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Material Suplementar para “Detecção do trânsito planetário de um 

exoplaneta com um telescópio de pequena abertura” 

 

 

Apêndice B 

 

Tutorial – AstroImageJ 

 

O AstroimageJ (AIJ) é uma extensão do software ImageJ, utilizado no campo das ciências da vida. O AIJ 

fornece um ambiente de exibição de imagens astronômicas com ferramentas que possibilitam a redução e 

a análise de dados astronômicos. Embora o AIJ mantenha os recursos de processamento de imagem do 

ImageJ, o AIJ é otimizado para fotometria diferencial de séries temporais, ajuste e plotagem das curvas de 

luz, por exemplo trânsitos de exoplanetas [1]. O AIJ foi desenvolvido pelo Departamento de Física e 

Astronomia das Universidades de Vanderbilt e Louisville e pelo Departamento de Física da Universidade 

Fisk.  

 

A usabilidade deste software nas tarefas realizadas em observatórios nos motivou a elaborar este tutorial 

do AIJ com as ferramentas necessárias para a aplicação da técnica de trânsito planetário. Mas para um 

conhecimento geral das ferramentas e funcionalidades do AIJ recomendamos a leitura do manual [2] e o 

acesso ao fórum de dúvidas [3]. Iniciaremos apresentando como fazer o download e instalação, em seguida 

apresentaremos como realizar a redução de dados, a fotometria e, por fim, como gerar o gráfico da curva 

de luz e a obtenção dos parâmetros orbitais e planetários. 

 

1. Download e instalação 

Apesar do AIJ ter sido desenvolvido para diversas plataformas (Windows, Linux e Mac), para este tutorial 

apresentamos os procedimentos de instalação para o Windows. O AIJ é um software com processamento 

em Java, portanto antes de executá-lo certifique-se que o Java esteja instalado em seu computador. Caso 

não tenha, o download poderá ser realizado utilizando a referência [4], é recomendável a instalação da 

versão 64-bits. 

 

Para realizar o download do AIJ acesse a referência [5] e clique em downloading an installation package. 

Ao clicar abrirá outra janela apresentando os pacotes de instalação, localize o pacote para o Windows e faça 

o download do arquivo compactado e, em seguida descompacte este arquivo na unidade C:, por exemplo 

(C: program files (x86)/...). Após descompactar os arquivos, acesse a pasta AstroImageJ no diretório e 

localize o executável AstroImageJ (aplicativo) e com um duplo clique a barra de ferramentas do AIJ (Figura 

1) será aberta. 

 

 
Figura 1. Barra de ferramentas do AIJ 
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Localize na barra de ferramentas o comando Help e ao clicar será apresentado uma lista de opções, clique 

em Update AstroImageJ para abrir a janela apresentada na Figura 2 e caso seja necessário atualizar a versão 

instalada clique em OK para instalar a nova versão. Após  instalar a nova versão o AIJ fechará e você terá 

que reiniciá-lo novamente. 

 
Figura 2. Janela de atualização do AIJ. 

 

 

2. Redução de dados 

A redução de dados consiste em utilizar as imagens médias obtidas através das técnicas de bias ou flat e 

dark e extraí-las das imagens brutas para minimizar ruídos causados pela instrumentação e atmosfera. 

Sendo assim, nesta seção apresentaremos as ferramentas necessárias do AIJ para realizar este procedimento. 

 

2.1 Extraindo bias, flat e dark. 

Na barra de ferramentas (Figura 1), clique em CCD Data Processor (DP) indicado com o número 1, fazendo 

isso duas janelas serão acertas, CCD  Data  Processor  e  DP Coordinate Converter (Figura 3). Em SIMBA 

Object ID digite o nome do objeto e pressione ENTER para que a ascensão reta (RA) e declinação (DEC) 

sejam preenchidos em Standart Coordinates. Em Geographic Location of Observatory, coloque as 

informações de longitude (Lon), latitude (Lat) e altura (Alt) do sítio do observatório. Logo após adicionar 

estas informações esta janela poderá ser fechada. 
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Figura 3. DP Coordinate Converter 

