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Observeren met de telescoop

1 Introductie

Tijdens het college Observational Astronomy zullen we veel gebruik gaan maken van de 35 cm-telescoop van
de Afdeling Sterrenkunde. Deze staat in de lage koepel op het Huygens gebouw. Aangezien dat deze kijker
niet heel goedkoop was is het van belang dat je een goed idee hebt van wat je doet als je met deze kijker gaat
werken. Om deze reden geven we jullie vandaag eerst een ’generale repetitie’ van het werken met de kijker.
De onderdelen van de oefening zijn:

• Het openen, sluiten en besturen van de koepel

• Het ’gereed’ maken van de telescoop

• Het richten van de telescoop op een willekeurige ster, zowel met de hand als via de computer

• Het aansluiten van de CCD-camera op de telescoop

• Het waarnemen met de CCD-camera (basisbegrippen)

2 Openen, sluiten en draaien van de koepel

De telescoopkoepel wordt met de hand (maar wel via een afstandsbediening) bestuurd. De afstandsbediening
ligt in de kast in de CCD-kamer. Deze kast zit op slot, maar met je toegangssleutel kun je in de sleutelkast ook
een sleutel van deze kast vinden. Er zijn twee sets van afstandsbedieningen: een set voor de hoge koepel en een
set voor de lage koepel. Wij gebruiken alleen de lage koepel (’35 cm’).
Op de afstandsbediening zitten vier rijen van twee knoppen. Hiermee kunnen we de koepel open en dicht
krijgen en rond laten draaien.
Bij het open en dicht maken van de koepel moet je een aantal zaken in acht nemen:

2.1 Sleutels, stroom

De koepel werkt slechts als je beide controlekasten van de koepel (één op de koepel zelf, en één aan de wand
- ze zijn grijs) aan hebt staan. De sleutels in beide kasten moeten naar rechts gedraaid zijn, en check voor de
zekerheid of de stroomschakelaar voor de bovenste controlekast (deze zit op een rood paneeltje op de koepel
zelf, naast de onderste controlekast) aan staat.

2.2 Luiken

Er zijn twee luiken: een bovenluik en een onderluik. Het onderluik kan slechts open als het bovenluik al

geopend is. Het bovenluik kan slechts dicht als het onderluik al dicht gedaan is. Dit zijn twee belangrijke
dingen om te onthouden. Openen: eerst boven, dan onder. Dicht: eerst onder, dan boven. Bij de bediening
van beide luiken is een beveiliging ingebakken die een tijdsvertraging geeft voordat er iets gaat bewegen als je
daartoe opdracht hebt gegeven. Eerst gaat 3 seconden lang het oranje licht op de controlekast branden voordat
de luiken open of dicht gaan.
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2.3 Ronddraaien

De koepel kan veilig ongelimiteerd gedraaid worden, zowel in gesloten als in geopende toestand. Je zult nooit
de hoge koepel raken, zelfs niet met een volledig geopend onderluik. Draai de koepel volgens de kortste hoek
naar de gewenste stand zodat je hemellichaam zichtbaar is voor de telescoop (met de klok mee of tegen de klok
in).

2.4 Sluiten

Als je de koepel sluit, richt de luiken dan altijd naar de hoge koepel toe (Noord/Noordoost). Als de luik boven
de toegangsdeur van de koepel zit, is het goed. Dit doen we zodat er een kleiner risico is dat er regen de koepel
inkomt vanuit de heersende windrichting.

3 De telescoop

De telescoop is een 35cm Meade LX200GPS telescoop. In zijn huidige uitvoering is het een f/10 telescoop. Hij
heeft dus een primaire brandpuntsafstand van 350cm. Dit is een Schmidt-Cassegrain telescoop, waardoor de
buis zeer compact is. De telescoop is equatoriaal opgesteld op een optische bank. Dit betekent dat de schuine as
van de telescoop naar de equatoriale noordpool is gericht. Als we een ster dus eenmaal in de ’smiezen’ hebben
hoeven we de montering alleen te draaien om de uuras om de ster in beeld te houden: de declinatie-as blijft dan
in een vaste hoek staan.

Opdracht: Zoek op hoe een Schmidt-Cassegrain kijker werkt. Wat is het verschil met een normale Cassegrainki-
jker?

