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IInnttrroodduuccttiioonn  
  
GGeemmiinnii’’ss  MMiirrrroorrss  --  ttwwiinn  bbllaannkkss  aa  rreeaalliittyy  rreeaaddss  oouurr  hheeaaddlliinnee,,  aanndd  tthhee  ffrroonntt  ccoovveerr  sshhoowwss  tthhee  llooaaddiinngg  ooff  
tthhee  ffiirrsstt  GGeemmiinnii  bbllaannkk  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  iittss  ((tthhaannkkffuullllyy))  uunneevveennttffuull  ttrraannss--AAttllaannttiicc  jjoouurrnneeyy  ttoo  FFrraannccee  ttoo  bbeeggiinn  
ppoolliisshhiinngg..    TThhee  ootthheerr  ppiiccttuurree  sshhoowwss  tthhee  sseeccoonndd  GGeemmiinnii  bbllaannkk  aafftteerr  iitt  wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  ffuusseedd  aatt  tthhee  
CCoorrnniinngg  ppllaanntt  iinn  CCaannttoonn,,  NNeeww  YYoorrkk..  WWiitthh  tthheessee  ttwwoo  cceennttrraall  mmiilleessttoonneess  ffoorr  tthhee  GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  wwee  ssttaarrtt  
oouurr  ““nneeww  llooookk””  GGeemmiinnii  NNeewwsslleetttteerr..  WWiitthh  aa  lliittttllee  oovveerr  ttwwoo  yyeeaarrss  nnooww  ttoo  oouurr  ffiirrsstt  ““FFiirrsstt  LLiigghhtt””  wwee  aarree  
ggooiinngg  ttoo  bbeeggiinn  ttoo  ffooccuuss  tthhee  nneewwsslleetttteerr  mmoorree  aanndd  mmoorree  oonn  tthhee  sscciieennttiiffiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhee  GGeemmiinnii  
TTeelleessccooppeess  ooffffeerr  iittss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppaarrttnneerrsshhiipp..  TToo  ggeett  tthhee  bbaallll  rroolllliinngg,,  aafftteerr  DDiicckk  KKuurrzz’’ss  PPrroojjeecctt  UUppddaattee,,  
FFrreedd  GGiilllleetttt,,  oouurr  nneeww  PPrroojjeecctt  SScciieennttiisstt  rreevviieewwss  tthhee  GGeemmiinnii  TTeelleessccooppeess  ffrroomm  aa  sscciieennttiiffiicc  ppeerrssppeeccttiivvee..  
TThheenn  ffoollllooww  rreeppoorrttss  ffrroomm  oouurr  nnaattiioonnaall  PPrroojjeecctt  OOffffiicceess,,  aann  aarrttiiccllee  oonn  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  oonn  GGeemmiinnii,,  aanndd  aa  
ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  tthhiinnkkiinngg  aanndd  ppllaannnniinngg  ggooiinngg  iinnttoo  oouurr  PPhhaassee  IIII  IInnssttrruummeennttaattiioonn  PPrrooggrraamm..  
  
WWee  hhooppee  yyoouu  lliikkee  tthhee  nneeww  ffoorrmmaatt,,  aanndd  tthhaatt  iitt  bbeeggiinnss  ttoo  ssttaarrtt  yyoouu  aallll  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  wwhhaatt  pprrooggrraammss  yyoouu  
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  uunnddeerrttaakkee  oonn  tthhee  GGeemmiinnii  88--MM  TTeelleessccooppeess..  
  
                MMaatttt  MMoouunnttaaiinn  
                PPrroojjeecctt  DDiirreeccttoorr  
  

PPrroojjeecctt  UUppddaattee  --  JJuunnee  11999966  
  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  NNoorrtthh  aanndd  SSoouutthh  
tteelleessccooppeess  hhaass  mmoovveedd  ffoorrwwaarrdd  rraappiiddllyy  iinn  11999966..    
FFoouunnddaattiioonn  wwoorrkk  iiss  ccoommpplleettee  aatt  bbootthh  MMaauunnaa  
KKeeaa  aanndd  CCeerrrroo  PPaacchhoonn..    BBaadd  wweeaatthheerr  ffoorrcceedd  tthhee  
sshhuuttddoowwnn  ooff  ssiittee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittyy  oonn  MMaauunnaa  
KKeeaa  ffrroomm  llaattee  DDeecceemmbbeerr  11999955  uunnttiill  AApprriill  11999966..    
FFoorrttuunnaatteellyy,,  wwiitthh  tthheeiirr  aacccceelleerraatteedd  sscchheedduullee,,  SSaann  
JJuuaann  CCoonnssttrruuccttiioonn  hhaadd  ccoommpplleetteedd  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  
wwoorrkk  nneeeeddeedd  ttoo  ssttaarrtt  eerreeccttiinngg  sstteeeellwwoorrkk  bbeeffoorree  
tthhee  bbaadd  wweeaatthheerr  cclloosseedd  iinn..    EErreeccttiinngg  tthhee  
eenncclloossuurree  bbaassee  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffaacciilliittyy  ssttrruuccttuurraall  
sstteeeellwwoorrkk  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  aatt  MMaauunnaa  KKeeaa  iinn  
JJuullyy  11999966,,  aanndd  aatt  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  iinn  AAuugguusstt..  
  
CCooaasstt  SStteeeell  iiss  wweellll  aalloonngg  wwiitthh  ffaabbrriiccaattiioonn  ooff  
bbootthh  eenncclloossuurreess..    PPrreeaasssseemmbbllyy  ooff  tthhee  ffiirrsstt  
eenncclloossuurree  aatt  tthheeiirr  ppllaanntt  iiss  uunnddeerrwwaayy  iinn  
pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ssttaarrttiinngg  eerreeccttiioonn  ooff  tthhee  eenncclloossuurree  
ccaarroouusseell  aatt  MMaauunnaa  KKeeaa  iinn  JJuullyy  11999966..    TThheeyy  wwiillll  
iinnssttaallll  tthhee  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  eenncclloossuurree,,  oonnccee  tthhee  
MMaauunnaa  KKeeaa  eenncclloossuurree  iiss  ccoommpplleettee..    
  
TThhee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  tthhee  ffiinnaall  ppiieeccee  ooff  tthhee  MMaauunnaa  
KKeeaa  ssiittee  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwaass  aawwaarrddeedd  ttoo  SSaann  JJuuaann  
CCoonnssttrruuccttiioonn  iinn  MMaayy  11999966..    WWee  hhaavvee  rreeqquueesstteedd  

pprrooppoossaallss  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  
ssiittee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxppeecctt  ttoo  aawwaarrdd  tthhaatt  
ccoonnttrraacctt  bbyy  AAuugguusstt  11999966..    TThhee  rreecceenntt  aacccciiddeenntt  
iinnvvoollvviinngg  ffaattaalliittiieess  dduurriinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  
SSuubbaarruu  eenncclloossuurree  oonn  MMaauunnaa  KKeeaa  hhaass  ffooccuusseedd  
eevveerryyoonnee''ss  aatttteennttiioonn  oonn  ssaaffeettyy..    WWee  ccoommpplleetteedd  aa  
ssaaffeettyy  rreevviieeww  ooff  GGeemmiinnii  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  
pprriioorr  ttoo  tthhee  rreessttaarrtt  ooff  wwoorrkk  oonn  MMaauunnaa  KKeeaa  tthhiiss  
sspprriinngg..  
  
FFiinnaall  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  tteelleessccooppee  
ssttrruuccttuurreess  wweerree  aapppprroovveedd  iinn  JJaannuuaarryy  11999966,,  aanndd      
TTeellaass//NNFFMM    iiss  wweellll  iinnttoo  ffaabbrriiccaattiioonn..    SSKKFF  wwiillll  
ddeelliivveerr  tthhee  tteelleessccooppee  hhyyddrroossttaattiicc  bbeeaarriinnggss  iinn  
ttiimmee  ffoorr  pprreeaasssseemmbbllyy  ooff  tthhee  ffiirrsstt  tteelleessccooppee  
ssttrruuccttuurree  aatt  NNFFMM''ss  LLee  CCrreeuussoott  ffaaccttoorryy,,  wwhhiicchh  
wwiillll  ssttaarrtt  iinn  AAuugguusstt..  
  
FFoolllloowwiinngg  ssuucccceessssffuull  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  pprroocceesssseess  
ffoorr  ssppuutttteerriinngg  pprrootteecctteedd  ssiillvveerr  ccooaattiinnggss,,    
ccoonnttrraaccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaacceedd  bbyy  RRGGOO  ffoorr  tthhee  
ccooaattiinngg  cchhaammbbeerr  vvaaccuuuumm  vveesssseellss  ((PPrroocceessss  
SSyysstteemmss  IInntteerrnnaattiioonnaall))  aanndd  ppuummppiinngg  ssyysstteemmss  
((LLeeyybboolldd))..    AAtt  aa  mmiinniimmuumm,,  tthhee  MMaauunnaa  KKeeaa  
ccooaattiinngg  ppllaanntt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  pprroodduuccee  aalluummiinnuumm  
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aanndd  ssiillvveerr  ccooaattiinnggss  aatt  iinniittiiaall  ccoommmmiissssiioonniinngg,,  aanndd  
wwee  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  eeaassiillyy  aadddd  ssiillvveerr  ccooaattiinngg  
ccaappaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  ppllaanntt..  
  
TTuurrnniinngg  ttoo  tthhee  ooppttiiccss,,  ggrriinnddiinngg  wwiillll  ssttaarrtt  tthhiiss  
ssuummmmeerr  aatt  RREEOOSSCC  oonn  tthhee  ffiirrsstt  GGeemmiinnii  pprriimmaarryy  
mmiirrrroorr  bbllaannkk..    CCoorrnniinngg  hhaass  ffuusseedd  aanndd  ppllaannoo--
ggeenneerraatteedd  oouurr  sseeccoonndd  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  bbllaannkk..    IItt  
wwiillll  bbee  sslluummppeedd  ttoo  iittss  ccuurrvveedd  sshhaappee  iinn  JJuullyy  
11999966..    IInn  AApprriill  wwee  aawwaarrddeedd  tthhee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  
ffaabbrriiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  cceellll  ssttrruuccttuurreess  
ttoo  TTeellaass//NNFFMM..    UUnnddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt,,  tthheeyy  wwiillll  
aallssoo  pprroovviiddee  ffaacciilliittiieess  ttoo  uuss  ffoorr  aasssseemmbbllyy  aanndd  
tteessttiinngg  ooff  ccoommpplleettee  mmiirrrroorr  cceellll  aasssseemmbblliieess  aatt  
tthheeiirr  LLee  CCrreeuussoott  ppllaanntt..    FFaabbrriiccaattiioonn,,  aasssseemmbbllyy,,  
aanndd  tteessttiinngg  ooff  tthhee  mmiirrrroorr  ssuuppppoorrtt  ssyysstteemm  
ccoommppoonneennttss  aatt  RRGGOO  iinn  tthhee  UUKK  iiss  pprrooggrreessssiinngg  oonn  
aa  sscchheedduullee  ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  wwhheenn  tthhee  mmiirrrroorr  cceellll  
ssttrruuccttuurree  iiss  ccoommpplleetteedd  bbyy  TTeellaass//NNFFMM..  
  
DDeevveellooppmmeenntt  iinn  TTuuccssoonn  ooff  eelleeccttrriiccaall  ssuurrffaaccee  
hheeaattiinngg  ffoorr  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorrss  hhaass  pprrooggrreesssseedd  
wweellll  tthhrroouugghh  tteessttiinngg  ooff  aa  oonnee--mmeetteerr  pprroottoottyyppee..    
PPrriimmaarryy  mmiirrrroorr  ssuurrffaaccee  hheeaattiinngg  hhaass  nnooww  bbeeeenn  
aaddddeedd  ttoo  tthhee  bbaasseelliinnee  ffoorr  tthhee  GGeemmiinnii  NNoorrtthh  aanndd  
SSoouutthh  tteelleessccooppeess..  
  
IInn  FFeebbrruuaarryy  wwee  aawwaarrddeedd  aa  ccoonnttrraacctt  ttoo  pprroodduuccee  
tthhee  GGeemmiinnii  ssiilliiccoonn  ccaarrbbiiddee  ff//1166  sseeccoonnddaarryy  
mmiirrrroorrss  ttoo  CCaarrll  ZZeeiissss..    MMoorrttoonn  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  
SSiiCC  bbllaannkkss  ffoorr  ZZeeiissss..    TThhee  ccrriittiiccaall  ddeessiiggnn  rreevviieeww  
ffoorr  tthhee  ccoommpplleettee  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  aasssseemmbbllyy,,  
iinncclluuddiinngg  tthhee  ZZeeiissss//MMoorrttoonn  mmiirrrroorr,,  tthhee  
LLoocckkhheeeedd--MMaarrttiinn  ffaasstt  ttiipp//ttiilltt//ffooccuuss  mmeecchhaanniissmm,,  
aass  wweellll  aass  tthhee  ssllooww  ppoossiittiioonniinngg  aanndd  ddeeppllooyyaabbllee  
bbaaffffllee  mmeecchhaanniissmmss  ddeessiiggnneedd  bbyy  tthhee  pprroojjeecctt,,  wwiillll  

bbee  hheelldd  iinn  JJuunnee  11999966..  
  
IInn  tthhee  ccoonnttrroollss  aanndd  ssooffttwwaarree  aarreeaa,,  tthhee  wwoorrkk  hhaass  
bbeeeenn  ddiivviiddeedd  iinnttoo  pprriinncciippaall  ssyysstteemmss  ((oobbsseerrvvaattoorryy  
ccoonnttrrooll,,  tteelleessccooppee  ccoonnttrrooll,,  ddaattaa  hhaannddlliinngg,,  ccoorree  
iinnssttrruummeenntt  ccoonnttrrooll,,  aanndd  iinntteerrlloocckk  ssyysstteemmss))  aanndd  
rreeaall--ttiimmee  ssyysstteemmss  ((ssttaannddaarrdd  ccoonnttrroolllleerr,,  mmoouunntt  
ccoonnttrrooll,,  pprriimmaarryy  ccoonnttrrooll,,  sseeccoonnddaarryy  ccoonnttrrooll,,  
eenncclloossuurree  ccoonnttrrooll,,  aanndd  hhyyddrroossttaattiicc  bbeeaarriinngg  
ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss))..    TTaabbllee  11  ssuummmmaarriizzeess  wwhheerree  wwee  
aarree  iinn  tthhee  ssttrruuccttuurreedd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheessee  
GGeemmiinnii  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  eelleemmeennttss..    MMoosstt  ooff  tthhee  
wwoorrkk  ppaacckkaaggeess  aarree  aatt  tthhee  ccrriittiiccaall  ddeessiiggnn  rreevviieeww  
oorr  pprroottoottyyppee  lleevveell..  
  
IInn  tthhee  ffaacciilliittyy  iinnssttrruummeennttaattiioonn,,  RRGGOO  hhaass  iissssuueedd  aa  
rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  ttoo  ddoo  tthhee  ddeettaaiilleedd  ddeessiiggnn  
aanndd  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  gguuiiddiinngg  
ooppttoo--mmeecchhaanniiccaall  aasssseemmbblliieess..    PPrrooppoossaallss  aarree  dduuee  
iinn  JJuunnee  11999966..    TThhee  iinniittiiaall  ddeessiiggnn  rreevviieeww  hhaass  
bbeeeenn  ccoommpplleetteedd  oonn  tthhee  wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss  aanndd  
ddeettaaiilleedd  ddeessiiggnn  iiss  pprroocceeeeddiinngg  iinn  tthhiiss  
UUKK//CCaannaaddiiaann  ccoollllaabboorraattiivvee  eeffffoorrtt..    RRGGOO  iiss  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  oovveerraallll  
aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  gguuiiddiinngg  ssyysstteemm..    DDeessiiggnn  ooff  tthhee  
CCaasssseeggrraaiinn  rroottaattoorr,,  ccaabbllee  wwrraapp,,  aanndd  iinnssttrruummeenntt  
ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurree  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd  iinn  TTuuccssoonn,,  
aanndd  pprrooppoossaallss  rreeqquueesstteedd  ffoorr  ffaabbrriiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  
hhaarrddwwaarree..    WWoorrkk  oonn  tthhee  GGeemmiinnii  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss  
ssyysstteemm  wwaass  ppuutt  oonn  hhoolldd  aatt  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  ddeessiiggnn  
lleevveell  wwhhiillee  aa  tthhoorroouugghh  aasssseessssmmeenntt  wwaass  mmaaddee  ooff  
tthhee  sscciieennttiiffiicc  uuttiilliittyy  ooff  tthhee  iinniittiiaall  llooww--oorrddeerr  
nnaattuurraall  gguuiiddee  ssttaarr  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  MMaauunnaa  KKeeaa  
tteelleessccooppee..  
  
TThhee  ppaaccee  ooff  aaccttiivviittyy  oonn  tthhee  sscciieennttiiffiicc  iinnssttrruummeennttss  
iiss  iinnccrreeaassiinngg..    PPrreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  rreevviieeww  ffoorr  tthhee  
GGeemmiinnii  mmuullttii--oobbjjeecctt  ssppeeccttrrooggrraapphh  wwaass  
ccoommpplleetteedd  iinn  MMaarrcchh  aanndd  ddeettaaiilleedd  ddeessiiggnn  iiss  
uunnddeerrwwaayy  iinn  tthhee  UUKK  aanndd  CCaannaaddaa..    BBootthh  tthhee  nneeaarr--
iinnffrraarreedd  iimmaaggeerr  aanndd  ssppeeccttrrooggrraapphh  hhaavvee  ppaasssseedd  
ccoonncceeppttuuaall  ddeessiiggnn  rreevviieewwss,,  aanndd  aarree  iinnttoo  
pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii  
aanndd  NNOOAAOO,,  rreessppeeccttiivveellyy..    TThhee  ccoonncceeppttuuaall  
ddeessiiggnn  rreevviieeww  ooff  tthhee  hhiigghh  rreessoolluuttiioonn  ooppttiiccaall  
ssppeeccttrrooggrraapphh  wwoorrkk  aatt  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  
LLoonnddoonn  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  FFaallll  11999966..    FFiinnaallllyy,,  tthhee  

Table 1.  Status of Controls Development
Work Package

System 
Design 
Review

Preliminary 
Design 
Review

Critical 
Design 
Review

Alpha 
Release

Beta 
Release

Final 
Release

Principal Systems
 Observatory Control System
   - VUI Simulator
   - Control Simulator
 Telescope Control System Jul-96
 Data Handling System Jun-96
 Core Instrument Controller
 Interlock Safety System
Real-Time Systems
 Standard Controller
 Mount Control System
 Primary Control System
 Secondary Control System
 Enclosure Control System
 Hydrostatic Bearing System Jul-96   
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UUSS  GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  OOffffiiccee  hhaass  rreeqquueesstteedd  
pprrooppoossaallss  ffoorr  ccoonncceeppttuuaall  ddeessiiggnn  ssttuuddiieess  ooff  aa  
mmiidd--iinnffrraarreedd  iimmaaggeerr  ffoorr  GGeemmiinnii..  
  