 

A Figura 4 mostra a janela CCD Data Processor onde é feito o upload das imagens. No campo Science 

Image Processing é feito o upload das imagens do objeto de estudo. Neste campo ative Enable e no diretório 

do seu computador localize a pasta onde estão as imagens. Em seguida clique na próxima pasta que está na 

coluna Filename/Pattern, fazendo isso a pasta com as imagens será aberta e deverá clicar na primeira 

imagem e na coluna Totals indicará o número de imagens dentro da pasta. Para carregar as imagens de bias, 

flat e dark deverá ser realizado o mesmo processo em Bias Substraction, Dark Substraction e Flat 

Substraction. É IMPORTANTE ressaltar que as imagens deverão ser nomeadas incluindo underline 

(exemplo: wasp76_.fits), caso contrário as imagens não serão carregadas. Depois de fazer o upload clique 

em START para iniciar a redução das imagens.  

 

 
Figura 4. CCD Data Processor. 

 

O AIJ cria uma nova pasta chamada pipelineout dentro do diretório onde estão as imagens bruta, nela 

estarão as imagens já tratadas. 
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3. Fotometria 

Fotometria é uma técnica utilizada para estudar o brilho aparente dos objetos astronômicos e nesta seção 

será apresentado como fazê-la utilizando o AIJ. 

 

3.1 Extraindo fotometria com AIJ 

Na barra de ferramentas do AIJ (Figura 1) acesse  File > Import > Image Sequence, localize a pasta com as 

imagens e clique na primeira imagem. Fazendo isso, abrirá a janela Sequence Options apresentada na Figura 

5. 

 
Figura 5. Sequência de imagens. 

 

Ao clicar em OK a janela apresentada na Figura 6 será aberta. Ao acionar a barra de rolagem na parte 

inferior desta janela é possível observar que as imagens estão sobrepostas e prontas para iniciar a fotometria. 

 

 
Figura 6. Imagens prontas para fotometria. 
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Agora é o momento de definir os raios de abertura da fotometria, para isso clique em  e , em seguida 

em  para  abrir  a  função  Multi-Aperture Photometry  (MA), marque as opções (Figura 7) e clique Aperture 

Settings. 

 
Figura 7. Multi-Aperture Measurements. a) intervalo de imagens que serão analisadas.  

b) raios de abertura para fotometria. 

 

Em Aperture Photometry Settings (Figura 8) deixe os itens marcado conforme a Figura 8 e adicione as informações e o 

ńnível de saturação CCD (Charge-Coupled Device), estas configurações garantem que os erros das medidas sejam 

calculados com maior precisão. Após fazer as alterações clique em OK para retornar à janela da Figura 7 e 

clique em Place Apertures.  

 

 
Figura 8. Aperture Photometry Settings. 

https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0131


Revista Brasileira para o Ensino de Física 
https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0131 
 
 

6 
 

Ao clicar em Place Apertures a janela Multi-Aperture Help (Figura 9) será aberta e poderá ser fechada. 

 

 
Figura 9. Multi-Aperture Help. 

 

Ao fechar a janela Multi-Aperture será exibida novamente a janela referente à Figura 6, onde deverá ser 

selecionado primeiro o objeto de estudo e posteriormente os objetos de comparação como podemos ver na 

Figura 10. Em seguida pressione ENTER para iniciar a fotometria. 

 

 
Figura 10. Na cor verde o objeto de estudo e os outros são as estrelas de comparação. 

 

Para determinar os fluxos relativos dos objetos, o AIJ realiza o seguinte processo: o fluxo diferencial do 

objeto de estudo é calculado dividindo as contagens da abertura do objeto de estudo pela soma das contagens 

de todas as aberturas dos objetos de comparação. O fluxo relativo diferencial dos objetos de comparação é 

calculado dividindo as contagens da abertura do objeto de comparação pela soma das contagens de todas as 

outras aberturas dos objetos de comparação. Geralmente, usa-se três objetos de comparação, mas não há uma 

quantidade limite para estes objetos. 
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Assim que a primeira imagem for processada, serão abertas as janelas Measurements com as medidas de 

fotometria, Multi-plot Y-data,  Multi-Plot Main e Plot Measurements que nos auxiliará para plotar o gráfico e 

Multi-plot Reference Star Settings on de definimos o objeto de estudo e os de comparação. Depois que concluir 

a fotometria, localize a janela Multi-plot Reference Star Settings (Figura 11) e salve as informações da fotometria usando 

as funções Save Table  e  Save Apertures. 