3.1 Opstarten

Als het goed is staat de telescoop in de parkeerpositie voordat je gaat beginnen. De telescoop kijkt dan verticaal
naar boven. Op de montering, waar de kabels vastzitten, zit een schakelaar. Druk deze kort in. Het rode lampje
gaat aan en de montering begint met opstarten.
Zet nu de computer in de koepel aan en start het programma Cartes du Ciel op (het icoontje staat op de
desktop).
Als de telesccop klaar is met opstarten zie je de tijd en de positie op het schermpje van de handbediening. Je
kan nu de telescoop uit zijn parkeerpositie halen. Daarvoor gaa je naar het menu (toets menu) en met de +/-
pijltjestoetsen naar Alignment. Als het eerste menu-item in het alignment-menu ’Unpark’ is, druk je op ’enter’
en wordt de telescoop klaargezet voor het observeren. Als er alleen ’Park’ staat, dan was iemand vergeten de
telescoop goed te parkeren en kan je direct met het observeren beginnen. Met ’ESC’ verlaat je het menu weer.
De telescoop staat nu klaar om te gebruiken. Als wij hem graag via de computer willen bedienen, moeten wij
nog de verbinding met de computer maken. In Cartes du Ciel is in de menubalk aan de rechterkant een rijtje
van drie knopjes (icoontjes) te zien. (Als je met de muiscursor over het knopje gaat zie je een korte beschrijving
van wat het knopje doet.) Klik op het meest linkse knopje van de drie, ’telescoop configuratiescherm’. Je ziet
een rood vakje in het nieuwe venster, dus heeft de computer nog geen verbinding met de montering. Nu klik
je op ’Verbinden’, en een verbinding wordt gemaakt. Als het rode vakje groen wordt, is alles gelukt en kun je
met het observeren beginnen.

3.2 Bediening

Je kan nu middels Cartes du Ciel de telescoop op objecten aan de hemel richten. Om dat te doen kies je een
object in Cartes du Ciel en markeer je het. Daarna klik je op de meest rechtse van de eerder genoemde drie
knopjes, ’Beweeg telescoop naar object’. De telescoop beweegt dan zelfstandig en je hoort een ”biep” van de
montering als de telescoop klaar is met bewegen.
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Maar voordat je naar een object kan kijken, moet je eerst het deksel van de telescoop verwijderen. Kies een
object dat laag boven de horizon staat, en beweeg de telescoop daar naartoe. Met de keukentrap kan je nu het
deksel verwijderen. Pas daarbij op dat je de telescoop niet te veel beweegt.
Het is natuurlijk ook mogelijk de telescoop handmatig te sturen met de pijltjes op het bedieningskastje van
de telescoop, of via het telescoop-configuratiescherm in Cartes du Ciel (het venster waar je ook de verbinding
maakt met de telescoop). Als je de handbediening wilt gebruiken (is eigenlijk nooit nodig) kun je het beste
eerst de telescoopverbinding verbreken in het telescoop-configuratiescherm.

3.2.1 Alignment

Eigenlijk is het normaal gesproken nodig om de telescoop met behulp van sterren te ”alignen”, oftewel uit te
richten. Met de oude montering van onze telescoop was dit ook nodig. Inmiddels is de nieuwe montering zo
goed ingesteld, dat dit niet meer nodig is. Daarom is het het beste om de alignment te laten zoals hij is.

Opdracht: Met een minder precieze montering moet je een telescoop altijd uitrichten (alignment) voordat je
hem kunt gebruiken. Hoeveel sterren heb je nodig voor een goede alignment, en welke sterren zou je zelf kiezen
om dat mee te doen?

3.2.2 Het richten op een ster

Met Cartes du Ciel is het redelijk makkelijk om de telescoop op een ster te richten. Maar omdat techniek niet
altijd doet wat je wilt, moet je altijd checken of de telescoop ook in de richting kijkt waarin je jouw object
verwacht.
Je kan een object via de telescoop met je oog of met een CCD-camera waarnemen. De makkelijkste manier
om uit te vinden of je het goede object in beeld hebt, is het visuele waarnemen. Daarvoor moet je een oculair
achterin de telescoop plaatsen. De oculairs liggen in de grijze kast in de lage koepel. Verwijder het kleine
dopje van de achterkant van de telescoop (draai eerst de schroeven los, en kijk uit dat er niets uitvalt), en plaats
het oculair in de opening. Draai de schroefjes vast, maar niet te vast. Je moet nu alleen nog scherpstellen
(focusseren) en dan kan het waarnemen beginnen.
Een andere manier om objecten door de telescoop waar te nemen is door de CCD-camera te gebruiken. Dit
zullen we later doen.