TThhee  tthhiirrdd  rreevviieeww  ooff  tthhee  oovveerraallll  GGeemmiinnii  ssyysstteemm  
wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleetteedd  iinn  MMaarrcchh  11999966..    
LLooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  ttoo  ssyysstteemm  iinntteeggrraattiioonn,,  tteessttiinngg,,  
aanndd  ccoommmmiissssiioonniinngg,,  ssttaaffff  hhaass  bbeeeenn  aaddddeedd  ttoo  tthhee  
SSyysstteemmss  EEnnggiinneeeerriinngg  GGrroouupp  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  

eeffffoorrtt  oonn  ddeettaaiilleedd  iinntteeggrraattiioonn  aanndd  tteesstt  ppllaannnniinngg  
aanndd  iinntteerrffaaccee  ccoonnttrrooll..    TThhiiss  aaccttiivviittyy  iiss  eesssseennttiiaall  
ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  ssyysstteemm  
iinntteeggrraattiioonn  aanndd  tteessttss  lleeaaddiinngg  ttoo  ffiirrsstt  lliigghhtt  aatt  
MMaauunnaa  KKeeaa  iinn  DDeecceemmbbeerr  11999988..  
  

--RRiicchhaarrdd  KKuurrzz  
GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr

  
  

  
  
  
  
TThhee  GGeemmiinnii  NNoorrtthh  ssiittee  oonn  MMaauunnaa  KKeeaa  
((lleefftt))  aanndd  tthhee  GGeemmiinnii  SSoouutthh  ssiittee  oonn  
CCeerrrroo  PPaacchhoonn  ((bbeellooww))  iinn  AApprriill,,  11999966
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TThhee  GGeemmiinnii  88mm  TTeelleessccooppeess  PPrroojjeecctt  --  AA  SScciieennttiiffiicc  OOvveerrvviieeww  
  

11..    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
TThhee  mmaaiinn  sscciieennttiiffiicc  tthheemmee  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  
ppaarrttnneerrsshhiipp  iiss  oobbsseerrvviinngg  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  
oorriiggiinnss  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  ssttaarrss  aanndd  ppllaanneettaarryy  
ssyysstteemmss,,  ooff  ggaallaaxxiieess  aanndd  ooff  tthhee  uunniivveerrssee  iittsseellff..    
TToo  aaggggrreessssiivveellyy  ppuurrssuuee  tthhiiss  tthheemmee,,  ffoouurr    kkeeyy  
sscciieennttiiffiicc  ccaappaabbiilliittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhee  
GGeemmiinnii  TTeelleessccooppeess  ((GGeemmiinnii  SScciieennccee  
RReeqquuiirreemmeennttss,,  11999944));;  
  
11))    TTwwoo  88--mm  ddiiaammeetteerr  tteelleessccooppeess..    OOnnee  
tteelleessccooppee  wwiillll  bbee  llooccaatteedd  oonn  MMaauunnaa  KKeeaa,,  
HHaawwaaiiii,,  aanndd  tthhee  ootthheerr  oonn  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  iinn  CChhiillee..    
AAllll  aassttrroonnoommiiccaall  oobbjjeeccttss  wwiillll  bbee  aacccceessssiibbllee  ttoo  
tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  
llooccaattiioonn  oonn  tthhee  cceelleessttiiaall  sspphheerree..      BBootthh  
tteelleessccooppeess  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  iiddeennttiiccaall  ttoo  
ssuuppppoorrtt  sscciieennttiiffiicc  pprrooggrraammss  ssppaannnniinngg  bbootthh  
hheemmiisspphheerreess  aanndd  ttoo  rreedduuccee  ccoossttss..      
  
TThhee  pprriinncciippllee  GGeemmiinnii  ooppttiiccaall  ccoonnffiigguurraattiioonn  iiss    aa  
88--mm  ddiiaammeetteerr  ff//11..88  mmeenniissccuuss  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  
wwiitthh  aa  11..22--mm  ddiiaammeetteerr  cceennttrraall  hhoollee  mmaaddee  ooff  
CCoorrnniinngg  UULLEETTMM  ggllaassss,,    wwiitthh  aa  11..0022--mm  ddiiaammeetteerr,,  
aarrttiiccuullaatteedd,,  SSiiCC  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  wwiitthh  aa  00..116688--
mm  ddiiaammeetteerr  cceennttrraall  hhoollee,,  pprroovviiddiinngg  aann  FF//1166  
CCaasssseeggrraaiinn  ffooccaall  ppllaannee  44  mmeetteerrss  bbeehhiinndd  tthhee  
pprriimmaarryy  mmiirrrroorr..    TThhee  tteelleessccooppeess  hhaavvee  bbeeeenn  
ddeessiiggnneedd  wwiitthh  iinntteerrcchhaannggeeaabbllee    ttoopp  eennddss  wwiitthh  
ccaappaacciittyy  ttoo  aaccccoommooddaattee  aa  ffuuttuurree  ff//66  wwiiddee  ffiieelldd,,  
4455  aarrccmmiinnuuttee,,  CCaasssseeggrraaiinn  ffooccuuss..  
  
22))  SSuuppeerrbb  iimmaaggee  qquuaalliittyy..    BBootthh  GGeemmiinnii  ssiitteess    
hhaavvee    eexxcceelllleenntt  nnaattuurraall  sseeeeiinngg..    TThhee  iinntteenntt  iiss  tthhaatt  
tthhee  tteelleessccooppeess,,  iinncclluuddiinngg  eenncclloossuurree  aanndd  ttrraacckkiinngg  
eeffffeeccttss,,  wwiillll  nnoott  ddeeggrraaddee  tthhee  bbeesstt  wwaavveeffrroonntt  ttiilltt  
ccoorrrreecctteedd  aattmmoosspphheerriicc  sseeeeiinngg  iimmaaggee  ssiizzee  bbyy    
mmoorree  tthhaann  1155%%..    TThhee    ssmmaalllleesstt  iimmaaggee  ssiizzeess  wwiillll  
bbee  aacchhiieevveedd  aatt  nneeaarr  IIRR  wwaavveelleennggtthhss,,  wwhheerree  tthhee    
22..22µµmm  iimmaaggee  qquuaalliittyy  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  ffoorr  5500%%  ooff  
tthhee  eenncciirrcclleedd  eenneerrggyy  ttoo  ffaallll  wwiitthhiinn  aa  ddiiaammeetteerr  ooff  
00..11  aarrccsseeccoonnddss,,  iinncclluuddiinngg  ddiiffffrraaccttiioonn..  
  

33))    VVeerrssaattiillee  OOppttiiccaall//IIRR  ccaappaabbiilliittiieess..      TThhee  
bbrrooaadd  sscciieennttiiffiicc  ggooaallss  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  ppaarrttnneerrsshhiipp  
rreeqquuiirree  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess  ttoo  hhaavvee  hhiigghh  
tthhrroouugghhppuutt  ffrroomm  00..33µµmm  ttoo  aatt  lleeaasstt  3300µµmm..  
RReemmootteellyy  ddeeppllooyyaabbllee  bbaafffflleess  aalllloowwss  tthhee  
sswwiittcchhiinngg  bbeettwweeeenn  aann  ooppttiimmiizzeedd  tthheerrmmaall  IIRR  
ccoonnffiigguurraattiioonn  ttoo  ccoonnffiigguurraattiioonnss  wwhhiicchh  ssuuppppoorrtt  
nneeaarr  IIRR,,  ooppttiiccaall  aanndd  UUVV  oobbsseerrvvaattiioonnss..      TThhee  
CCaasssseeggrraaiinn  ffooccaall  ssttaattiioonn  aalllloowwss  tthhee    
ssiimmuullttaanneeoouuss  mmoouunnttiinngg  ooff  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  
iinnssttrruummeennttss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aa  ffiibbrree  aanndd  ((ppootteennttiiaallllyy))  
aa  ddiirreecctt  ooppttiiccaall  ffeeeedd  ttoo  aann  ooffff--tteelleessccooppee  hhiigghh  
ssttaabbiilliittyy    llaabboorraattoorryy  wwiitthhiinn  tthhee  tteelleessccooppee  ppiieerr  
wwiillll  aallssoo  bbee  aavvaaiillaabbllee..    
  
44))    EEffffiicciieenntt//aaddaappttaabbllee  OObbsseerrvviinngg..    IInn  oorrddeerr    
ttoo  eexxppllooiitt  tthhee  bbeesstt  oobbsseerrvviinngg  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  hhiigghh  
pprriioorriittyy  sscciieennttiiffiicc  pprrooggrraammss,,  tthhee  GGeemmiinnii  
ffaacciilliittiieess  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  cchhaannggee  rraappiiddllyy  bbeettwweeeenn  
sscciieennttiiffiicc  iinnssttrruummeennttss,,  aanndd  ssuuppppoorrtt  aa  wwiiddee  rraannggee  
ooff  oobbsseerrvviinngg  mmooddeess,,  iinncclluuddiinngg  bbootthh  ""ccllaassssiiccaall""  
aanndd  qquueeuuee  sscchheedduulleedd  oobbsseerrvviinngg..  
    
TThhee  aapppprrooaacchheess    ttaakkeenn  bbyy  tthhee  GGeemmiinnii  pprroojjeecctt  ttoo  
aacchhiieevvee  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  bbrriieeffllyy  
ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonnss..    FFuurrtthheerr  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ccaann  
bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  WWoorrlldd--WWiiddee--WWeebb  vveerrssiioonn  ooff  
tthhiiss  nneewwsslleetttteerr..  

  
FFiigg..  11    TThhee  GGeemmiinnii  eenncclloossuurree  sshhoowwiinngg  tthhee  

vveennttiillaattiioonn  ggaatteess  ooppeenn  oonn  oonnee  ssiiddee  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  
tthhee  ccoonnttrrooll  bbuuiillddiinngg..  
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22..    IIMMAAGGEE  QQUUAALLIITTYY  
  
SSuuppeerrbb  iimmaaggee  qquuaalliittyy  iiss  tthhee  kkeeyy  sscciieennttiiffiicc  
rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess..  TToo  
ddeelliivveerr  nnaattuurraall  00..11  --  00..22  aarrccsseeccoonndd  nneeaarr  iinnffrraarreedd  
iimmaaggeess  ttoo  tthhee  ffooccaall  ppllaannee  rreeqquuiirreedd  tthhaatt  ccaarreeffuull  
aatttteennttiioonn  bbee  ppaaiidd  ttoo  eevveerryy  aassppeecctt  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  
ddeessiiggnn..  TThhiiss  nneecceessssiittaatteedd  aa  ddeettaaiilleedd  aanndd  uunniiqquuee  
aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  eennttiirree  GGeemmiinnii  ssyysstteemm  ((MMoouunnttaaiinn  
eett  aall  11999944aa))  iinncclluuddiinngg::    wwaatteerr  ttuunnnneell  ((RRaayybboouulldd,,  
eett  aall,,  11999944aa))  aanndd  ssuuppeerr--ccoommppuutteerr  ((DDee  YYoouunngg  
aanndd  CChhaarrlleess,,  11999955))  mmooddeelliinngg  ooff  tthhee  wwiinndd  ffllooww  iinn  
aanndd  aarroouunndd  tthhee  GGeemmiinnii  eenncclloossuurree,,  tthheerrmmaall  
mmooddeelliinngg  ooff  tthhee  tteelleessccooppee  ssttrruuccttuurree  aanndd  
eenncclloossuurree  ccoommppoonneennttss,,    eexxtteennssiivvee  ooppttiiccaall  aanndd  
ddyynnaammiicc  ffiinniittee  eelleemmeenntt  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ooppttiiccaall  
ssyysstteemm,,  tteelleessccooppee  aanndd  eenncclloossuurree  ----  wwhhiicchh  
iinncclluuddeedd  iittss  ffoouunnddaattiioonnss  aanndd  tthhee  ssooiill  oorr  rroocckk  
pprrooppeerrttiieess  ooff  MMaauunnaa  KKeeaa  aanndd  CCeerrrroo  PPaacchhoonn..    
  
TThhee  EEnncclloossuurree  
TThhee  eenncclloossuurree,,  sseeeenn  iinn  FFiigguurree  11,,  hhaass  llaarrggee  
vvaarriiaabbllee  vveennttiillaattiioonn  ggaatteess  ssoo  tthhee  eenncclloossuurree  
cchhaammbbeerr  ccaann  bbee  fflluusshheedd  eeffffeeccttiivveellyy  bbyy  tthhee  wwiinndd  
oorr  bbyy  aann  aaccttiivvee  vveennttiillaattiioonn  ssyysstteemm  dduurriinngg  
oobbsseerrvviinngg..    TThhee  ccoonnttrrooll  bbuuiillddiinngg  iiss  sseeppaarraatteedd  
ffrroomm  tthhee  uunnhheeaatteedd  eenncclloossuurree  aanndd  eelleeccttrroonniicc  
bbooxxeess  wwiitthhiinn  tthhee  ddoommee  aarree  aaccttiivveellyy  ccoooolleedd    ttoo  
mmiinniimmiizzee  hheeaatt  iinnppuutt  ttoo  tthhee  cchhaammbbeerr..    TThhee  
tteelleessccooppee  eelleevvaattiioonn  aaxxiiss  iiss  2200mm  aabboovvee  ggrroouunndd  

lleevveell,,  aabboovvee  tthhee  ttuurrbbuulleenntt  bboouunnddaarryy  llaayyeerr  
((RRaayybboouulldd,,  eett  aall,,11999944aa))..  
  
TThhee  TTeelleessccooppee  aanndd  OOppttiiccss  
TThhee  ssttrriinnggeenntt  iimmaaggee  qquuaalliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  
lleedd  ttoo  aa  CCaasssseeggrraaiinn  oonnllyy  tteelleessccooppee  ((MMoouunnttaaiinn  eett  
aall,,  11999944,,  RRaayybboouulldd,,  eett  aall,,  11999944bb)),,  sshhoowwnn  iinn  
FFiigguurree  22..    WWiitthh  nnoo  NNaassmmyytthh  ffooccii,,  tthhee    eennttiirree  
tteelleessccooppee  ssttrruuccttuurree  ccaann  bbee      ddeessiiggnneedd  ttoo  
mmiinniimmiizzee  tteelleessccooppee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  ffiinnaall  
iimmaaggee  qquuaalliittyy..    TThhee  ssttrruuccttuurree  iinn  ffrroonntt  ooff  tthhee  
pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  iiss  ooppttiimmiizzeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  
sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  aasssseemmbbllyy,,  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  
tthheerrmmaall  mmaassss  iinn  ffrroonntt  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  aanndd  

  
FFiigg..  22    TThhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppee  wwiitthh  tthhee  IInnssttrruummeenntt  

SSuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurree  ((IISSSS))  mmoouunntteedd  aatt  tthhee  CCaasssseeggrraaiinn  
ffooccaall  ssttaattiioonn..    

FFiigg  33..    AAnn  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  aasssseemmbbllyy  iinnddiiccaattiinngg  mmaajjoorr  ccoommppoonneennttss..  
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ccrroossss--sseeccttiioonn  ffoorr  wwiinndd  llooaaddiinngg..  TThhee  pprriimmaarryy  
mmiirrrroorr  iiss  mmoouunntteedd  cclloossee  ttoo  tthhee  ffrroonntt  ssuurrffaaccee  ooff  
tthhee  cceenntteerr  sseeccttiioonn  ffoorr  eeffffiicciieenntt  fflluusshhiinngg  ooff  tthhee  
mmiirrrroorr  ssuurrffaaccee  ttoo  rreedduuccee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  sseeeeiinngg..    
  
TThhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  aasssseemmbbllyy  iiss  iilllluussttrraatteedd  iinn  
FFiigguurree  33..    TThhee  iimmaaggee  qquuaalliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  
lleedd  ttoo  aa  nneeww  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  ssuuppppoorrtt  aanndd  
aalliiggnnmmeenntt  ooff  tthhee  mmeenniissccuuss  pprriimmaarryy  mmiirrrroorrss  
((SStteepppp  aanndd  HHuuaanngg,,  11999944))..    EEiigghhttyy  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
mmiirrrroorr  wweeiigghhtt  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  uunniiffoorrmm  aaiirr  
pprreessssuurree..  TThhee  rreemmaaiinniinngg  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
wweeiigghhtt  iiss  ttaakkeenn    bbyy  112200  aaxxiiaall  ssuuppppoorrttss    wwhhiicchh  
pprroovviiddee  bbootthh  ppaassssiivvee  aanndd  aaccttiivvee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  
mmiirrrroorr  ffiigguurree  aanndd  ppoossiittiioonn..    LLaatteerraall  ssuuppppoorrtt  iiss  
pprroovviiddeedd  bbyy  7722  ppaassssiivvee  hhyyddrraauulliicc  ssuuppppoorrttss  
aarrrraannggeedd  aarroouunndd  tthhee  cciirrccuummffeerreennccee  ooff  tthhee  mmiirrrroorr..  
  
TThhee  lliigghhtt  wweeiigghhtt,,  ssttrruuccttuurreedd  SSiiCC  sseeccoonnddaarryy  
mmiirrrroorr  iiss  aattttaacchheedd  ttoo  iittss  aasssseemmbbllyy  aatt  tthhrreeee  ppooiinnttss  
((HHaannsseenn  aanndd  RRoobbeerrttss,,  11999944))  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  44..      
TThhiiss  aasssseemmbbllyy,,  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhiinn  ((1100mmmm))  vvaanneess  
ffrroomm  tthhee  ttoopp  eenndd  rriinngg,,  iinnccoorrppoorraatteess  aa  ppoossiittiioonniinngg  
uunniitt  ffoorr  pprreecciissee  ppoossiittiioonniinngg  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  
mmiirrrroorr  ppeerrppeennddiiccuullaarr  ttoo  tthhee  ooppttiiccaall  aaxxiiss,,  aanndd  aa  
rraappiidd  ttiipp//ttiilltt,,      ffaasstt    ffooccuuss  mmeecchhaanniissmm  ttoo  ccoorrrreecctt  
bbootthh  wwiinndd  sshhaakkee  aanndd  aattmmoosspphheerriicc  eeffffeeccttss..  