 

 
Figura 11. Multi-plot Reference Star Settings. 

 

Para acessar o arquivo é necessário ir até a barra de ferramentas (Figura 1) e clicar em   para abrir a 

janela Multi-Plot Main. Nesta janela clique File > Open Table From File e localize o arquivo 

Measurements.  

 

4. Curva de luz 

Nesta seção serão apresentadas as ferramentas necessárias para plotar a curva de luz e obter os parâmetros 

orbitais e planetários. 

 

4.1 Multi-plot Main 

A Figura 12 mostra a janela Multi-plot Main, e suas funções 

 

 
Figura 12. Multi-plot Main. 
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a. Default X-data: apresenta a unidade que pode ser usada no eixo da horizontal; 

b. Y-datasets: determina o número de objetos de comparação que serão plotados no gráfico. 

c. V. Marker 1 e 2: utilizado para determinar, respectivamente o ingresso e o egresso;  

d. Title, subtitle e Legend são usados para renomear e posicionar o título, subtítulo e a legenda;  

e. X-Axis Label e Y-Axis Label : Utiliza-se para renomear os eixos x e y. 

f. Trim Data Samples : Expande o gráfico a direita e esquerda. 

g. X-Axis Scaling e Y-Axis Scaling: Altera a escala dos eixos x e y. 

h. Plot Size: Aumenta a altura e a largura da janela Plot of Measurements. 

i. Fit and Normalize Region Selection: Utilizado para normalizar o gráfico na região do ingresso e egresso. 

j. Other Panels : Utilizado para redesenhar o gráfico. 

  

4.2 Multi-plot Y-data 

Na Figura 13 estão apresentadas as principais ferramentas da janela Multi-plot Y-data. 

 
Figura 13.  Multi-plot Y-data. 

 

a. Plot:  Determina os dados que serão plotados no gráfico. 

b. Auto Error : Apresenta as barras de erros das medidas no gráfico. 

c. Color e Symbol :  determina as cores e os símbolos que serão representados no gráfico. 

d. Bin Size :  Este item faz uma média dos dados juntando os pontos que serão plotados no gráfico. 

e. Fit Mode :  Determina a função de ajuste d o gráfico. 

f. Page Rel, Scale e then Shift :  São utilizados para ajustar as escalas do gráfico.  

 

Após fazer os ajustes no gráfico com as funções mencionadas acima será possível obter um gráfico 

conforme apresentado na Figura 14. 
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Figura 14.  Curvas de luz de WASP 76 e das estrelas de comparação. 

 

Na função Fit Mode, escolha a função  para os objetos de comparação e para o objeto de estudo escolha 

a função . Após escolher esta função a janela Data Set 1 Fit Settings será exibida (Figura 15).  

 

Em Orbital Parameters, deve-se inserir o período de translação do planeta em dias e marcar Cr se a órbita 

do planeta for circular, caso não seja deverá inserir o valor da excentricidade (Ecc). Em Host Star 

Parameters, é necessário inserir apenas um dos parâmetros da estrela e os demais serão estimados pelo AIJ, 

recomendamos que seja inserido o raio da estrela (R*). Estes parâmetros que deverão ser inseridos estão 

selecionados em vermelho na Figura 15.    

 

Após inserir estes valores poderão ser obtidos a inclinação da órbita do planeta em graus (deg), o parâmetro 

de impacto (b), o tempo de trânsito (T14) em dias e em horas e, por fim o raio do planeta (RP) em raios de 

Júpiter (RJ). Estes resultados estão destacados em azul na Figura 15. 
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Figura 15. Data Set 1 Fit Settings. 
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