3.3 Het scherpstellen

Je zult zien dat het focusseren van de telescoop niet altijd makkelijk gaat. Het maakt namelijk een verschil of
je de telescoop visueel of met de CCD-camera gebruikt.
De focusinstelling wordt gedaan aan de hand van twee draaiknoppen op de achterkant van de telescoop. De
ene knop (’mirror lock’) is de spiegelvergrendeling. Als deze dichtgedraaid is (dat is linksom), is de spiegel
vergrendeld en kan de telescoop niet gefocusseerd worden. Het is dus zaak om de vergrendeling eerst open te
draaien (rechtsom) voordat je de focus gaat veranderen. Als de ’lock’-knop open staat, kun je met de andere
(cylindrische) knop de focus veranderen. Kijk terwijl je dit doet naar de ster in je blikveld (direct via het oculair,
of kijkend naar het computerscherm als je de CCD-camera gebruikt) en corrigeer zo goed mogelijk. Omdat de
telescoop nog wel eens heel erg uit focus kan zijn, is het verstandig om de focus-instelling op een zo helder
mogelijke ster (en dus niet op de Maan) te doen. Als je de focus hebt ingesteld draai je de ’lock’ knop weer
lichtjes vast (linksom). De spiegel kan dan niet meer bewegen en je instelling blijft gehandhaafd.

3.4 Afsluiten

Als je wilt afsluiten moet je de volgorde van handelingen bij het opstarten omkeren.

• Breng de telescoop met de pijltjestoetsen of door het kiezen van een geschikte ster naar beneden en
herplaats de kap op de voorkant van de telescoop. Verwijder het oculair of de CCD-camera van de
achterkant (en doe de dop er daar ook weer op). Doe ook meteen de dop op de zoeker.
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• Sluit de luiken van de koepel en draai de koepel naar het noordoosten.

• Schakel de stroom van de koepel uit, door beide sleuteltjes van de controlekasten naar links te draaien en
de derde powerknop uit te zetten.

• Parkeer de telescoop. Dit doe je op het telescoop-configuratiescherm. Druk op het knopje ’Parkeren’.
Het programma zal nog twee keer vragen of je het echt wilt en zal dan beginnen met het parkeren van de
telescoop.

• Check of de ’spiegel lock’ los staat. Als deze vast staat en de telescoop opwarmt of afkoelt, wordt
de spiegel scheef getrokken en worden de volgende waarnemingen van slechtere kwaliteit. Dus nooit
vergeten!

• Als de telescoop goed staat, zet je de computer uit.

• Schrijf je waarnemingen in het logboek: dit ligt op de grijze kast.

4 De CCD-camera

Wij zullen onze opnamen gaan maken met een van de twee CCDs van de Afdeling Sterrenkunde. De CCDs
presteren gelijkwaardig, maar ze verschillen in het aantal filters dat per CCD beschikbaar is en in de grootte
van het blikveld.

4.1 Basisgegevens van de CCD

De Afdeling Sterrenkunde beschikt over drie CCDs waarvan wij er twee voor deze proef zullen gaan gebruiken.
Er zijn twee SBIG ST-9 CCDs (met detectors van 512x512 pixels, met iedere pixel 7.3 micron groot) en 1
SBIG ST10XME CCD (met 1000x1000 pixels). De ST-9 CCDs zijn de CCDs die we nu op de 35cm telescoop
gebruiken. Voor deze proef maakt het echter niet uit welke CCD je gebruikt.
De camera wordt vanaf de computer bediend via een USB-interface, en via het programma CCDOps van de
firma SBIG. De CCDs beschikken elk over een aantal filters. Dit zijn de standaard Johnson-Cousins filters die
op zeer veel sterrenwachten worden gebruikt: U,B,V,R,I. De 35cm-telescoop CCD heeft de beschikking over
alle 5 de filters, en de 20cm-telescoop CCD heeft er 3: B, V, R, de andere twee openingen in het filterwiel zijn
open, en we kunnen dus ook ’wit-licht’ waarnemingen doen. De filters kunnen via de SBIG software verwisseld
worden.

Opdracht Wat is de pixelschaal van onze kijker+CCD ST-9XE combinatie (in ��/pixel) en wat is dus het totale
blikveld?

De CCD wordt gekoeld met een Peltierkoeling om de thermische ruis van de CCDs te onderdrukken. In een
toekomstig practicum zullen we de hoogte en het gedrag van deze thermische ruis gaan bepalen. De CCDs
kunnen gekoeld worden tot 35◦onder de omgevingstemperatuur. Typisch zullen we ze dus tot ongeveer -
20◦kunnen koelen. Als je de CCDs gaat gebruiken, wacht dan eerst even met waarnemingen tot de temperatuur
is gestabiliseerd op de gewenste temperatuur (de koeling moet je wel eerst zelf activeren). Als de software
aangeeft dat het gevraagde koelvermogen (uitgedrukt in procenten) op 100% blijft staan (dit kun je zien rechts
onderin het CCDOps-venster) heb je een te lage temperatuur ingesteld. Verhoog deze tot hij stabiliseert. Let
op dat je de CCD niet te snel afkoelt. Het gebeurt makkelijk dat water op de (koele) CCD condenseert. Het
water verdampt na een tijdje maar er blijft altijd wat water achter, waarin verontreinigingen verzameld worden.
Dit is natuurlijk niet goed voor onze waarnemingen. Dus koel de CCD in stappen af, en laat hem op die manier
langzaam afkoelen. Laat de CCD een tijdje koud zijn voordat je je waarnemingen begint. Als er toch nog
water is neergeslagen op de CCD, zal dit dan tegen die tijd gedroogd zijn. Water op de CCD kun je doorgaans
herkennen als een grote, ei-vormige kring midden in je foto (niet te verwarren met een ster die uit focus is, die
ziet er namelijk uit als een donut: precies rond).
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4.2 Het aansluiten van de CCD camera

Bij de 35cm-kijker wordt de camera in de oculairopening van de telescoop geplaatst. Zorg er voor dat de camera
stevig vastgeklemd zit (met de schroefjes aangedraaid) zodat hij er niet uit kan vallen.

De CCD camera werkt op het lichtnet, en je sluit hem aan met de electriciteitskabel uit de CCD-koffer. Doe
eerst de stekker in het stopcontact, voordat je de camera met het knopje aan de adapter aanzet. Anders kan
je spanningspieken krijgen die de camera kunnen ruı̈neren. De data van de camera wordt doorgegeven via de
USB-kabel. Sluit deze dus aan tussen de CCD en de computer (de PC heeft aan de voorkant USB-poorten
zitten).

4.3 Het werken met de CCD-camera

De camera wordt bestuurd vanuit het programma CCDOps (van de firma SBIG). Dit programma kan ook vanaf
de desktop worden gestart via het bijbehorende icoontje. Om de camera te kunnen gebruiken moet je eerst
de verbinding met de camera instellen. Doe dit in het pull-down menu van CCDOps via de opties Camera,
Set-up. Je krijgt de reactie: ’Establishing a link with the camera’. Voor je de camera kunt gaan gebruiken moet
je hem eerst gaan koelen om de thermische ruis te onderdrukken. Stel de temperatuur van de CCD-camera in op
ongeveer 30 graden onder de omgevingstemperatuur. Doe dit in stapjes van tien graden. Laat de CCD-camera
eerst op deze temperatuur stabiliseren (gedurende ±20 minuten) voordat je er daadwerkelijke waarnemingen
mee gaat doen.

4.4 Het afsluiten van de CCD-camera

Als je klaar bent met de CCD-camera zet dan eerst de koeling af (in CCDOps), verbreek dan de communicatie
en zet dan pas de voeding van de camera uit en verwijder hem van de telescoop. Wacht 10 minuten voor je
hem in de koffer stopt, zodat de chip weer op temperatuur kan komen en we geen extra condensvorming in de
camera krijgen.

4.5 Na afloop

Als je klaar bent met je waarnemingen dan berg je de camera weer netjes op in de koffer, en zet je de computer
uit.
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