  
TThheerrmmaall  ccoonnttrrooll  
TThhee  iinnttrriinnssiicc  iimmaaggee  qquuaalliittyy  ooff  aa  tteelleessccooppee  iiss  
eeaassiillyy  ddeeggrraaddeedd  bbyy  ttuurrbbuulleenntt  mmiixxiinngg  ooff  aaiirr    aatt  
ddiiffffeerreenntt  tteemmppeerraattuurreess  ggeenneerraatteedd  ffrroomm  
tteemmppeerraattuurree  ddiiffffeerreennttiiaallss  bbeettwweeeenn  tthhee  aammbbiieenntt  
aaiirr  aanndd    ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  tteelleessccooppee  aanndd  
eenncclloossuurree  ((sseeee  ee..gg..  RRaacciinnee,,  eettaall,,  11999911))..    TThhee  

ddeessiiggnn  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppee  aanndd  eenncclloossuurree  
hhaass  bbeeeenn  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ddrriivveenn  bbyy  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  
ttoo  mmiinniimmiizzee  tthheessee  ““mmiirrrroorr  sseeeeiinngg””  aanndd  
““tteelleessccooppee  sseeeeiinngg””  eeffffeeccttss..  
  
DDuurriinngg  tthhee  ddaayy,,  tthhee  eenncclloossuurree  sskkiinn  iiss  aaccttiivveellyy  
vveennttiillaatteedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ssoollaarr  hheeaatt  llooaadd  oonn  tthhee  
iinntteerrnnaall  eenncclloossuurree  vvoolluummee..  TThhiiss  aalllloowwss  ddaayyttiimmee  
aaiirr--ccoonnddiittiioonniinngg  ooff  tthhee  eenncclloossuurree  vvoolluummee  ssoo  tthhee  
iinntteerrnnaall  eenncclloossuurree  ssttrruuccttuurree  aanndd  tteelleessccooppee  
ssttrruuccttuurree  ccaann  bbee  pprreeccoonnddiittiioonneedd  ttoo  nneeaarr  tthhee  
eexxppeecctteedd  nniigghhttiimmee  aammbbiieenntt  aaiirr  tteemmppeerraattuurree  aatt  
tthhee  ssttaarrtt  ooff  oobbsseerrvviinngg..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  eexxtteerrnnaall  
ssuurrffaacceess  ooff  tthhee  ddoommee  aanndd  uuppwwaarrdd  llooookkiinngg  
tteelleessccooppee  ssuurrffaacceess  aarree  ppaaiinntteedd  wwiitthh  aa  llooww  
eemmiissssiivviittyy  ppaaiinntt  ttoo  mmiimmiimmiizzee  tthheerrmmaall  ttuurrbbuulleennccee  
ffrroomm  ssuuppeerrccoooolliinngg    eeffffeeccttss  dduurriinngg    nniigghhttttiimmee    
oobbsseerrvvaattiioonnss..  
  
TThhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  tteemmppeerraattuurree  iiss  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  
ttwwoo  iinntteerrlliinnkkeedd  ssyysstteemmss..  TThhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  
aasssseemmbbllyy    iinnccoorrppoorraatteess  aa  rraaddiiaattiioonn  ppllaattee  bbeettwweeeenn  
tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  aanndd  mmiirrrroorr  cceellll  ffoorr  ddaayyttiimmee  
pprreeccoonnddiittiioonniinngg  ooff  tthhee  bbuullkk  mmiirrrroorr  tteemmppeerraattuurree  
aatt  oorr  bbeellooww  tthhaatt  eexxppeecctteedd  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  
oobbsseerrvviinngg..  IInn  aaddddttiioonn  tthhiiss  ssyysstteemm  ccaann  pprroovviiddee  
ssllooww  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  bbuullkk  mmiirrrroorr  tteemmppeerraattuurree  
dduurriinngg  tthhee  nniigghhtt..      TToo  eennssuurree  tthhee  mmiirrrroorr  ssuurrffaaccee  
tteemmppeerraattuurree  ttrraacckkss  tthhee  nniigghhttttiimmee  tteemmppeerraattuurree  
vvaarriiaattiioonnss  wwiitthh  hhiigghheerr  ffiiddeelliittyy  aann  eelleeccttrriiccaall  
ccuurrrreenntt  iiss  ccoonndduucctteedd  tthhrroouugghh  tthhee  rreefflleeccttiivvee  
ccooaattiinngg  oonn  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr,,  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  
ssuurrffaaccee  tteemmppeerraattuurree  bbyy  oohhmmiicc  hheeaattiinngg  
((GGrreeeennhhaallgghh,,  SStteepppp,,  HHaannsseenn,,  11999944))..    TThhee  ccuurrrreenntt  
ffllooww  iiss  aaddjjuusstteedd  ttoo  ffoollllooww  vvaarriiaattiioonnss  iinn  tthhee  
aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree..    SSiimmuullaattiioonnss  aanndd  
pprroottoottyyppee  tteessttiinngg  sshhooww  tthhaatt  tthhee  aa  11  ddeegg  CC  
tteemmppeerraattuurree  cchhaannggee  iinn  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  
ssuurrffaaccee  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  iinn  aabboouutt  1155  mmiinn..  
  
AAccttiivvee  ffiigguurree  aanndd  aalliiggnnmmeenntt  ccoonnttrrooll  
DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  aann  oobbsseerrvvaattiioonn,,  tthhee  
aalliiggnnmmeenntt  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  mmuusstt  bbee  
mmaaiinnttaaiinneedd  ttoo  wwiitthhiinn  22  --  2200  mmiiccrroonnss  aanndd  tthhee  
pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  ssuurrffaaccee  ccoonnttrroolllleedd  ttoo  wwiitthhiinn  3300  
nnmm  rrmmss..  AA  ppaaiirr  ooff  ppeerriipphheerraall  wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss  
((PPWWFFSS''ss)),,  ccoonnssiissttiinngg  ooff    88xx88  SShhaacckk--HHaarrttmmaannnn  

  
FFiigg..  44    AAnn  eexxppllooddeedd  vviieeww  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  

aasssseemmbbllyy..  
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wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss  aannaallyyssee  tthhee  iinnccoommiinngg  
wwaavveeffrroonntt,,  uussiinngg  rreeffeerreennccee  ssttaarrss  iinn  tthhee    
ppeerriipphheerraall  ffiieelldd  ooff  vviieeww  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee    sscciieennccee  
ffiieelldd..  TThhee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  tthheenn  uusseess  tthheessee  
mmeeaassuurreemmeennttss  ttoo  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ccoorrrreecctt  tthhee  
pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  ffiigguurree  aanndd  tthhee  aalliiggnnmmeenntt  ooff  tthhee  
pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  sscciieennccee  
ffooccaall  ppllaannee  oonn  ttiimmee  ssccaalleess  ooff  aa  ffeeww  mmiinnuutteess    
dduurriinngg  aann    oobbsseerrvvaattiioonn..    TThhee  PPWWFFSS''ss  ccaann  ppaattrrooll  
aa  1144  aarrccmmiinn  CCaasssseeggrraaiinn  gguuiiddee  ffiieelldd,,  pprroovviiddiinngg  
wwaavvee  ffrroonntt  sseennssiinngg  ccoorrrreeccttiioonnss  oovveerr  vviirrttuuaallllyy  
110000%%  ooff  tthhee  sskkyy....  
  
TTiipp//ttiilltt  aanndd  ffaasstt  ffooccuuss  ccoorrrreeccttiioonn  
RRaappiidd  iimmaaggee  mmoottiioonn  oorr  jjiitttteerr  dduuee  ttoo  aattmmoosspphheerriicc  
wwaavveeffrroonntt  ttiilltt  aanndd  wwiinnddsshhaakkee  ooff  tthhee  tteelleessccooppee  
aanndd  eenncclloossuurree  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ffooccuuss  cchhaannggeess  dduuee  
ttoo  aattmmoosspphheerree  aanndd  tteelleessccooppee  eeffffeeccttss,,  aarree  sseennsseedd  
bbyy  llooww--oorrddeerr  wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss    iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  
eeaacchh  iinnssttrruummeenntt..    TThhee  OOIIWWFFSS’’ss  oobbsseerrvvee  
rreeffeerreennccee  ssttaarrss  wwiitthhiinn  tthhee  iissooppllaannaattiicc  ppaattcchh  
aarroouunndd  tthhee  sscciieennccee  FFOOVV  bbyy  mmeeaannss  ooff  ppiicckkooffff  
mmiirrrroorrss  oorr  ddiicchhrrooiicc  bbeeaamm  sspplliitttteerrss..      TThhee  ttiipp//ttiilltt  
aanndd  ffooccuuss  eerrrroorrss  sseennsseedd  bbyy  tthheessee  OOnn--IInnssttrruummeenntt    
wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss  ((OOIIWWFFSS))  aarree  ccoorrrreecctteedd  bbyy  
mmeeaannss  ooff  ssmmaallll  ttiillttss  aanndd  ppiissttoonn  mmoottiioonnss  ooff  tthhee  
aarrttiiccuullaatteedd    sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr..    TThhee  GGeemmiinnii  IIRR  
iinnssttrruummeennttss  aarree  bbeeiinngg  ddeessiiggnneedd  wwiitthh  iinnffrraarreedd  
sseennssiittiivvee  OOIIWWFFSS''ss  ((11--22..55  µµmm))  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxppllooiitt  
GGeemmiinnii’’ss    iimmaaggiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  ddaarrkk  cclloouudd  
rreeggiioonnss  ((SSiimmoonnss,,  11999955))..  IInn  aaddddttiioonn,,  bbyy  uussiinngg  IIRR  
wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss  wwee  ccaann  ppootteennttiiaallllyy  eexxppeecctt  
bbeetttteerr  iimmaaggee  mmoottiioonn  ccoorrrreeccttiioonn  eevveenn  aatt  tthhee  
ggaallaaccttiicc  ppoolleess,,aanndd  eennaabbllee  ddaayyttiimmee  oobbsseerrvviinngg..  
  
33..  VVEERRSSAATTIILLEE  OOPPTTIICCAALL//IIRR  

CCAAPPAABBIILLIITTIIEESS  
  
TThhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess  wwiillll  pprroovviiddee  ssuuppeerrbb  
iimmaaggee  qquuaalliittyy  ffrroomm  tthhee  UUVV  ttoo  IIRR..  TToo  
sscciieennttiiffiiccaallllyy  eexxppllooiitt  tthhiiss  bbrrooaadd  wwaavveelleennggtthh  
rraannggee  wwiitthhoouutt  ccoommpprriimmiissiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  
rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  tteelleessccooppeess  aanndd  ffaacciilliittiieess  ssuuppppoorrtt  
aa  nnuummbbeerr  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccoonnffiigguurraattiioonnss..  
  
  
OOppttiiccaall  ttoo  IIRR  BBaafffflliinngg  

TThhee  tteelleessccooppeess  aarree  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  ffiixxeedd  
cchhiimmnneeyy  bbaaffffllee  mmoouunntteedd  ffrroomm  tthhee  cceennttrraall  hhoollee  iinn  
tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr,,  aanndd  aa  tthhrreeee--ppoossiittiioonn  
rreemmootteellyy  ddeeppllooyyaabbllee  sseeccoonnddaarryy  bbaaffffllee  mmoouunntteedd  
oonn  tthhee  ppoossiittiioonniinngg  uunniitt  bbeehhiinndd  tthhee  sseeccoonnddaarryy  
mmiirrrroorr..    TThhee  ooppttiiccaall  aanndd  UUVV  ccoonnffiigguurraattiioonn  uusseess    
tthhee  ffuullllyy  ddeeppllooyyeedd  sseeccoonnddaarryy  bbaaffffllee  ppoossiittiioonn,,  
aabboouutt  22  mm  iinn  ddiiaammeetteerr,,  ttoo  bblloocckk  ddiirreecctt  sskkyy  
iilllluummiinnaattiioonn  ooff  aa  1122  aarrccmmiinnuuttee  ddiiaammeetteerr  ffiieelldd  ooff  
vviieeww  iinn  tthhee  tteelleessccooppee  ffooccaall  ppllaannee..    FFoorr  tthhee  
tthheerrmmaall  IIRR  ccoonnffiigguurraattiioonn  tthhiiss  sseeccoonnddaarryy  bbaaffffllee  iiss  
ffuullllyy  rreettrraacctteedd  aanndd  tthheenn  sseett  aatt  iinntteerrmmeeddiiaattee  
ppoossiittiioonnss  wwiitthh  ddeeppllooyyeedd  ddiiaammeetteerrss  ooff  bbeettwweeeenn  
11..11  aanndd  11..22  mm  ddiiaammeetteerr  ffoorr    nneeaarr  IIRR  
oobbsseerrvvaattiioonnss..    
  
HHiigghh  RReefflleeccttiivviittyy  aanndd  LLooww  EEmmiissssiivviittyy  CCooaattiinnggss  
TThhee  ccooaattiinngg  ppllaannttss  wwiillll  nneeeedd    tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ffoorr  
ddeeppoossiittiinngg  aa  vvaarriieettyy  ooff  mmiirrrroorr  ccooaattiinnggss..    GGeemmiinnii  
hhaass  uunnddeerrttaakkeenn  aa  sseerriieess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  
pprrooggrraammss  ffoorr  ssppuutttteerreedd  AAlluummiimmuumm  ccooaattiinnggss  aanndd  
ffoorr  pprrootteecctteedd  SSiillvveerr  ((AAgg))  ccooaattiinnggss..    TThhee  
rreefflleeccttiivviittyy  ooff  ssaammpplleess  pprroodduucceedd  bbyy  tthheessee  
pprrooggrraammss  iiss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  22  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  
rreefflleeccttiivviittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ggooaallss  ffoorr  tthhee  
ooppttiiccaall  ssuurrffaacceess  ((GGeemmiinnii  SScciieennccee  RReeqquuiirreemmeennttss,,  
11999944))..  
  
AAtt  tthheerrmmaall  iinnffrraarreedd  wwaavveelleennggtthhss  iitt  iiss  nnoott  jjuusstt  tthhee  
rreefflleeccttiivviittyy  ooff  tthhee  mmiirrrroorrss  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt  bbuutt  
aallssoo  tthhee  ttoottaall  tteelleessccooppee  eemmiissssiivviittyy..  BBootthh  MMaauunnaa  
KKeeaa  aanndd  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  aarree  vveerryy  ddrryy  ssiitteess  ((wwiitthh  
tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn  HHeemmiisspphheerree  ssiittee  
iinn  ssuummmmeerr  mmoonntthhss)),,  wwiitthh  ttrraannssmmiissssiioonn  iinn  
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  aattmmoosspphheerriicc  wwiinnddoowwss  aarroouunndd  
22..33,,  33..77  aanndd  1100µµmm  iinn  eexxcceessss  ooff  9988%%..  TToo  eexxppllooiitt  
tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy  llooww  aattmmoosspphheerriicc  
bbaacckkggrroouunndd  eemmiissssiioonn,,  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess  IIRR  

TTaabbllee  22::  AAll  aanndd  AAgg  SSaammppllee  RReefflleeccttiivviittyy  
  00..3333--

00..4400µµmm  
00..4400--

00..7700µµmm  
00..7700--

11..11µµmm  
BBaarree  AAll  00..8877  00..8899  00..9900  
BBaarree  AAgg  00..8800  00..9977  00..9988  
MMiinniimmaall  
PPrrootteecctteedd  AAgg  

00..7766  00..9955  00..9988  

PPrrootteecctteedd  AAgg  00..8866  00..9922  00..9966  

MMeeeettss  RReeqquuiirreemmeennttss      MMeeeettss  GGooaallss  
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ccoonnffiigguurraattiioonn  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  hhaavvee  aa  tteelleessccooppee  
eemmiissssiivviittyy  lleessss  tthhaann  44%%  wwiitthh  aa  ggooaall  ooff  aacchheeiivviinngg  
22%%  iinn  tthhee  tthheerrmmaall  IIRR  bbeeyyoonndd  22..2277µµmm..  TToo  tthhiiss  
eenndd,,    IIRR  ccoonnffiigguurraattiioonn  iinncclluuddeess  tthhiinn,,  1100mmmm    
sseeccoonnddaarryy  vvaanneess,,  aa  ppuuppiill  ssttoopp  aatt  tthhee  sseeccoonnddaarryy  
mmiirrrroorr,,  aanndd  ssmmaallll    bbeevveellss  oonn  tthhee  sseeccoonnddaarryy  
mmiirrrroorr..    TThhee  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  iittsseellff  hhaass  bbeeeenn  
ddeessiiggnneedd  wwiitthh  aa  cceennttrraall  hhoollee  ssoo  eevveenn  iinn  
rreefflleeccttiioonn  tthhee  ffooccaall  ppllaannee  ""sseeeess""  oonnllyy  ccoolldd  sskkyy  iinn  
tthhee  vviicciinniittyy  ooff  tthhee  cceennttrraall  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  bboorree  
aanndd  cchhiimmnneeyy  bbaaffffllee..    EEmmiissssiivviittyy  mmeeaassuurreemmeennttss  
oonn  bbaarree  aanndd  pprrootteecctteedd  SSiillvveerr    ccooaattiinnggss  ttooggeetthheerr  
wwiitthh  AAPPAARRTT  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  tteelleessccooppee  
ccoonnffiigguurraattiioonn  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  wwiitthh  SSiillvveerr    ccooaattiinnggss  
oonn  tthhee  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorrss,,  tthhee  
GGeemmiinnii  tteelleessccooppee  eemmiissssiivviittyy  sshhoouulldd  aapppprrooaacchh  
tthhee  ggooaall  ooff  22%%..  ((DDiinnggeerr,,  11999933))  
  
CCoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  iinntteenntt  iiss  tthhaatt  GGeemmiinnii  wwiillll  
sscchheedduullee  ““AAlluummiinnuumm  SSeemmeesstteerrss””  aanndd  ““SSiillvveerr  
SSeemmeesstteerrss””  aatt  bbootthh  ssiitteess,,    ttoo  ooppttiimmaallllyy  ssuuppppoorrtt  
UUVV--OOppttiiccaall  pprrooggrraammss  aanndd  OOppttiiccaall--IIRR  pprrooggrraammss  
rreessppeeccttiivveellyy..  
  
IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  eexxttrreemmeellyy  llooww  tteelleessccooppee  
eemmiissssiivviittyy  ffoorr  eexxtteennddeedd  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee  bbeettwweeeenn  
mmiirrrroorr  rreeccooaattiinnggss,,  aann  eeffffeeccttiivvee  aanndd  ffrreeqquueenntt  
((aabboouutt  oonnccee  ppeerr  wweeeekk))    iinn--ssiittuu  mmiirrrroorr  cclleeaanniinngg  
ccaappaabbiilliittyy  iiss  rreeqquuiirreedd..    CCoommppaarraattiivvee  cclleeaanniinngg  
tteessttss  uussiinngg  CCOO22  ssnnooww  aanndd  EExxcciimmeerr  llaasseerrss  hhaavvee  
iinnddiiccaatteedd  ppootteennttiiaallllyy  bbeetttteerr  cclleeaanniinngg  
ppeerrffoorrmmaannccee  ffoorr  aa  llaasseerr  cclleeaanniinngg  aapppprrooaacchh  
((KKiimmuurraa,,  KKiimm,,  aanndd  BBaalliicckk,,  11999944))..    FFuurrtthheerr  
cclleeaanniinngg  tteessttss  oonn  ssaammppllee  AAlluummiinnuumm  aanndd  bbaarree  
aanndd  pprrootteecctteedd  SSiillvveerr  mmiirrrroorrss  aarree  ssttiillll  uunnddeerrwwaayy..  
  
CChhooppppiinngg  SSeeccoonnddaarryy  MMiirrrroorr  
TThhee  aarrttiiccuullaatteedd  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  wwiillll  bbee  ccaappaabbllee  
ooff  ssiimmuullttaanneeoouuss  ttiipp//ttiilltt  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  
""cchhooppppiinngg""  aatt  55  ttoo  1100  hhzz  ffoorr  1100  aanndd  2200µµmm  
oobbsseerrvvaattiioonnss..    BBootthh  ccaappaabbiilliittiieess  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  
iinnttoo  tthhee  ttiipp//ttiilltt  mmeecchhaanniissmm  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  
sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr..  TThhiiss  mmeecchhaanniissmm  iinncclluuddeess  aann  
aaccttiivvee  vviibbrraattiioonn  ccoommppeennssaattiioonn  ssyysstteemm  ttoo  aallllooww  
tthhee  11mm  ddiiaammeetteerr  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  ttoo  bbee  
““cchhooppppeedd””  uupp  ttoo  1100HHzz  wwiitthhoouutt  iinndduucciinngg  
vviibbrraattiioonnss  iinnttoo  tthhee  tteelleessccooppee  ssttrruuccttuurree,,  ssoo  tthhaatt  

tthhee  iimmaaggee  qquuaalliittyy  dduurriinngg  cchhooppppeedd  oobbsseerrvvaattiioonnss  
wwiillll  nnoott  bbee  ccoommpprroommiisseedd  
  
CCaasssseeggrraaiinn  IInnssttrruummeenntt  SSuuppppoorrtt  
TThhee  CCaasssseeggrraaiinn  IInnssttrruummeenntt  SSuuppppoorrtt  SSttrruuccttuurree  
((IISSSS))  ((FFiigguurree  55))  iinnccoorrppoorraatteess  aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  
gguuiiddiinngg  ccaappaabbiilliittiieess,,  tthhee  PPWWFFSS''ss,,  aanndd  aa  sscciieennccee  
ffoolldd  mmiirrrroorr  ffoorr  ddiirreeccttiinngg  tthhee  tteelleessccooppee  bbeeaamm  ttoo  
aannyy  ooff  tthhee  ffoouurr  ssiiddee--llooookkiinngg  iinnssttuurrmmeenntt  ppoorrttss..      
TThhee  sscciieennccee  ffoolldd  mmiirrrroorr  ccaann  aallssoo  bbee  rreettrraacctteedd  ttoo  
aallllooww  tthhee  uuppllooookkiinngg  iinnssttrruummeenntt  ppoorrtt  aa  cclleeaann,,  
uunniimmppeeddeedd  aacccceessss  ttoo  tthhee  tteelleessccooppee  bbeeaamm  ffoorr  
ppoollaarriimmeettrryy,,  UUVV  aanndd  tthheerrmmaall  IIRR  iinnssttrruummeennttss..    
TThhee  IISSSS  aalllloowwss    tthhrreeee  22000000  kkggmm  sscciieennccee  
iinnssttrruummeennttss  ttoo  bbee  mmoouunntteedd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aatt  tthhee  
CCaasssseeggrraaiinn  ffooccuuss..    IInn  aaddddiittiioonn    aa  CCaalliibbrraattiioonn  
UUnniitt  aanndd  aann  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  ((AAOO))  uunniitt  ccaann  bbee  
mmoouunntteedd  oonn  tthhee  rreemmaaiinniinngg    ssiiddeellooookkiinngg  ppoorrttss..    
TThhee  AAOO  mmoodduullee    aacccceesssseess  tthhee  sskkyy  vviiaa    aa  AAOO  ffeeeedd  
mmiirrrroorr  iinn  tthhee  IISSSS  aanndd  ccaann  tthheenn  ffeeeedd,,  uussiinngg  tthhee  
sscciieennccee  ffoolldd  mmiirrrroorr,,  aa  AAOO  ccoorrrreecctteedd  FF//1166  bbeeaamm  
ttoo  aannyy  iinnssttrruummeenntt  mmoouunntteedd  oonn  tthhee  IISSSS..    TThhee  
eennttiirree  CCaasssseeggrraaiinn  aasssseemmbbllyy  rroottaatteess  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  
tthhee  oorriieennttaattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  iinnssttrruummeennttss  wwiitthh  
rreessppeecctt  ttoo  tthhee  sskkyy  dduurriinngg  aannyy  oobbsseerrvvaattiioonnss  
((MMoonnttggoommeerryy,,  RRoobbeerrttssoonn  aanndd  WWiieellaanndd,,  11999944))..  
  
44..  EEFFFFIICCIIEENNTT//AADDAAPPTTAABBLLEE  

OOBBSSEERRVVIINNGG  
  
WWiitthh  tthhee  ssttrriinnggeenntt  iimmaaggee  qquuaalliittyy  aanndd  eemmiissssiivviittyy  
rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess,,  tthhee  
sseennssiittiivviittyy  ooff  mmoosstt  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  
ssoolleellyy  bbyy  tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  tthhee  aattmmoosspphheerree..  

  
FFiigg..  55    TThhee  IInnssttrruummeenntt  SSuuppppoorrtt  SSttrruuccttuurree((IISSSS))  llaayyoouutt..    

IInnssttrruummeennttss  ccaann  bbee  mmoouunntteedd  oonn  tthhee  ssiiddee--llooookkiinngg  ffaacceess  aanndd  
oonn  tthhee  uupp--llooookkiinngg  ffaaccee  ooff  tthhee  IISSSS..  
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CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  ““ddyynnaammiicc  rraannggee””  ooff  ddeelliivveerreedd  
iimmaaggee  qquuaalliittyy  aanndd  aanndd  iinnffrraarreedd  bbaacckkggrroouunndd  wwiillll  
bbee  ffaarr  ggrreeaatteerr  tthhaann  wwee  hhaavvee  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  
ccoonnvveennttiioonnaall  ggrroouunnddbbaasseedd  tteelleessccooppeess..  OObbsseerrvviinngg  
ttiimmee  wwiillll  aallssoo  bbee  aatt  aa  pprreemmiiuumm  oonn  tthhee  GGeemmiinnii  
tteelleessccooppeess,,  eessppeecciiaallllyy  tthhaatt  ttiimmee  wwhhiicchh  eexxppllooiittss  
tthhee  uunniiqquuee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  tteelleessccooppeess  aanndd  
ssiitteess..  TThheerreeffoorree  tthhee  oobbsseerrvvaattoorryy  ooppeerraattiinngg  
pphhiilloossoopphhyy  wwiillll  bbee  kkeeyy  ttoo    mmaaxxiimmiizziinngg  tthhee  
sscciieennttiiffiicc  pprroodduuccttiivviittyy  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess  
((MMoouunnttaaiinn  eett  aall,,  11999944bb))..  TThheessee  ffaacciilliittiieess  wwiillll  
tthheerreeffoorree  ssuuppppoorrtt  aa  rraannggee  ooff  oobbsseerrvviinngg  mmooddeess;;  
""ccllaassssiiccaall""  oobbsseerrvviinngg    wwiitthh  tthhee  aassttrroonnoommeerr  
pprreesseenntt  aatt  tthhee  tteelleessccooppee,,    mmooddeess  wwiitthh  tthhee  
aassttrroonnoommeerr  eeiitthheerr  ppaarrttiicciippaattiinngg  rreemmootteellyy,,  oorr  
mmoorree  iinnnnoovvaattiivvee  mmooddeess  ((ffoorr  ggrroouunndd  bbaasseedd  
tteelleessccooppeess))  ssuucchh  aass  qquueeuuee  sscchheedduulleedd  oobbsseerrvviinngg  
wwhheerree  oobbsseerrvvaattoorryy  ssttaaffff  ccaarrrryy  oouutt  oobbsseerrvvaattiioonnss  
ffoorr  tthhee  aassttrroonnoommeerr  mmaattcchhiinngg    tthhee  oobbsseerrvviinngg  
ccoonnddiittiioonnss    ttoo  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee    
oobbsseerrvvaattiioonnss..      AAtt  lleeaasstt  5500%%  ooff  tthhee  oobbsseerrvviinngg  
ttiimmee  wwiillll  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  qquueeuuee  sscchheedduulleedd  
oobbsseerrvvaattiioonnss    ttoo  aallllooww  tthhee  eennttiirree  GGeemmiinnii  
ppaarrttnneerrsshhiipp  ttoo  sscciieennttiiffiiccaallllyy  eexxppllooiitt  tthhee  bbeesstt  
ccoonnddiittiioonnss..    TToo  mmaaxxiimmiizzee  sscciieennttiiffiicc  pprroodduuccttiivviittyy  
uunnddeerr  cchhaannggiinngg  sskkyy  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  oobbsseerrvveerr  ccaann  
rreeaaddiillyy  aaddaapptt  tthhee  ffaacciilliittyy  bbyy  cchhaannggiinngg  bbeettwweeeenn  
mmoouunntteedd  iinnssttrruummeennttss  dduurriinngg  tthhee  nniigghhtt  bbyy  
rreeccoonnffiigguurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  aanndd  
sseeccoonnddaarryy  bbaaffffllee  aanndd  rreeddiirreeccttiinngg  tthhee  sscciieennccee  
bbeeaamm  ttoo  aalltteerrnnaattiivvee  iinnssttrruummeennttss  wwiitthh  tthhee  sscciieennccee  
ffoolldd  mmiirrrroorr..    CCoonnsseeqquueennttllyy,,  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  
GGeemmiinnii  oobbsseerrvviinngg  ssyysstteemm,,  eeffffiicciieenntt  oobbsseerrvvaattiioonn  
pprreeppaarraattiioonn  ttoooollss,,  sscchheedduulliinngg  aanndd  rreesscchheedduulliinngg  
ttoooollss,,  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ddaattaa  
qquuaalliittyy  aasssseessssmmeenntt  ccaappaabbiilliittiieess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd..    
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  nneecceessssaarryy  hhiigghh  bbaannddwwiiddtthh  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  lliinnkkss  ttoo  ssuuppppoorrtt  rreemmoottee  
oobbsseerrvviinngg  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee..    GGeemmiinnii  wwiillll  kkeeeepp  aa  
ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  aanncciillllaarryy  
ddaattaa  iinn  ppeerrppeettuuiittyy,,  ssuuffffiicciieenntt  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  rree--
ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  aaddeeqquuaattee  ffoorr  
uusseeffuull  aarrcchhiivviinngg..  
  
  
  
TTiimmee  AAllllooccaattiioonn  

TThhee  ttiimmee  aallllooccaattiioonn  pprroocceessss  rreelliieess  oonn  NNaattiioonnaall  
PPrroojjeecctt  OOffffiicceess  wwiitthhiinn  tthhee  ppaarrttnneerr  ccoouunnttrriieess  ttoo  
iinntteerrffaaccee  wwiitthh  tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess..    PPrrooppoossaallss  wwiillll  
bbee  ssoolliicciitteedd  sseemmii--aannnnuuaallllyy  ffrroomm  tthhee  ppaarrttnneerr  
ccoommmmuunniittiieess  bbyy  tthhee  GGeemmiinnii  NNaattiioonnaall  PPrroojjeecctt  
ooffffiicceess..    WWiitthhiinn  eeaacchh  ooff  tthhee  ppaarrttnneerr  ccoouunnttrriieess  aann  
aapppprroopprriiaattee  NNaattiioonnaall  TTAACC  wwiillll  rraannkk  tthhee  
pprrooppoossaallss  iinnttoo  pprriioorriittyy--oorrddeerreedd  lliissttss  ffoorr  
""ccllaassssiiccaall""  aanndd  qquueeuuee  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  ffoorrwwaarrdd  
tthheemm  ttoo    GGeemmiinnii,,  wwhhoo  wwiillll  mmeerrggee  tthhee  nnaattiioonnaall  
lliissttss  iinnttoo  aa  pprreelliimmiinnaarryy  sscchheedduullee  ooff  ""ccllaassssiiccaall""  
ttiimmee  aanndd  qquueeuuee  lliissttiinnggss,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  
oobbsseerrvvaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss,,  nnaattiioonnaall  sshhaarreess,,    
iinnssttrruummeenntt  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  eennggiinneeeerriinngg  ssuuppppoorrtt  
rreeqquuiirreemmeennttss..    AA  ssiinnggllee  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTAACC,,  
mmaaddee  uupp  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  NNTTAACC''ss,,  
wwiillll  rreevviieeww  tthhee  pprreelliimmiinnaarryy  sscchheedduulleess  aanndd  mmaakkee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ffiinnaall  sscchheedduulleess..    TThhee  
IITTAACC  wwiillll  aallssoo  rreevviieeww  tthhee  rreessuullttss  ooff  ppaasstt  
oobbsseerrvviinngg  ppeerriiooddss  ttoo  eennssuurree  ffaaiirrnneessss  aanndd  
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  aallllooccaattiioonn  aanndd  oobbsseerrvvaattiioonn  
eexxeeccuuttiioonn  pprroocceesssseess..  
  
55..    IINNSSTTRRUUMMEENNTTAATTIIOONN  PPRROOGGRRAAMM    
  
TToo  eexxppllooiitt  tthhee  ssuuppeerrbb  iimmaaggee  aanndd  llooww  eemmiissssiivviittyy  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess  rreeqquuiirreess  
aa  nneeww  ggeenneerraattiioonn  ooff  iinnssttrruummeennttss  aanndd  ddeetteeccttoorrss..    
AAss  wwiitthh  tthhee  tteelleessccooppeess,,  nneeww  aapppprrooaacchheess  aarree  
hhaavviinngg  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  ffoorr  iinnssttrruummeenntt  ddeessiiggnn,,  
ssuucchh  aass  eexxtteennssiivvee  uussee  ooff  ffiinniittee  eelleemmeenntt  aannaallyyssiiss,,  
aaccttiivvee  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  ooppttiiccaall  fflleexxuurree,,  ddeettaaiilleedd  
ssccaatttteerriinngg  aannaallyyssiiss  ttoo  rreedduuccee  iinnssttrruummeenntt  
eemmiissssiivviittiieess  aanndd  iinnccoorrppoorraattiinngg  bbootthh  ooppttiiccaall  aanndd  
IIRR  wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss  iinnttoo  tthhee  iinnssttrruummeennttss..    AAllll  
tthhee  iinnssttrruummeennttss  wwiillll  bbee  mmoouunntteedd  aatt  tthhee  
CCaasssseeggrraaiinn  ffooccuuss..  oonn  tthhrreeee  ffaacceess  ooff  tthhee  IISSSS..      
TTaabbllee  33  lliissttss  tthhee  iinnssttrruummeennttss  tthhaatt  wwiillll  mmaakkee  uupp  
tthhee  iinniittiiaall  ccoommpplleemmeenntt  aatt  eeaacchh  ssiittee  ((SSiimmoonnss,,  
RRoobbeerrttssoonn  aanndd  MMoouunnttaaiinn,,  11999955))..    
  
  
AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  
IInniittiiaallllyy  oonn  MMaauunnaa  KKeeaa  wwee  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeennttiinngg  
aa  NNaattuurraall  GGuuiiddee  SSttaarr  ((NNGGSS))  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  
ssyysstteemm,,  ddeessiiggnneedd  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  00..99  ttoo  22..55µµmm  
rraannggee  aanndd  ccaappaabbllee  ooff  ddeelliivveerriinngg  iimmaaggeess  wwiitthh  
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SSttrreehhll  rraattiiooss  ooff  00..55  aatt  11..66µµmm  iinn  mmeeddiiaann  sseeeeiinngg  
ccoonnddiittiioonnss..    TThhee  ccoorrrreecctteedd  ff//1166  bbeeaamm  ccaann  bbee  ffeedd  
ttoo  aannyy  iinnssttrruummeenntt  ppoorrtt  oonn  tthhee  IISSSS..    TThhee  ppllaattee  
ssccaallee  aanndd  sslliitt  ssiizzeess  ffoorr  tthhee  iinnffrraarreedd  iinnssttrruummeennttss  
aarree  cchhoosseenn  ttoo  eexxpplliicciittllyy  eexxppllooiitt  tthhiiss  ccaappaabbiilliittyy..    
IInn  aaddddiittiioonn  wwee  aarree  eexxpplloorriinngg  tthhee  uussee  ooff  iinntteeggrraall  
ffiieelldd  uunniittss  ffoorr  iimmaaggiinngg  ssppeeccttrroossccooppyy  ffrroomm  00..99--11  
mmiiccrroonn  ffoorr  tthhee  MMaauunnaa  KKeeaa  GGMMOOSS  iinnssttrruummeenntt..  
  
