gdzie możemy wykonać komplet zdjęć przy użyciu filtrów. Ich złożenie umożliwi
nam uzyskanie barwnej fotografii interesującego nas obiektu.
Po zaznaczeniu ikony Colorful Cosmos otworzy się okienko Getting Started:

01. Rozpoczynamy
Tutaj ukazuje się widoczny poniżej ekran Getting Started (Rozpoczynamy). Na widocznej mapce
widać położenie teleskopów. Krótki tekst zaprasza nas do przeprowadzenia obserwacji. Jeżeli chcemy
przejść do wyboru obiektu zdjęcia zaznaczamy przycisk Continue.

Możemy również kliknąć Learn more about the telescopes (Dowiedz się więcej o teleskopach).
Przejdziemy wówczas do omawianej wcześniej strony zawierającej krótką informację o teleskopach.
By przejść do następnej strony zaznaczamy przycisk Continue.

02. Wybieramy obiekt:
Jesteśmy teraz na stronie gdzie możemy wybrać jeden z celów naszej obserwacji. Towarzyszące im
krótkie opisy zostały zawarte w kartach pracy.

Wyboru obiektu dokonujemy zaznaczając jedną z pozycji. Następnie zaznaczamy przycisk Continue
by przejść do następnego ekranu.

03. Wybieramy filtry lub czas naświetlania:
Wyboru filtrów dokonujemy wykonując zdjęcia obiektów z grupy Kolorowy Kosmos. Zaznaczamy co
najmniej jeden z widocznych po prawej stronie filtrów.

Na ekranie powyżej przykładowo wybrano trzy filtry: Red - czerwony, Green - zielony, Blue niebieski. W wyniku tego zaznaczenia wykonane zostaną trzy zdjęcia wybranego obiektu, które po
złożeniu przy pomocy odpowiedniego programu umożliwią wykonanie barwnej fotografii. Po
zaznaczeniu przycisku Continue przechodzimy do następnego ekranu, gdzie dobieramy czas
naświetlania.
W pozostałych grupach dokonujemy wyboru Czasu naświetlania:

Jeżeli wybrany czas jest zbyt krótki, zostaniemy ostrzeżeni napisem Image Underexposed (obraz
niedoświetlony), jeżeli czas jest zbyt długi, pojawi się napis Image Overexposed (obraz
prześwietlony). Po wyborze właściwego czasu naświetlania zobaczymy napis Correct exposure. Po
zaznaczeniu przycisku Continue przechodzimy do ekranu, gdzie podajemy adres e-mail
i podstawowe informacje o naszym wieku i przynależności narodowej.

04. Wprowadzamy adres e-mail

Wprowadzamy: Email Address: (adres mailowy) tutaj zostanie wysłana informacja o wykonanych
przez nas zdjęciach, Age: (wiek) wybieramy z listy nasz wiek, State: (kraj) wybieramy Outside US

O5. Sprawdzamy dane:

Na tym ekranie mamy możliwość sprawdzenia wprowadzonych przez nas wcześniej danych. Jeżeli
chcemy dokonać korekty, możemy ponownie przejść do ekranów z wyborem celu (edit target), czasu
naświetlania (edit exposure), filtrów, lub poprawić adres (edit email). Jeżeli wszystkie dane są
poprawne, zaznaczamy przycisk Submit. Wtedy ukaże nam się ekran widoczny poniżej:

Zawiera on podziękowanie za skorzystanie z portalu oraz informację, że o wykonanych przez nas
zdjęciach zostaniemy poinformowani w przeciągu 48 godzin.
Możemy teraz albo powrócić na stronę główną zaznaczając link Activities Homepage albo przejść do
krótkiej ankiety zaznaczając Let us know what do you think:

