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O sistema de consórcio operado pelo Gemini divide o
tempo de telescópio proporcional às cotas de cada parceiro,
descontadas as frações dos países sede (10%) e do staff do
observatório (10%). Isto significa na prática que cada
parceiro tem direito a uma proporção do total de número de
horas efetivamente aplicadas em projetos científicos.
O time imbalance ocorre quando um ou mais parceiros
tem uma porcentagem de observação acima ou abaixo da
média dos outros parceiros significando assim que o parceiro
observou a mais ou a menos que o tempo ao qual teria
direito.
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No exemplo abaixo podemos ver como ocorre(os
números são fictícios para facilitar as contas)
Telescópio G Horas totais por semestre: 1800
Horas planejadas para ciência (80%): 1440
Parceiro A - direito a 20%  288 h
Parceiro B - direito a 10%  144 h
Parceiro C - direito a 5%  72 h
Horas efetivamente observadas (60% do planejado): 864
(isto ocorre por: mau tempo, terremoto, problemas
técnicos, problemas operacionais, etc...)
Horas observadas no semestre:
Parceiro A - direito a 20%  172 h  60% de 288
Parceiro B - direito a 10%  72 h  50% de 144
Parceiro C - direito a 5%  72 h  100% de 72
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- o parceiro A está na média observada e não
tem TI
- o parceiro B teve menos horas (10%)
observadas que a média e tem TI negativo
(haver)
- o parceiro C obteve mais tempo de telescópio
que a média, ou seja, mais tempo ao qual teria
direito nas horas observadas neste semestre,
portanto tem TI positivo (deve horas)
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Resumindo:
 o contrato do Gemini prevê uma distribuição eqüitativa das
horas observadas.
 número de horas realmente observadas é sempre menor
que o planejado,
 fração de tempo observado pelo Brasil é sempre maior que
a média,
 nós ficamos devendo horas mesmo se mandamos somente
o número de horas planejado a que temos direito.
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