TThhee  IInnssttrruummeennttss  
••  TThhee  11--55µµmm  iimmaaggeerr  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  
ccoommmmiissssiioonniinngg  tthhee  MMaauunnaa  KKeeaa  tteelleessccooppee,,  aass  
wweellll  aass  sscciieennttiiffiicc  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  aanndd  wwiillll  uuttiilliizzee  aa  
1100224422  IInnSSbb  aarrrraayy,,  hhaavvee  ppllaattee  ssccaalleess  ooff  00..0022,,  00..0055  
aanndd  00..1111""//ppiixxeell  ffoorr  uussee  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  AAOO,,  
aanndd  vveerryy  llooww  iinntteerrnnaall  iinnssttrruummeenntt  bbaacckkggrroouunndd,,  
ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  llooww  tteelleessccooppee  eemmiissssiivviittyy..      
••  TThhee  11--55µµmm  ssppeeccttrrooggrraapphh  ffoorr  MMaauunnaa  KKeeaa  iiss  
aallssoo  bbaasseedd  oonn  uussee  ooff  aa  1100224422  IInnSSbb  aarrrraayy,,  wwiillll  
pprroovviiddee  ssppeeccttrraall  rreessoolluuttiioonnss  ooff  aabboouutt  22000000  aanndd  
88000000,,  ttwwoo  ppllaattee  ssccaalleess  ((00..0055""//ppiixxeell  aanndd  
00..1155""//ppiixxeell)),,  ccrroossss  ddiissppeerrssiioonn  ccaappaabbiilliittyy,,  aanndd  
ooppttiioonn  ffoorr  aann  iinntteeggrraall  ffiieelldd  mmoodduullee..  
••  TThheerree  wwiillll  bbee  ttwwoo  MMuullttii--OObbjjeecctt  
ssppeeccttrrooggrraapphhss  ((MMOOSS))  ooppeerraattiinngg  oovveerr  tthhee  00..3366--
11..11µµmm  rraannggee,,  oonnee  ffoorr  MMaauunnaa  KKeeaa,,  wwiitthh  ccooaattiinnggss  
ooppttiimmiizzeedd  ffoorr  rreedd  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aanndd  oonnee  ffoorr  
CCeerrrroo  PPaacchhoonn,,  wwiitthh  ccooaattiinnggss  ooppttiimmiizzeedd  ffoorr  bblluuee  
ppeerrffoorrmmaannccee..    EEaacchh  iinnccoorrppoorraatteess  tthhrreeee  22kkxx44kk  
CCCCDD  aarrrraayyss,,  aann  iimmaaggee  ssccaallee  ooff  00..0088""//ppiixxeell,,  
ssppeeccttrraall  rreessoolluuttiioonn  ooff  uupp  ttoo  1100,,000000  aanndd  aann  
iinntteeggrraall  ffiieelldd  mmoodduullee  wwiitthh  ooppttiioonnss  ffoorr  eexxtteennddiinngg  

wwaavveelleennggtthh  ccoovveerraaggee  ttoo  11..88µµmm  aanndd  aaddddiittiioonnaall  
iinntteeggrraall  ffiieelldd  mmoodduulleess..    TThhee  MMOOSS''ss  aallssoo  iinncclluuddee  
aann  iimmaaggiinngg  mmooddee,,  pprriimmaarriillyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  
ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  mmuullttii--sslliitt  mmaasskkss..  
••  TThhee  88--3300µµmm  iimmaaggeerr  wwiillll  iinniittiiaallllyy  bbee  
ddeeppllooyyeedd  aatt  MMaauunnaa  KKeeaa  aanndd  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  
uussee  aatt  ffiirrsstt  lliigghhtt  oonn  CCeerrrroo  PPaacchhoonn..    IItt  wwiillll  uuttiilliizzee  
aatt  ~~225566xx225566  SSii::AAss  IIBBCC  aarrrraayy,,  aa  ppiixxeell  ssccaallee  ooff  <<  
00..1133""//ppiixxeell,,  aanndd  aann  iinntteerrnnaall  iinnssttrruummeenntt  
bbaacckkggrroouunndd  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  llooww  tteelleessccooppee  
eemmiissssiivviittyy..      
••  TThhee  HHiigghh  RReessoolluuttiioonn  OOppttiiccaall  SSppeeccttrrooggrraapphh  
((HHRROOSS))  wwiillll  bbee  ddeessiiggnneedd    aass  aa  CCaasssseeggrraaiinn  
iinnssttrruummeenntt  oonn  GGeemmiinnii  SSoouutthh  aanndd  wwiillll  uussee  aaccttiivvee  
fflleexxuurree  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  hhiigghh  ssttaabbiilliittyy..    
TThhee  hhiigghheesstt  pprriioorriittyy  iiss  ffoorr  tthhiiss  iinnssttrruummeenntt’’ss  
tthhrroouugghhppuutt,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  UUVV..    TThhee  
iinnssttrruummeenntt  wwiillll  uussee  ttwwoo  22kkxx44kk  CCCCDD  aarrrraayyss,,  aanndd  
hhaavvee  rreessoolluuttiioonnss  ooff  5500,,000000  aanndd  112200,,000000..  
••  TThhee  ccoommmmiissssiioonniinngg  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  tthhee  CCeerrrroo  
PPaacchhoonn  tteelleessccooppee  wwiillll  bbee  aa  11--55µµmm  iimmaaggeerr  
bboorrrroowweedd  ffrroomm  CCTTIIOO..  
  
SShhaarreedd  IInnssttrruummeennttaattiioonn  
BBeeccaauussee  ooff  tthhee  lliimmiitteedd  bbuuddggeett  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  
iinniittiiaall  iinnssttrruummeennttaattiioonn,,  GGeemmiinnii    iiss  eexxpplloorriinngg    
sshhaarriinngg  iinnssttrruummeennttss  wwiitthh  UUKKIIRRTT  ((MMIICCHHEELLLLEE,,  
aa  mmiidd  IIRR  ssppeeccttrroommeetteerr//iimmaaggeerr))  aanndd  wwiitthh  CCTTIIOO  
((PPhhooeenniixx,,  aa  11--55µµmm  hhiigghh  rreessoolluuttiioonn,,  RR==110000,,000000    
ssppeeccttrroommeetteerr))..      
  
DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  
TThhee  bbrrooaadd  iinnssttrruummeennttaattiioonn  ccaappaabbiilliittiieess  wwiillll  
ppeerrmmiitt  aa  rraappiidd  sscciieennttiiffiicc  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  
GGeemmiinnii  ffaacciilliittiieess..    FFuutthheerrmmoorree,,  GGeemmiinnii  wwiillll  
hhaavvee  aann  oonnggooiinngg  iinnssttrruummeenntt  ddeevveellooppmmeenntt  
pprrooggrraamm  aass  iitt  eenntteerrss  iittss  ooppeerraattiioonnss  pphhaassee  tthhaatt  
wwiillll  sseerrvvee  ttoo  eennhhaannccee  aanndd  uuppggrraaddee  tthhee  iinniittiiaall  
iinnssttrruummeennttaattiioonn  aanndd  pprroovviiddee  nneexxtt--ggeenneerraattiioonn  
iinnssttrruummeennttss..    TThhiiss  pprrooggrraamm  iiss  ddiissccuusssseedd  ffuurrtthheerr  
iinn  DDoouugg  SSiimmoonn’’ss  aarrttiiccllee  llaatteerr  iinn  tthhiiss  nneewwsslleetttteerr..  

  
--FFrreedd  GGiilllleetttt  

--  PPrroojjeecctt  SScciieennttiisstt  
--MMaatttt  MMoouunnttaaiinn  

--  PPrroojjeecctt  DDiirreeccttoorr  
  

TTaabbllee  33::    IInniittiiaall  SScciieennttiiffiicc  IInnssttrruummeennttaattiioonn  
MMaauunnaa  KKeeaa  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  
  MMuullttii--OObbjjeecctt  SSppeeccttrrooggrraapphh    MMuullttii--OObbjjeecctt  SSppeeccttrrooggrraapphh  
    NNeeaarr  IIRR  IImmaaggeerr      HHiigghh  RReessoolluuttiioonn  OOppttiiccaall  

SSppeeccttrrooggrraapphh  
    NNeeaarr  IIRR  SSppeeccttrrooggrraapphh    
    NNGGSS  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss    

MMiidd  IIRR  IImmaaggeerr  
    SShhaarreedd  IInnssttrruummeennttaattiioonn  
wwiitthh  UUKKIIRRTT  

    SShhaarreedd  IInnssttrruummeennttaattiioonn  
wwiitthh  CCTTIIOO  

            MMiidd--IIRR  SSppeeccttrrooggrraapphh      NNeeaarr  IIRR  SSppeeccttrrooggrraapphh  
      NNeeaarr  IIRR  HHiigghh--RReessoolluuttiioonn  

SSppeeccttrrooggrraapphh  
      CCoommmmiissssiioonniinngg  IIRR  

IImmaaggeerr  
  



1111  

RReeppoorrttss  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  PPrroojjeecctt  OOffffiicceess  
  

CCaannaaddiiaann  GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  OOffffiiccee  
  
OOuurr  pprriinncciippaall  ffooccuuss  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffeeww  mmoonntthhss  hhaass  
bbeeeenn  oonn  tthhee  GGeemmiinnii  MMuullttii--OObbjjeecctt  SSppeeccttrrooggrraapphh  
((GGMMOOSS))  aanndd  tthhee  GGeemmiinnii  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  
SSyysstteemm  ((GGAAOOSS))..  
  
GGMMOOSS  iiss  aa  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  DDoommiinniioonn  
AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  aanndd  ttwwoo  ggrroouuppss  iinn  
tthhee  UUKK;;  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh  aanndd  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDuurrhhaamm..    TThhiiss  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoollllaabboorraattiioonn  hhaass  eennaabblleedd  uuss  ttoo  aasssseemmbbllee  aa  vveerryy  
ssttrroonngg  tteeaamm..    IInn  CCaannaaddaa,,  tthhee  eeffffoorrttss  aarree  lleeaadd  bbyy  
RRiicckk  MMuurroowwiinnsskkii,,  DDaavviidd  CCrraammppttoonn  aanndd  TTiimm  
DDaavviiddggee..  TThhee  UUKK  ccoouunntteerrppaarrttss  aarree  PPhhiill  
WWiilllliiaammss,,  RRooggeerr  DDaavviieess  aanndd  JJeerreemmyy  AAlllliinnggttoonn--
SSmmiitthh..    TThhee  bbaassiicc  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  GGMMOOSS  hhaavvee  
bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd  iinn  pprreevviioouuss  eeddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  
NNeewwsslleetttteerr..    TThhee  ddeessiiggnn  wwoorrkk  iiss  nnooww  wweellll  
aaddvvaanncceedd,,  aanndd  aa  vveerryy  ssuucccceessssffuull  PPrreelliimmiinnaarryy  
DDeessiiggnn  RReevviieeww  wwaass  hheelldd  aatt  DDAAOO  iinn  llaattee  MMaarrcchh..  
AAddddiittiioonnaallllyy,,  GGMMOOSS  wwiillll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  
IInntteeggrraall  FFiieelldd  UUnniittss,,  wwhhiicchh  wwiillll  pprroovviiddee  uunniiqquuee  
ttwwoo--ddiimmeennssiioonnaall  ssppeeccttrroossccooppiicc  ccaappaabbiilliittyy..  
  
UUnnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  RReennéé  RRaacciinnee  aanndd  GGlleenn  
HHeerrrriioott,,  wwee  ddeevveellooppeedd  aa  ccoonncceeppttuuaall  ddeessiiggnn  ffoorr  
GGAAOOSS  llaasstt  yyeeaarr  wwhhiicchh  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  uussee  ooff  
ccuurrvvaattuurree  wwaavveeffrroonntt  sseennssiinngg..    TThhiiss  tteecchhnnoollooggyy  iiss  
aallssoo  uusseedd  iinn  tthhee  CCFFHHTT  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  
BBoonnnneettttee  ((PPUUEEOO))  aanndd  iinn  tthhee  ssyysstteemm  bbeeiinngg  
ddeevveellooppeedd  ffoorr  tthhee  SSuubbaarruu  88--mm  tteelleessccooppee..    TThhee  
rreevviieeww  ccoommmmiitttteeee  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  wwee  uussee  
SShhaacckk--HHaarrttmmaannnn  wwaavveeffrroonntt  sseennssiinngg,,  wwhhiicchh  iiss  
uusseedd  iinn  mmaannyy  ootthheerr  ssyysstteemmss..  TThhee  iissssuueess  
ssuurrrroouunnddiinngg  tthhiiss  cchhooiiccee  aarree  qquuiittee  ccoommpplleexx..    IInn  
ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  IIGGPPOO  eeaarrllyy  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwee  
ccaammee  ttoo  aa  cclleeaarreerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rroollee  tthhaatt  
GGAAOOSS  wwiillll  ppllaayy  oonn  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess..  
  
UUnnlliikkee  mmaannyy  tteelleessccooppeess,,  GGeemmiinnii  wwiillll  hhaavvee  aa  ffaasstt  
ttiipp--ttiilltt--ffooccuuss  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  wwhhiicchh  ccaann  ccoorrrreecctt  
tthhee  lloowweesstt  oorrddeerr  aattmmoosspphheerriicc  aabbeerrrraattiioonnss  aanndd  
wwiinndd  sshhaakkee,,  oovveerr  aa  wwiiddee  ffiieelldd  ooff  vviieeww  aanndd  wwiitthh  

nnoo  ppeennaallttiieess  oonn  tthhrroouugghhppuutt  oorr  eemmiissssiivviittyy..    IInn  
aaddddiittiioonn,,  GGeemmiinnii  hhaass  aann  aaccttiivvee  ooppttiiccss  ssyysstteemm  
wwhhiicchh  wwiillll  rreemmoovvee  mmoosstt  llooww--oorrddeerr  aabbeerrrraattiioonnss  
ooff  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr..    TThhuuss  GGAAOOSS  wwoouulldd  oonnllyy  
bbee  uusseedd  wwhheenn  hhiigghheerr  oorrddeerr  ccoorrrreeccttiioonn  iiss  
rreeqquuiirreedd,,  aanndd  wwhheenn  oonnee  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  aacccceepptt  tthhee  
oobbsseerrvvaattiioonnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  ooff  uussiinngg  iitt..    
AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  eerrrroorrss  iinn  tthhee  
tteelleessccooppee  ooppttiiccss  aanndd  tthhee  ssppeeccttrrooggrraapphh  oorr  ccaammeerraa  
ooppttiiccss  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  ccoorrrreecctteedd  bbyy  GGAAOOSS..    AAss  
aa  rreessuulltt,,  tthhee  rreeqquuiirreedd  oorrddeerr  ooff  ccoorrrreeccttiioonn  ffoorr  
GGAAOOSS  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  wwee  hhaadd  aassssuummeedd..    TToo  rreeaacchh  
tthhee  rreeqquuiirreedd  oorrddeerr  ooff  ccoorrrreeccttiioonn  wwee  wwiillll  nneeeedd  ttoo  
uussee  aa  SShhaacckk--HHaarrttmmaannnn  sseennssoorr..  
  
AA  nnuummbbeerr  ooff  qquueessttiioonnss  hhaadd  bbeeeenn  rraaiisseedd  aabboouutt  
tthhee  sscciieennttiiffiicc  vvaalluuee  ooff  GGAAOOSS  ssoo,,  aatt  tthhee  uurrggiinngg  ooff  
IIGGPPOO,,  SSiimmoonn  MMoorrrriiss,,  TTiimm  DDaavviiddggee  aanndd  sseevveerraall  
ootthheerrss  uunnddeerrttooookk  aann  iinntteennssiivvee  qquuaannttiittaattiivvee  ssttuuddyy  
ooff  tthhee  sscciieennccee  ccaassee  ffoorr  GGAAOOSS..    WWee  ddoo  nnoott  
bbeelliieevvee  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  ffoorr  aannyy  ootthheerr  
aassttrroonnoommiiccaall  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss  ssyysstteemm,,  aanndd  wwee  aarree  
qquuiittee  pprroouudd  ooff  tthhee  rreessuullttss,,  wwhhiicchh  sshhooww  tthhaatt  tthheerree  
iiss  iinnddeeeedd  aa  ggoooodd  sscciieennccee  ttoo  bbee  ddoonnee  wwiitthh  GGAAOOSS..    
AA  ssuummmmaarryy  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  ffoolllloowwss..    TThhee  ccoommpplleettee  
ssttuuddyy  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  ppoossttssccrriipptt  ffoorrmm  ffrroomm  
ffttpp..ddaaoo..nnrrcc..ccaa,,  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorryy  ppuubb//ssttaaffff//ssllmm//  
aaoo__ssjjuusstt//aaoo__ssjjuusstt__rreevv55..ttaarr..  AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  ccooppiieess  
aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  SSiimmoonn  MMoorrrriiss  aatt  DDAAOO..  
  
LLaasstt  ffaallll,,  RReennéé  RRaacciinnee  rreettiirreedd  aass  AAOO  sscciieennttiisstt,,  
aanndd  GGoorrddoonn  WWaallkkeerr  hhaass  aassssuummeedd  tthhiiss  rroollee  oonn  aann  
iinntteerriimm  bbaassiiss..    WWee  aarree  vveerryy  ggrraatteeffuull  ttoo  RReennéé  ffoorr  
aallll  tthhee  hheellpp  hhee  hhaass  ggiivveenn  uuss  oovveerr  aa  nnuummbbeerr  ooff  
yyeeaarrss..  
  
WWoorrkk  oonn  GGAAOOSS  iiss  ccuurrrreennttllyy  ssuussppeennddeedd,,  ppeennddiinngg  
tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  sscciieennccee  
ccaasseess,,  aanndd  bbeeccaauussee  ooff  bbuuddggeettaarryy  uunncceerrttaaiinnttiieess..    
WWiitthh  tthhee  sscciieennccee  ccaassee  nnooww  mmaaddee,,  wwee  aarree  hhooppeeffuull  
tthhaatt  tthhee  bbuuddggeettaarryy  uunncceerrttaaiinnttiieess  wwiillll  bbee  rreessoollvveedd  
ssoooonn  aanndd  tthhaatt  wwee  ccaann  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  tthhee  
GGAAOOSS  pprroojjeecctt..  
  

--AAnnddyy  WWooooddsswwoorrtthh  
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CCaannaaddiiaann  GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  
  

AArrggeennttiinniiaann  GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  OOffffiiccee  
  
AA  NNaattiioonnaall  GGeemmiinnii  OOffffiiccee  iiss    bbeeiinngg    sseett    uupp    aatt    
tthhee    FFaaccuullttaadd    ddee  CCiieenncciiaass  AAssttrroonnóómmiiccaass  yy  
GGeeooffííssiiccaass,,  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall    ddee    LLaa  PPllaattaa,,  
11990000  LLaa  PPllaattaa..  TThhee  CCoooorrddiinnaattoorr  iiss  JJoorrggee  SSaahhaaddee  
aassssiisstteedd    bbyy  NNiiddiiaa  MMoorrrreellll..    DDrr..  EEmmiilliioo  LLaappaasssseett  
wwiillll  sseerrvvee  aass  PPrroojjeecctt  SScciieennttiisstt    aanndd    DDrr..    HHuuggoo  
LLeevvaattoo    aass  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr..  
  
AA    SScciieennttiiffiicc    AAddvviissoorryy    CCoommmmiitttteeee    hhaass      bbeeeenn      
iinntteeggrraatteedd      wwiitthh  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff    tthhee    ddiiffffeerreenntt    
aassttrroonnoommiiccaall    iinnssttiittuuttiioonnss    iinn  AArrggeennttiinnaa,,  aass  
ffoolllloowwss::  
  

--  EEddmmuunnddoo  MMaarrcceelloo  AArrnnaall  ((IIAARR)),,  
--  CCaarrllooss  NNaattaallee  FFrraanncciillee  ((OOAAFFAA,,  SSaann  JJuuaann)),,  
--  EEmmiilliioo  LLaappaasssseett  GGoommaarr  ((CCóórrddoobbaa))  
--  NNiiddiiaa  IIrreennee  MMoorrrreellll  ((LLaa  PPllaattaa))  
--  MMaarrttaa  RRoovviirraa  ((IIAAFFEE))..  
  
TThhee  OOffffiiccee  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg    aa    ppllaann    ffoorr    tthhee    
ffoorrmmaattiioonn    ooff    hhuummaann  rreessoouurrcceess    aanndd  ffoorr  
oouuttrreeaacchh  aaccttiivviittiieess  aanndd    iiss      ccoonnssiiddeerriinngg      tthhee  
iinnssttaallllaattiioonn  aatt  LLaa  PPllaattaa  ooff    aa    cceenntteerr    ffoorr    rreemmoottee    
oobbsseerrvviinngg    bbyy  tthhee    MMeerrccoossuurr  aassttrroonnoommeerrss..  
  

--JJoorrggee  SSaahhaaddee  
--AArrggeennttiinniiaann  GGeemmiinnii  CCoooorrddiinnaattoorr

  

SScciieennccee  DDrriivveerrss  ffoorr  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  oonn  GGeemmiinnii  NNoorrtthh  
  
WWee  eexxaammiinnee  ttooppiiccss,,  rraannggiinngg  ffrroomm  ppllaanneettaarryy  
sseeaarrcchheess  ttoo  ccoossmmoollooggyy,,  tthhaatt  rreeqquuiirree  aaddaappttiivvee  
ooppttiiccss  ((AAOO))  aanndd  wwhhiicchh  wwee  bbeelliieevvee  wwiillll  rreepprreesseenntt  
mmaajjoorr  lleeggaacciieess  ooff  GGeemmiinnii..    OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  
eessttaabblliisshh  aa  ffrraammeewwoorrkk  ooff  sscciieennccee  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  
pprrooppoosseedd  AAOO  tteecchhnniiccaall  ssoolluuttiioonnss  aanndd  
ppeerrffoorrmmaannccee  ttrraaddeeooffffss  mmaayy  bbee  jjuuddggeedd..    AAtt  tthhee  
ttiimmee  ooff  wwrriittiinngg,,  lliittttllee  sscciieennccee  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  wwiitthh  
AAOO  ssyysstteemmss,,  aanndd  eexxttaanntt  oorr  ppllaannnneedd  ssyysstteemmss  ssppaann  
aann  eennoorrmmoouuss  rraannggee  ooff  tteecchhnniiccaall  iimmpplleemmeennttaattiioonnss  
aanndd  ccoosstt..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  AAOO  wwiillll  ppllaayy  
aa  mmaajjoorr  rroollee  iinn  aassttrroonnoommyy  ooff  tthhee  nneexxtt  ddeeccaaddee..  
BBaasseedd  uuppoonn  eexxtteennssiivvee  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  rreelleevvaanntt  
IIRR,,  CCFFHHTT  aanndd  HHSSTT  pprrooggrraammss,,  wwee  eessttiimmaattee  tthhee  
SSttrreehhll  rraattiioo,,  ffiieelldd  ssiizzee,,  ttaarrggeett  mmaaggnniittuuddeess,,  aanndd  
wwaavveelleennggtthhss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  1100  ssuubbjjeeccttss..    EEiigghhtt  
ttooppiiccss  ddiissccuusssseedd  iinn  aann  aappppeennddiixx  iilllluussttrraattee  iinn  
mmoorree  ddeettaaiill  tthhee  ttyyppeess  ooff  sscciieennccee  tthhaatt  AAOO  oonn  
GGeemmiinnii  ccaann  eennaabbllee..  
  
OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  sscciieennccee  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  rreeqquuiirreedd  iinnssttrruummeenntt  ppeerrffoorrmmaannccee..  IItt  iiss  
nnoott  aallwwaayyss  ppoossssiibbllee  ttoo  qquuaannttiiffyy  aallll  rreelleevvaanntt  
ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  ccoommpplleexx  wweebb  ooff  sscciieennccee  ttrraaddeeooffffss,,  
eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  ppeerrffoorrmmaannccee  pprroojjeeccttiioonnss  ooff  
hhiigghheerr--oorrddeerr  AAOO  ssyysstteemmss  ccuurrrreennttllyy  rreellyy  hheeaavviillyy  
oonn  mmooddeelllliinngg,,  rraatthheerr  tthhaann  oonn  aaccttuuaall  aassttrroonnoommiiccaall  

eexxppeerriieennccee..  TThhuuss,,  ddiissccuussssiioonnss  ooff  AAOO  aarree  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iissoollaattee  ccoommpplleetteellyy  ffrroomm  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttrraatteeggiieess,,  iinncclluuddiinngg  bbuuddggeett  
ccoonnssttrraaiinnttss..  
  
WWhheerree  nneecceessssaarryy  ffoorr  mmoorree  qquuaannttiittaattiivvee  
uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd//oorr  pprroojjeeccttiioonnss,,  wwee  hhaavvee  
aaddoopptteedd  aass  aassssuummppttiioonnss  iinn  tthhiiss  vveerrssiioonn  tthhee  
ccuurrrreenntt  bbaasseelliinnee  ppaarraammeetteerrss  ffoorr  GGeemmiinnii''ss  nnaattuurraall  
gguuiiddee  ssttaarr  AAOO  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee::  
  
••  1122xx1122  SShhaacckk--HHaarrttmmaannnn  wwaavvee  ffrroonntt  sseennssoorrss,,    
••  33  eelleeccttrroonn  rreeaaddoouutt  nnooiissee  CCCCDDss,,  aanndd      
••  CCoonnjjuuggaattiioonn  ooff  tthhee  ddeeffoorrmmaabbllee  mmiirrrroorr  ttoo  

aallttiittuuddee    
  
FFoorr  tthhee  ddeettaaiilleedd  sscciieennccee  pprrooggrraammss,,  wwee  aatttteemmpptt  ttoo  
iinnddiiccaattee  wwhhaatt  wwee  ccaann  hhooppee  ttoo  aacchhiieevvee  wwiitthh  tthhee  
GGeemmiinnii    AAOO  ssyysstteemm..  SSiinnccee  tthhee  ddaattaa  aannaallyyssiiss  iiss  aass  
ccrruucciiaall  ttoo  pprroodduucciinngg  tthhee  sscciieennccee  aass  tthhee  hhaarrddwwaarree  
iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  wwee  aallssoo  ccoommmmeenntt  uuppoonn  ssuucchh  
iissssuueess  iinn  tthheessee  ccaasseess..    WWee  aassssuummee  tthhaatt  tthhee  ssuuiittee  
ooff  iinnssttrruummeennttss  oonn  GGeemmiinnii  NNoorrtthh  wwiillll  ccoonnssiisstt  
oonnllyy  ooff  aann  IIRR  ccaammeerraa  wwiitthh  ppiixxeell  ssccaalleess  ooff  00..0022  
aarrccsseecc,,  00..0055  aarrccsseecc  aanndd  00..1122  aarrccsseecc  aanndd  aa  ffiieelldd--
ooff--vviieeww  ooff  2200--112200  aarrccsseecc;;  aann  IIRR  ssppeeccttrrooggrraapphh  
wwiitthh  aa  ppiixxeell  ssccaallee  ooff  00..0055  aarrccsseecc  aanndd  aa  5500  aarrccsseecc  
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ffiieelldd--ooff--vviieeww;;  aanndd  GGMMOOSS,,  aann  ooppttiiccaall  mmuullttii--
oobbjjeecctt  ssppeeccttrrooggrraapphh,,  wwiitthh  aa  ppiixxeell  ssccaallee  ooff  00..0088  
aarrccsseecc  aanndd  aa  55  aarrccmmiinn  ffiieelldd--ooff--vviieeww..  GGMMOOSS  wwiillll  
aallssoo  hhaavvee  aann  IInntteeggrraall  FFiieelldd  UUnniitt  ((IIFFUU))  wwiitthh  00..22  
aarrccsseecc  lleennsslleettss  aanndd  aa  1100  aarrccsseecc  ffiieelldd--ooff--vviieeww,,  
wwiitthh  ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy  ssmmaalllleerr  ffiieelldd--ooff--vviieeww..  AAnn  
eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  GGMMOOSS  ttoo  aallllooww  ooppeerraattiioonn  iinn  
tthhee  JJ  aanndd  HH  bbaanndd  iiss  aallssoo  bbeeiinngg  ddiissccuusssseedd..  TThhee  
nneeaarr  IIRR  ssppeeccttrrooggrraapphh  mmaayy  hhaavvee  aann  IIFFUU  wwiitthh  00..0055  
aarrccsseecc  lleennsslleettss  
  
WWee  iiddeennttiiffyy  ccaappaabbiilliittiieess  tthhaatt  aarree  eesssseennttiiaall  ffoorr  
ttaacckklliinngg  tthhee  sscciieennccee  pprrooggrraammss,,  aanndd  ccrriitteerriiaa  ffoorr  
aasssseessssiinngg  tthhee  GGAAOOSS  aarree  ddiissccuusssseedd..  
  
TThhee  ccoonncclluussiioonnss  rreeaacchheedd  ffrroomm  oouurr  bbrrooaadd  
aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  sscciieennccee  aarree::    
  
••  AA  SSttrreehhll  rraattiioo  ooff  00..11  --  00..88  iinn  tthhee  00..8855--22..55  

mmiiccrroonn  rraannggee  wwiillll  aaccccoommpplliisshh  aa  sscciieennttiiffiiccaallllyy  
ccoommppeelllliinngg  ssuuiittee  ooff  pprrooggrraammss;;  

••  QQuueeuuee  sscchheedduulliinngg  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  eeffffiicciieenntt  uussee  
ooff  tthhee  AAOO  ssyysstteemm,,  aass  mmaannyy  pprrooggrraammss  
((ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  ffooccuussssiinngg  oonn  wwaavveelleennggtthhss  
sshhoorrttwwaarrdd  ooff  tthhee  HH--bbaanndd))  wwiillll  oonnllyy  bbee  ppoossssiibbllee  
dduurriinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ggoooodd  sseeeeiinngg;;  

••  AA  ffiieelldd  ssiizzee  ooff  2200--3300  aarrccsseecc  ddiiaammeetteerr  wwiitthhiinn  
wwhhiicchh  tthhee  SSttrreehhll  rraattiioo  iiss  aabboovvee  00..55  iinn  KK  
aappppeeaarrss  ttoo  bbee  wweellll--mmaattcchheedd  ttoo  mmoosstt  ooff  tthhee  

sscciieennccee  ggooaallss;;  
••  FFoorrttuuiittoouussllyy,,  mmaannyy  sscciieennccee  ggooaallss  aarree  wwiitthhiinn  

rreeaacchh  ffoorr  SSttrreehhllss  bbeettwweeeenn  00..11  aanndd  00..55,,  ssiinnccee  
hhiigghheerr  SSttrreehhllss  wwiillll  pprroobbaabbllyy  oonnllyy  ooccccaassiioonnaallllyy  

bbee  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  bbrriigghhtt  oonn--aaxxiiss  gguuiiddee  ssttaarrss  
aanndd  ggoooodd  sseeeeiinngg  ccoonnddiittiioonnss;;  

••  AA  uusseeffuull  ffiidduucciiaall  SSttrreehhll  vvaalluuee  iiss  tthhaatt  nneeeeddeedd  ttoo  
pprroodduuccee  aa  SS//NN  ggaaiinn  ooff  aa  ffaaccttoorr  22  iinn  aa  ssmmaallll  
aappeerrttuurree  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhaatt  aacchhiieevveedd  wwiitthhoouutt  
AAOO,,  bbuutt  wwiitthh  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  ttiipp//ttiilltt  aanndd  ffooccuuss..  
FFoorr  sseevveerraall  pprroojjeeccttss  lliisstteedd  hheerree  tthhoouugghh,,  tthhee  
aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  iinn  hhiigghh  ssppaattiiaall  
rreessoolluuttiioonn  mmaayy  oouuttwweeiigghh  ssiimmppllee  SS//NN  
aarrgguummeennttss..  

••  TThhee  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  ssiimmuullaattiioonnss  ppeerrffoorrmmeedd  ttoo  
ddaattee  eemmpphhaassiizzee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ggoooodd  ssaammpplliinngg  ttoo  
ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  SSttrreehhll  rraattiiooss  aabboovvee  00..22..  

  
PPrroovviiddiinngg  tthhaatt  tthhee  iimmpplleemmeenntteedd  nnaattuurraall  gguuiiddee  
ssttaarr  GGeemmiinnii  AAOO  ssyysstteemm  mmeeeettss  tthhee  ccuurrrreenntt  
ppeerrffoorrmmaannccee  ggooaallss,,  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  eexxcciittiinngg,,  
lleeggaaccyy  sscciieennccee  wwiillll  bbee  eennaabblleedd..  
  
--SSiimmoonn  MMoorrrriiss,,  TTiimm  DDaavviiddggee,,  JJoohhnn  HHuuttcchhiinnggss,,  

PPeetteerr  SStteettssoonn,,  DDaanniieell  DDuurraanndd,,  DDeennnniiss  
CCrraabbttrreeee,,  aanndd  PPaatt  CCoottee  

  
FFiigguurree  66..    DDeeppeennddeennccee  oonn  eexxppeecctteedd  SSttrreehhll  rraattiioo  

ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  nneeaarr  IIRR  iimmaaggeerr  ffooccaall  ppllaannee,,  iinn  1100%%  bbeesstt  
sseeeeiinngg,,  aatt  aa  zzeenniitthh  ddiissttaannccee  ooff  4455oo..  
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GGeemmiinnii  PPhhaassee  IIII  IInnssttrruummeennttaattiioonn  
  

TThhee  PPrroojjeecctt  iiss  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  ffoorrmmuullaattee  ppllaannss  ffoorr  
GGeemmiinnii’’ss  PPhhaassee  IIII  iinnssttrruummeennttaattiioonn  pprrooggrraamm..  IInn  
ggeenneerraall  tthhee  eemmpphhaassiiss  oonn  PPhhaassee  II  iinnssttrruummeennttss  hhaass  
bbeeeenn  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  ““wwoorrkk  hhoorrssee””  
iinnssttrruummeennttss  tthhaatt  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  uusseedd  aaccrroossss  aa  
bbrrooaadd  rraannggee  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss..  TThheessee  iinnssttrruummeennttss  
iinncclluuddee  ooppttiiccaall  aanndd  iinnffrraarreedd  iimmaaggeerrss  aanndd  
ssppeeccttrrooggrraapphhss  ((GGMMOOSS,,  NNIIRRII,,  aanndd  NNIIRRSS))..  PPhhaassee  
II  iinnssttrruummeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd  iinn  pprreevviioouuss  
NNeewwsslleetttteerrss  ((JJuunnee  11999955))  aanndd  tthhee  GGeemmiinnii  WWeebb  
ppaaggee..  DDuuee  ttoo  ffuunnddiinngg  ccoonnssttrraaiinnttss  wwiitthhiinn  tthhee  
PPhhaassee  II  pprrooggrraamm,,  nnoott  aallll  ddeessiirraabbllee  ooppttiioonnss  ccoouulldd  
bbee  iinncclluuddeedd  iinn  eeaacchh  iinnssttrruummeenntt  aanndd  tthhee  PPrroojjeecctt  
hhaass  wwoorrkkeedd  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  PPhhaassee  II  iinnssttrruummeenntt  
bbuuiillddeerrss  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  cclleeaarr  uuppggrraaddee  ppaatthhss  eexxiisstt  
ttoo  ssuuppppoorrtt  rreettrrooffiittss  ooff  uuppggrraaddeess..  TThhee  PPhhaassee  IIII  
iinnssttrruummeenntt  pprrooggrraamm  wwiillll  tthheerreeffoorree  ccoonnssiisstt  ooff  aa  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  nneeww  iinnssttrruummeennttss  aanndd  uuppggrraaddeess  ttoo  
PPhhaassee  II  iinnssttrruummeennttss..  TThhiiss  bblleenndd  ooff  nneeww  PPhhaassee  IIII  
iinnssttrruummeennttss  aanndd  uuppggrraaddeess  ttoo  PPhhaassee  II  iinnssttrruummeennttss  
iiss  aa  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  ddeelliivveerriinngg  
mmaaxxiimmuumm  ccaappaabbiilliittyy  iinn  tthhee  oovveerraallll  iinnssttrruummeenntt  
pprrooggrraamm  wwhhiillee  wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  aa  ccoosstt--
ccoonnssttrraaiinneedd  bbuuddggeett..  TThhoouugghh  tthheerree  iiss  dduupplliiccaattiioonn  
bbeettwweeeenn  ssoommee  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  NN//SS  ““wwoorrkk  hhoorrssee””  
iinnssttrruummeennttss,,  iinn  ggeenneerraall  tthhee  PPhhaassee  IIII  iinnssttrruummeennttss  
sshhoouulldd  bbee  ddiirreecctteedd  aatt  eeiitthheerr  ggaappss  iinn  tthhee  
ccaappaabbiilliittiieess  ooff  tthhee  PPhhaassee  II  iinnssttrruummeennttss  oorr  
ttaarrggeetteedd  aatt  uunniiqquuee  ccaappaabbiilliittiieess  tthhaatt  tthhee  GGeemmiinnii  
tteelleessccooppeess  ooffffeerr  ffoorr  iinnssttrruummeennttaattiioonn..  
  
CCoonnssiiddeerraabbllee  rreessoouurrcceess  aarree  bbeeiinngg  iinnvveesstteedd  iinn  tthhee  
GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess’’  aabbiilliittiieess  ttoo  aacchhiieevvee  eexxqquuiissiittee  
iimmaaggee  qquuaalliittyy,,  hhiigghh  tthhrroouugghhppuutt,,  aanndd  llooww  
eemmiissssiivviittyy,,  aanndd  aallll  iinnssttrruummeennttss  sshhoouulldd  iinn  ggeenneerraall  
ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthheessee  ffaacceettss  ooff  tthhee  tteelleessccooppeess..  
TThheessee  ddeessiiggnn  ddrriivveerrss  aarree  rreefflleecctteedd  iinn  aa  nnuummbbeerr  
ooff  wwaayyss  wwiitthhiinn  tthhee  oobbsseerrvvaattoorriieess  iinncclluuddiinngg::  
  
∗∗  EEnncclloossuurree  --  aaddjjuussttaabbllee  vveennttiillaattiioonn,,  ddaayyttiimmee  
aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg,,  eettcc..  
∗∗  TTeelleessccooppee  SSttrruuccttuurree  --  mmiinniimmaall  tthheerrmmaall  
mmaassss  aabboovvee  tthhee  pprriimmaarryy,,  llooww  wwiinndd  bbuuffffeettiinngg  
ccrroossss  sseeccttiioonn,,  eettcc..  

∗∗  PPrriimmaarryy  MMiirrrroorr  TTeemmppeerraattuurree  --  bbaacckkssiiddee  
ssuubbssttrraattee  ccoooolliinngg,,  ppllaannnneedd  ssuurrffaaccee  hheeaattiinngg  
∗∗  CCooaattiinnggss  --  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ssiillvveerr  aanndd  
aalluummiinnuumm  aavvaaiillaabbllee  aatt  bbootthh  ssiitteess  oonn  pprriimmaarryy  aanndd  
sseeccoonnddaarryy  
∗∗  CClleeaanniinngg  PPrrooggrraamm  --  eexxtteennssiivvee  mmiirrrroorr  
cclleeaanniinngg  ccaappaabbiilliittiieess  bbuuiilltt  iinnttoo  ffaacciilliittiieess  ((llaasseerr  
aanndd  CCOO22  ssnnooww  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn))  
∗∗  FFaacciilliittyy  WWaavveeffrroonntt  SSeennssiinngg  &&  AAccttiivvee  
CCoorrrreeccttiioonn  --  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss,,  oonn--iinnssttrruummeenntt,,  
aanndd  ppeerriipphheerraall  ffiieelldd  sseennssoorrss  
∗∗  QQuueeuuee  SScchheedduulleedd  OObbsseerrvvaattiioonnss  --  aatt  lleeaasstt  
5500%%  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  bbee  qquueeuueedd  ttoo  mmaattcchh  
ccoonnddiittiioonnss  wwiitthh  pprrooppoossaallss  
  
AAllll  ooff  tthheessee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  rreefflleecctt  tthhee  PPrroojjeecctt’’ss  
eeffffoorrttss  ttoo  bbuuiilldd  tteelleessccooppeess  tthhaatt  aarree  ffuunnddaammeennttaallllyy  
lliimmiitteedd  bbyy  tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  tthhee  aattmmoosspphheerree  aanndd  tthhee  
ssiitteess..  TThhiiss  iinn  ttuurrnn  ddrriivveess  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ddeessiiggnnss  
iiff  tthheeyy  aarree  ttoo  eexxppllooiitt  tthhee  uunniiqquuee  oobbsseerrvviinngg  
ppllaattffoorrmm  GGeemmiinnii  ooffffeerrss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  nneeaarr--
iinnffrraarreedd  wwaavveeffrroonntt  sseennssoorrss  wwiillll  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  
iinnttoo  tthhee  nneeaarr--iinnffrraarreedd  iimmaaggeerr  aanndd  ssppeeccttrrooggrraapphh  
ttoo  ssuuppppoorrtt  ggoooodd  ttiipp//ttiilltt//ffooccuuss  ccoorrrreeccttiioonnss  eevveenn  iinn  
ddaarrkk  cclloouuddss,,  aanndd  tthhee  nneeaarr--iinnffrraarreedd  iinnssttrruummeennttss  
aarree  bbeeiinngg  ddeessiiggnneedd  ttoo  lliimmiitt  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  
tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ttoo  <<11%%  eeffffeeccttiivvee  eemmiissssiivviittyy  ttoo  
pprreesseerrvvee  tthhee  ~~22%%  eemmiissssiivviittyy  ooff  tthhee  tteelleessccooppee..  
  
TTaabbllee  44  lliissttss  tthhee  PPhhaassee  II  iinnssttrruummeenntt  ppaacckkaaggee,,  
ppllaannnneedd  sshhaarreedd  iinnssttrruummeennttss,,  ppoossssiibbllee  uuppggrraaddeess  
ttoo  PPhhaassee  II  iinnssttrruummeennttss  aanndd  ssoommee  ppoossssiibbllee  PPhhaassee  
IIII  ((nneeww))  iinnssttrruummeennttss..  IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  
uuppggrraaddeess  aanndd  ssuuggggeesstteedd  PPhhaassee  IIII  iinnssttrruummeennttss  aarree  
oonnllyy  iilllluussttrraattiivvee  ooff  wwhhaatt  mmiigghhtt  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  aa  
PPhhaassee  IIII  pprrooggrraamm..  TThhee  PPrroojjeecctt  sseeeekkss  iinnppuutt  ffrroomm  
tthhee  GGeemmiinnii  ccoommmmuunniittyy  tthhrroouugghh  tthhee  vvaarriioouuss  
NNaattiioonnaall  PPrroojjeecctt  OOffffiicceess  wwhhiillee  ccoommppiilliinngg  tthhee  
PPhhaassee  IIII  iinnssttrruummeenntt  ccoommpplleemmeenntt..  TThhee  rraattiioonnaallee  
ffoorr  ssoommee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  uuppggrraaddeess  lliisstteedd  iinn  
TTaabbllee  44  iinncclluuddeess  aa  22xx22kk  ffoorrmmaatt  aarrrraayy  ffoorr  tthhee  
NNIIRRII  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  iimmaaggeedd  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss  ffiieelldd,,  
wwhhiicchh  nnooww  iiss  ~~2200””  aaccrroossss  wwiitthh  tthhee  ffiinnee  ((00..0022””))  
ppllaattee  ssccaallee..  AAllssoo,,  aa  nneeaarr--iinnffrraarreedd  mmooddee  ((oouutt  ttoo  
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~~11..88  µµmm))  ffoorr  GGMMOOSS  ccoouulldd  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  
iinnssttaalllliinngg  aa  HHgg::CCdd::TTee  aarrrraayy  oorr  mmoossaaiicc  iinn  tthhee  
bbaasseelliinnee  GGMMOOSS,,  pprroovviiddiinngg  uunniiqquuee  mmuullttii--oobbjjeecctt  
nneeaarr--iinnffrraarreedd  ssppeeccttrroossccooppiicc  ccaappaabbiilliittiieess..  
  
AAss  mmeennttiioonneedd  bbeeffoorree,,  iiddeeaallllyy  nneeww  PPhhaassee  IIII  
iinnssttrruummeennttss  sshhoouulldd  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  uunniiqquuee  
tteelleessccooppee  ddeessiiggnn  ffeeaattuurreess  ttoo  pprroovviiddee  nneeww  
ccaappaabbiilliittiieess  tthhaatt  ootthheerr  tteelleessccooppee//iinnssttrruummeenntt  
ccoommbbiinnaattiioonnss  mmaayy  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  aacchhiieevvee  aass  
wweellll..  OOnnee  ssuucchh  eexxaammppllee,,  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  44,,  iiss  aa  
nneeaarr--iinnffrraarreedd  ccoorroonnaaggrraapphh..  IIff  ssuucchh  aann  iinnssttrruummeenntt  
iiss  ppuurrssuueedd,,  ooppttiimmiizzeedd  ddeessiiggnnss  lliikkee  tthhoossee  
ddeessccrriibbeedd  iinn  NNaakkaajjiimmaa  eett  aall..  ((11999944,,  ““PPllaanneett  
DDeetteeccttaabbiilliittyy  bbyy  aann  AAddaappttiivvee  OOppttiiccss  SStteellllaarr  
CCoorroonnaaggrraapphh””,,  AApp..  JJ..,,  442255,,  pppp..  334488--335577))  mmiigghhtt  
ooffffeerr  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaddvvaannttaaggeess  oovveerr  ccoommmmoonn  ppaasstt  
ddeessiiggnnss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ppllaayy  
iimmppoorrttaanntt  rroolleess  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  
ccoorroonnaaggrraapphh  iinncclluuddee::  
  
∗∗  SSmmooootthhnneessss  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  
∗∗  HHiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  aattmmoosspphheerriicc  

ccoommppeennssaattiioonn  
∗∗  TThhiinn  sseeccoonnddaarryy  ssuuppppoorrtt  vvaanneess  
∗∗  LLooww  oobbssccuurraattiioonn  rraattiioo  
∗∗  OOvveerraallll  tthhrroouugghhppuutt  

FFoorr  aa  ccoorroonnaaggrraapphh  iitt  iiss  ccrruucciiaall  tthhaatt  ssoouurrcceess  ooff  
ssccaatttteerreedd  lliigghhtt  bbee  ccuutt  ttoo  aa  mmiinniimmuumm  iinn  oorrddeerr  ttoo  
mmaaxxiimmiizzee  ccoonnttrraasstt  rraattiiooss..  CCeerrttaaiinnllyy  oonnee  ooff  tthhee  
mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  eelleemmeennttss  iinn  tthhee  ooppttiiccaall  ppaatthh  tthhaatt  
eeffffeeccttss  ssccaatttteerriinngg  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  mmiirrrroorr..  GGeemmiinnii  
hhaass  aallrreeaaddyy  sseett  rriiggoorroouuss  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  
ssmmooootthhnneessss  ooff  iittss  pprriimmaarryy  mmiirrrroorrss  aanndd  tthhee  
eelliimmiinnaattiioonn  ooff  hhaarrmmoonniicc  ssccaatttteerriinngg..  BBeettwweeeenn  tthhee  
pprriimmaarryy  mmiirrrroorr  ppoolliisshhiinngg  ssppeecciiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  
aabbiilliittyy  ttoo  aaccttiivveellyy  ccoonnttrrooll  iittss  ssuurrffaaccee  ffiigguurree,,  iitt  
sshhoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  aacchhiieevvee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  
ssccaatttteerreedd  lliigghhtt  ccoonnttaammiinnaattiioonn  iinn  aa  GGeemmiinnii--
mmoouunntteedd  ccoorroonnaaggrraapphh  tthhaann  iiss  ccuurrrreennttllyy  aacchhiieevveedd  
wwiitthh  ccoorroonnaaggrraapphhss  oonn  mmoosstt  33--44  mm  ccllaassss  
tteelleessccooppeess..  TThhee  ssmmaallll  oobbssccuurraattiioonn  rraattiioo  aanndd  tthhiinn  
vvaanneess  uusseedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  wwiillll  
aallssoo  lleeaadd  ttoo  rreedduucceedd  ddiiffffrraaccttiioonn  eeffffeeccttss..  OOff  
ccoouurrssee  tteelleessccooppee  tthhrroouugghhppuutt  bboooossttss  tthhee  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aallll  iinnssttrruummeennttaattiioonn,,  aanndd  aa  
ccoorroonnaaggrraapphh  iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn..  TThhee  hhiigghh  
rreefflleeccttiivviittyy  ccooaattiinnggss  uusseedd  iinn  tthhee  GGeemmiinnii  
tteelleessccooppee,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ppllaannnneedd  mmiirrrroorr  
cclleeaanniinngg  sscchheedduullee,,  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  bboooosstt  tthhee  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  ccoorroonnaaggrraapphh  iinn  tteerrmmss  ooff  
tthhrroouugghhppuutt  aanndd  ssccaatttteerriinngg..  AAllll  ooff  tthheessee  ddeessiiggnn  
ffeeaattuurreess  mmaakkee  tthhee  GGeemmiinnii  tteelleessccooppeess  ffaaiirrllyy  
nnaattuurraall  ppllaattffoorrmmss  ffoorr  aa  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  
ccoorroonnaaggrraapphh..  
  

TTaabbllee  44  --  TThhee  PPhhaassee  II  aanndd  ppoossssiibbllee  PPhhaassee  IIII  iinnssttrruummeennttss  aanndd  uuppggrraaddeess  aarree  lliisstteedd..  PPhhaassee  II  
bbaasseelliinnee  iinnssttrruummeennttss  bbuuddggeetteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ffuunndd  aarree  iinn  bboolldd  wwhhiillee  ppoossssiibbllee  sshhaarreedd  
iinnssttrruummeennttss  wwiitthh  eeiitthheerr  UUKKIIRRTT  iinn  HHaawwaaiiii  oorr  CCTTIIOO  iinn  CChhiillee  aarree  uunnddeerrlliinneedd..  PPoossssiibbllee  PPhhaassee  IIII  
iinnssttrruummeennttss  aarree  sshhoowwnn  iinn  iittaalliicc..  

MMaauunnaa  KKeeaa  CCeerrrroo  PPaacchhoonn  
IInnssttrruummeenntt  PPoossssiibbllee  UUppggrraaddee  IInnssttrruummeenntt  PPoossssiibbllee  UUppggrraaddee  

NNeeaarr--iinnffrraarreedd  IImmaaggeerr  22xx22kk  aarrrraayy  GGMMOOSS  HHiigghh--rreess  OOIIWWFFSS  
      HHiigghh--rreess..  IIFFUU  

NNeeaarr--iinnffrraarreedd  SSppeeccttrroo..  IIFFUU      
  CCrroossss  DDiissppeerrsseerr  HHRROOSS  HHiigghh  SSttaabbiilliittyy  LLaabb  
    NNeeaarr--iinnffrraarreedd  IImmaaggeerr    

GGMMOOSS  NNeeaarr--IIRR  MMooddee      
  HHiigghh--rreess..  OOIIWWFFSS  NNeeaarr--iinnffrraarreedd  SSppeeccttrroo..  IIFFUU  
  HHiigghh--rreess..  IIFFUU    CCrroossss  DDiissppeerrsseerr  

88--3300  µµmm  SSppeecctt..  ((MMIICCHHEELLLLEE))    88--3300  µµmm  IImmaaggeerr  ((NN//SS))    
NNGGSS  AAOO  SSyysstteemm  LLaasseerr  UUppggrraaddee  LLGGSS  AAOO  SSyysstteemm    

NNeeaarr--iinnffrraarreedd  CCoorroonnaaggrraapphh  ((NN//SS))    CCCCDD  DDeevv  ((NN//SS))    
    PPhhooeenniixx    
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BBeeyyoonndd  tthhee  tteelleessccooppee  pprrooppeerrttiieess,,  tthheerree  aarree  kkeeyy  
aassppeeccttss  ooff  tthhee  mmaasskkss  uusseedd  iinn  aa  ccoorroonnaaggrraapphh  tthhaatt  
iimmppaacctt  ppeerrffoorrmmaannccee..  TToo  ddaattee,,  mmoosstt  
ccoorroonnaaggrraapphhss  oonn  aassttrroonnoommiiccaall  tteelleessccooppeess  hhaavvee  
uusseedd  ccoonnvveennttiioonnaall  hhaarrdd  oorr  ooppaaqquuee  mmaasskkss  iinn  tthhee  
ffooccaall  ppllaannee  ooff  tthhee  tteelleessccooppee  ttoo  bblloocckk  lliigghhtt  ffrroomm  aa  
bbrriigghhtt  ssoouurrccee..  TThhee  mmaaiinn  pprroobblleemm  wwiitthh  uussiinngg  aann  
ooppaaqquuee  ffiieelldd  mmaasskk  iiss  tthhaatt  lliigghhtt  ddiiffffrraaccttss  aarroouunndd  
iittss  sshhaarrpp  eeddggee,,  wwhhiicchh  tthheenn  ssccaatttteerrss  iinnttoo  tthhee  
ppeerriipphheerryy  ooff  tthhee  ffiieelldd  ooff  vviieeww  aanndd  lleeaaddss  ttoo  tthhee  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  bbrriigghhtt  hhaalloo..  FFiinnddiinngg  ffaaiinntt  oobbjjeeccttss  
iinn  tthhiiss  hhaalloo  ccaann  bbee  ccoommpplliiccaatteedd..  IInn  tthhee  ppuuppiill  
ppllaannee  ooff  tthhee  ccoorroonnaaggrraapphh  tthhiiss  eeffffeecctt  iiss  mmaanniiffeesstt  
aass  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunnttss  ooff  fflluuxx  aatt  aallll  ssppaattiiaall  
ffrreeqquueenncciieess  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  ppuuppiill,,  hheennccee  ffiilltteerriinngg  
tthhee  uunnwwaanntteedd  ssccaatttteerreedd  lliigghhtt  iinn  tthhee  ppuuppiill  ppllaannee  iiss  
ddiiffffiiccuulltt..  BByy  uussiinngg  aa  sseemmii--ttrraannssppaarreenntt  
aalluummiinniizzeedd  mmaasskk  tthhoouugghh,,  ppeerrffoorrmmaannccee  ggaaiinnss  ccaann  
bbee  aacchhiieevveedd  iinn  sseevveerraall  wwaayyss..  FFiirrsstt,,  iiff  tthhee  mmaasskk  iiss  
ppllaacceedd  ffoorrwwaarrdd  ooff  tthhee  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss  uunniitt  iinn  tthhee  
tteelleessccooppee’’ss  ffooccaall  ppllaannee,,  tthhee  ssaammee  bbrriigghhtt  ssttaarr  tthhaatt  
iiss  bbeeiinngg  oobbsseerrvveedd  aass  aa  sscciieennccee  ttaarrggeett  ccaann  aallssoo  bbee  
uusseedd  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn,,  hheennccee  uunnwwaanntteedd  lliigghhtt  iiss  
rreefflleecctteedd  bbaacckk  oouutt  ooff  tthhee  tteelleessccooppee  oonn--aaxxiiss  wweellll  
ffoorrwwaarrdd  ooff  tthhee  ooppttiiccaall  ttrraaiinn  aanndd  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss  

ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  mmaaxxiimmiizzeedd  ssiinnccee  aanniissooppllaannaattiissmm  
iiss  nneeaarrllyy  eelliimmiinnaatteedd..  TThhee  ooppttiimmaall  llooccaattiioonn  ooff  
ssuucchh  aa  rreefflleeccttiivvee  mmaasskk  iiss  aa  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  aa  
nnuummbbeerr  ooff  ccoommppeettiinngg  ffaaccttoorrss,,  iinncclluuddiinngg  iittss  
ppoossiittiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ddeeffoorrmmaabbllee  mmiirrrroorr  
aanndd  wwaavveeffrroonntt  sseennssoorr,,  aanndd  iittss  llooccaattiioonn  iinn  tthhee  
GGeemmiinnii  AAOO//tteelleessccooppee  eennvviirroonnmmeenntt  nneeeeddss  
ccaarreeffuull  aannaallyyssiiss,,  bbuutt  iinn  ggeenneerraall  mmoovviinngg  iitt  
ffoorrwwaarrdd  iinn  tthhee  oovveerraallll  ooppttiiccaall  ttrraaiinn  mmiinniimmiizzeess  
ssccaatttteerriinngg,,  wwhhiicchh  tteennddss  ttoo  ddoommiinnaattee  
ccoorroonnaaggrraapphhiicc  ppeerrffoorrmmaannccee..  SSeeccoonndd,,  
iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  pprreesseerrvveedd  rriigghhtt  ddoowwnn  ttoo  tthhee  
cceennttrraall  ssttaarr  wwiitthh  aa  sseemmii--ttrraannssppaarreenntt  mmaasskk,,  wwhhiicchh  
iiss  oofftteenn  wwhheerree  aassttrroopphhyyssiiccaallllyy  iinntteerreessttiinngg  ttaarrggeettss  
lliiee..  TTyyppiiccaallllyy  ooppaaqquuee  mmaasskkss  mmeeaassuurriinngg  mmaannyy  
aarrccsseeccoonnddss  iinn  ddiiaammeetteerr  mmuusstt  bbee  uusseedd  ttoo  aacchhiieevvee  
aaddeeqquuaattee  ccoonnttrraasstt  rraattiiooss,,  wwhhiicchh  eelliimmiinnaatteess  aallll  
iinnffoorrmmaattiioonn  iimmmmeeddiiaatteellyy  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  cceennttrraall  
ssttaarr..  TThhiirrdd,,  uunnwwaanntteedd  hhiigghh  ffrreeqquueennccyy  ssccaatttteerriinngg  
iiss  eelliimmiinnaatteedd  ssiinnccee  nnoo  sshhaarrpp  eeddggee  iiss  uusseedd  iinn  tthhee  
aappooddiizzeedd  mmaasskk,,  wwhhiicchh  hhaass  aa  ssllooww  GGaauussssiiaann  
rreefflleeccttiivviittyy  rroollll--ooffff..  FFoouurrtthh,,  rreessiidduuaall  uunnwwaanntteedd  
ssppaattiiaall  ffrreeqquueenncciieess  aarree  eeaassiieerr  ttoo  ffiilltteerr  iinn  tthhee  
ppuuppiill  ppllaannee  bbyy  uussiinngg  aann  aannnnuullaarr  ppuuppiill  mmaasskk  tthhaatt  
sseelleeccttiivveellyy  eelliimmiinnaatteess  uunnwwaanntteedd  ffrreeqquueennccyy  

  
FFiigguurree  77  --  SSiimmuullaatteedd  ccoorroonnaaggrraapphhiicc  iimmaaggeess  uussiinngg  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  ooccccuullttiinngg  mmaasskk  ((lleefftt))  aanndd  aa  sseemmii--ttrraannssppaarreenntt  aappooddiizzeedd  
mmaasskk  wwiitthh  aa  GGaauussssiiaann  rroollll--ooffff  ((rriigghhtt))..  DDiiffffrraaccttiioonn  ssppiikkeess  ffrroomm  tthhee  sseeccoonnddaarryy  mmiirrrroorr  ssuuppppoorrtt  vvaanneess  aarree  eevviiddeenntt  iinn  bbootthh  
iimmaaggeess..  AAnn  ooppaaqquuee  mmaasskk  lleeaaddss  ttoo  aa  bbrriigghhtt  hhaalloo  aanndd  lloossss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  ooccccuullttiinngg  mmaasskk,,  wwhhiicchh  iiss  
oofftteenn  wwhheerree  tthhee  mmoosstt  iinntteerreessttiinngg  ddiissccoovveerriieess  lliiee..  IInn  ccoonnttrraasstt  aann  aappooddiizzeedd  sseemmiittrraannssppaarreenntt  mmaasskk  pprreesseerrvveess  ssppaattiiaall  
iinnffoorrmmaattiioonn  aaccrroossss  tthhee  eennttiirree  ffiieelldd  ooff  vviieeww..  
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tteerrmmss..  TThheessee  ffaaccttoorrss  aarree  iilllluussttrraatteedd  iinn  FFiigguurree  77  
wwhhiicchh  sshhoowwss  ssyynntthheettiicc  iimmaaggeess  mmaaddee  wwiitthh  aa  
ccoonnvveennttiioonnaall  ((hhaarrdd  mmaasskk))  aanndd  nneexxtt--ggeenneerraattiioonn  
((aappooddiizzeedd  mmaasskk))  ccoorroonnaaggrraapphhiicc  mmooddeell  uunnddeerr  
ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  IIGGPPOO..  IIff  aa  ccoorroonnaaggrraapphh  
iiss  bbuuiilltt  ffoorr  GGeemmiinnii  tthheerree  aarree  cclleeaarrllyy  aa  nnuummbbeerr  ooff  
tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ooppttiimmiizziinngg  iittss  ppeerrffoorrmmaannccee..  WWhhaatt  
iiss  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iiss  tthhaatt  ssuucchh  aann  iinnssttrruummeenntt  bbee  
ddeessiiggnneedd  ttoo  ffuullllyy  eexxppllooiitt  tthhee  tteelleessccooppeess  wwhhiicchh,,  
aass  eexxppllaaiinneedd  aabboovvee,,  sshhoouulldd  bbee  eeffffeeccttiivvee  
ccoorroonnaaggrraapphhiicc  ppllaattffoorrmmss..  
  
FFiinnaallllyy,,  iitt  iiss  uurrggeedd  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  kkeeeepp  tthhee  
GGeemmiinnii  uusseerr  ccoommmmuunniittyy  oonn  tthhee  lleeaaddiinngg  eeddggee  ooff  
aassttrroonnoommiiccaall  rreesseeaarrcchh,,  nneexxtt--ggeenneerraattiioonn  
iinnssttrruummeennttss  sshhoouulldd  iinncclluuddee  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  
tteecchhnnoollooggyy  iinn  ooppttiiccss,,  eelleeccttrroonniiccss,,  sseennssiinngg,,  eettcc..  
TThhee  pprreevviioouussllyy  mmeennttiioonneedd  ooppttiimmiizzeedd  
ccoorroonnaaggrraapphh  iiss  bbuutt  oonnee  eexxaammppllee  ooff  hhooww  
iinnssttrruummeennttaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  GGeemmiinnii  
tteelleessccooppeess  ccaann  bbee  mmaarrrriieedd  ttoo  yyiieelldd  aa  ppoowweerrffuull  
nneeww  ccaappaabbiilliittyy..  TThhee  ppaaccee  ooff  tteecchhnniiccaall  
ddeevveellooppmmeennttss  iinn  ffiieellddss  tthhaatt  ccaann  ssuuppppoorrtt  
aassttrroonnoommyy  iiss  ssttaaggggeerriinngg  aanndd  iinnssttrruummeenntt  bbuuiillddeerrss  
wwiillll  bbee  cchhaalllleennggeedd  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  llaatteesstt  iinn  
ooppttiiccss  aanndd  eelleeccttrroonniiccss  ttoo  aassssuurree  GGeemmiinnii  uusseerrss  ooff  
eeffffeeccttiivvee  rreesseeaarrcchh  ttoooollss  iinn  aann  iinnccrreeaassiinnggllyy  
ccoommppeettiittiivvee  eerraa  ooff  llaarrggee  tteelleessccooppeess..  FFoorr  
eexxaammppllee,,  iiff  tthhee  rreecceenntt  ssppeeccttaaccuullaarr  iimmaaggeess  ooff  tthhee  
““ppiillllaarrss””  iinn  MM1166  wwiitthh  HHSSTT  eemmeerrggeedd  aafftteerr  mmuucchh  
ooff  tthhee  PPhhaassee  IIII  iinnssttrruummeenntt  pprrooggrraamm  oouuttlliinneedd  iinn  
TTaabbllee  44  wweerree  bbuuiilltt,,  GGeemmiinnii  uusseerrss  wwoouulldd  hhaavvee  aatt  
tthheeiirr  ddiissppoossaall  aa  wweeaalltthh  ooff  iinnssttrruummeennttss  ttoo  
eeffffeeccttiivveellyy  ddiisssseecctt  tthheessee  ppeeccuulliiaarr  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  
rreeggiioonnss  aanndd  eexxttrraacctt  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  pphhyyssiiccss  ooff  tthhee  
ppiillllaarrss  ((sseeee  bbaacckk  ccoovveerr))..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  iitt  wwoouulldd  
bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  ffoollllooww--uupp  oonn  tthhee  HHSSTT  iimmaaggiinngg  
wwiitthh  1100  µµmm  iimmaaggiinngg  ooff  tthhee  ppiillllaarrss  ttoo  iiddeennttiiffyy  
eemmbbeeddddeedd  pprroottoo--ssttaarrss..  FFrroomm  tthheerree,,  hhiigghh  
rreessoolluuttiioonn  nneeaarr--iinnffrraarreedd  iimmaaggiinngg  mmiigghhtt  bbee  uusseedd  
wwiitthh  aa  GGeemmiinnii--SSoouutthh  bbaasseedd  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss  
ssyysstteemm  ttoo  rreevveeaall  tthhee  ttyyppee  ooff  bbiippoollaarr  oouuttfflloowwss  
tthhaatt  aarree  ssoo  oofftteenn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ffoorrmmiinngg  ssttaarrss..  
TThhee  iinntteeggrraall  ffiieelldd  uunniitt  iinn  tthhee  nneeaarr--iinnffrraarreedd  
ssppeeccttrrooggrraapphh  mmaayy  tthheenn  bbee  uusseedd  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  
ddyynnaammiiccss  ooff  tthhee  ggaass  oouuttfflloowwss  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  
pprroottoo--ssttaarr..  TThhee  nneeaarr--iinnffrraarreedd  ccoorroonnaaggrraapphh  ccoouulldd  

tthheenn  bbee  uusseedd  eexxpplloorree  tthhee  pphhaassee  ssppaaccee  iinn  tthhee  
iimmmmeeddiiaattee  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  pprroottoo--ssttaarr,,  ppeerrhhaappss  
lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  ddeetteeccttiioonn  ooff  aa  ffaaiinntt  ssuubbsstteellllaarr  
ccoommppaanniioonn..  FFiinnaallllyy,,  00..11””  sslliittss  ccoouulldd  bbee  uusseedd  
wwiitthh  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aaddaappttiivvee  ooppttiiccss  
ssyysstteemm  aanndd  nneeaarr--iinnffrraarreedd  ssppeeccttrrooggrraapphh  ttoo  iissoollaattee  
fflluuxx  ffrroomm  tthhee  pprriimmaarryy  aanndd  iittss  ffaaiinntt  nneeaarrbbyy  
ccoommppaanniioonn,,  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  ssppeeccttrruumm  ooff  ffoorrmmiinngg  
ssuubbsstteellllaarr  oobbjjeecctt  --  nnoo  ssmmaallll  ffeeaatt  iinn  ccuurrrreenntt  
ggrroouunndd  bbaasseedd  aassttrroonnoommyy..  CClleeaarrllyy  ssuucchh  aa  
sseeqquueennccee  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss  rreelliieess  oonn  aa  ffoorrttuuiittoouuss  
sseett  ooff  ttaarrggeettss,,  bbuutt  tthhee  PPhhaassee  IIII  iinnssttrruummeenntt  
ccaappaabbiilliittiieess  iilllluussttrraatteedd  bbyy  ssuucchh  aa  hhyyppootthheettiiccaall  
sseerriieess  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  pprroobbee  
ccoommpplleexx  rreeggiioonnss  aatt  aa  vvaarriieettyy  ooff  wwaavveelleennggtthhss  aanndd  
ssppaattiiaall  ssccaalleess,,  wwiillll  hhooppeeffuullllyy  eemmeerrggee  aass  wwee  
ddeeffiinnee  aanndd  ddeessiiggnn  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  ooff  
iinnssttrruummeennttss  ffoorr  GGeemmiinnii..  
  

--  DD..  SSiimmoonnss  
--AAssssoocc..  PPrroojjeecctt  SScciieennttiisstt  ffoorr  IInnssttrruummeennttaattiioonn  

--  FF..  GGiilllleetttt  
--PPrroojjeecctt  SScciieennttiisstt  
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RReelleeaasseedd  TTeecchhnniiccaall  DDooccuummeennttaattiioonn  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  tteecchhnniiccaall  ddooccuummeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  
ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  ssiinnccee  tthhee  llaasstt  
eeddiittiioonn  ooff  tthhee  GGeemmiinnii  NNeewwsslleetttteerr  ((DDeecceemmbbeerr  
11999955))..    CCooppiieess  ooff  tthheessee  aanndd  ootthheerr  ppuubblliiccaattiioonnss  
aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthhee  
GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  DDooccuummeennttaattiioonn  CCoooorrddiinnaattoorr  aatt  
tthhee  pprroojjeecctt  aaddddrreessss,,  oorr  bbyy  ee--mmaaiilliinngg  
rrkknneeaallee@@ggeemmiinnii..eedduu..    DDooccuummeenntt  nnuummbbeerrss  aarree  
lliisstteedd  iinn  ppaarreenntthheesseess..  
  
••  NNuummeerriiccaall  SSiimmuullaattiioonn  ooff  AAiirrffllooww  oovveerr  PPootteennttiiaall  

TTeelleessccooppee  SSiitteess..    DDeeYYoouunngg,,  DDeecceemmbbeerr  11999955..    
((RRPPTT--PPSS--GG00006688))  

••  GGeemmiinnii  DDooccuummeenntt//DDrraawwiinngg  CCoonnttrrooll  PPllaann,,  RR22..00..  
KKnneeaallee//OOsscchhmmaannnn,,  JJaannuuaarryy  11999966..  ((PPGG--SS--
GG00000022))  

••  GGeemmiinnii  AAccrroonnyymm  GGlloossssaarryy,,  RR11..11..  KKnneeaallee,,  
MMaarrcchh  11999966..    ((PPGG--SS--GG00000088))  

••  SSyysstteemm  RReevviieeww  ##33  PPrreesseennttaattiioonnss..    KKuurrzz  eett..  aall..,,  
MMaarrcchh  11999966..    ((RREEVV--SS--GG00006611))  

••  GGeemmiinnii  TTeelleessccooppeess  PPrroojjeecctt  ((IIAAUU  MMoonntteevviiddeeoo))..    
GGiilllleetttt,,  MMaarrcchh  11999966..  ((RRPPTT--PPSS--GG00006644))  

••  TThhee  GGeemmiinnii  IInnssttrruummeennttaattiioonn  PPrrooggrraamm..    GGiilllleetttt,,  
MMaarrcchh  11999966..  ((RRPPTT--PPSS--GG00006655))  

••  SScciieennttiiffiicc  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  GGeemmiinnii  DDaattaa  
RReedduuccttiioonn..    PPuuxxlleeyy,,  MMaarrcchh  11999966..    ((TTNN--PPSS--
GG00003399))  

••  FFuunnccttiioonnaall  SSppeecciiffiiccaattiioonn,,  ff//1166  SSeeccoonnddaarryy  MMiirrrroorr  
TTiilltt  SSyysstteemm,,  RReevv..  BB..    RRoobbeerrttss,,  AApprriill  11999966..    
((SSPPEE--OO--GG00003399  
DDeessiiggnn  RReeqquuiirreemmeennttss  DDooccuummeenntt,,  MM22  
PPoossiittiioonniinngg  MMeecchhaanniissmm  SSuussppeennssiioonn  BBeeaarriinnggss..  
RRoobbeerrttss,,  AApprriill  11999966..    ((SSPPEE--OO--GG00006600))  

  

SSttaaffff  CChhaannggeess  aatt  GGeemmiinnii  
  
AA  nnuummbbeerr  ooff  cchhaannggeess  hhaavvee  ooccuurrrreedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  oorrggaanniizzaattiioonn..  FFiigguurree  88  sshhoowwss  tthhee  ccuurrrreenntt  GGeemmiinnii  
pprroojjeecctt  oorrggaanniizzaattiioonn..    PPhhiill  PPuuxxlleeyy  hhaass  jjooiinneedd  tthhee  tteeaamm  aass  AAssssoocciiaattee  PPrroojjeecctt  SScciieennttiisstt  ffoorr  OOppeerraattiioonnss  aanndd  
DDoouugg  SSiimmoonnss  hhaass  bbeeccoommee  AAssssoocciiaattee  PPrroojjeecctt  SScciieennttiisstt  ffoorr  IInnssttrruummeennttaattiioonn..  DDaavviidd  RRoobbeerrttssoonn,,  
IInnssttrruummeennttaattiioonn  GGrroouupp  mmaannaaggeerr,,  rreessiiggnneedd  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  UUKK..    WWee  hhaavvee  ccoommbbiinneedd  tthhee  CCoonnttrroollss  aanndd  
IInnssttrruummeennttaattiioonn  GGrroouuppss,,  uunnddeerr  RRiicckk  MMccGGoonneeggaall..    WWee  wwoouulldd  aallssoo  lliikkee  ttoo  wweellccoommee  DDiicckk  HHeeiinnrriicchh  aass  tthhee  
nneeww  EEmmppllooyyeeee  RReellaattiioonnss  MMaannaaggeerr..    EEaarrll  PPeeaarrssoonn,,  GGeemmiinnii  CChhiieeff  EEnnggiinneeeerr,,  rreettiirreedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  JJaannuuaarryy  
11999966..  

  
FFiigguurree  88..    IInntteerrnnaattiioonnaall  GGeemmiinnii  PPrroojjeecctt  OOffffiiccee  ((IIGGPPOO))  OOrrggaanniizzaattiioonn  --  FFeebbrruuaarryy  11999966  




