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Even voorstellen…. 



Petra van der Meijs 

Eerste foto: maart 2011 Laatste foto: mei 2013 

• Twee jaar bezig, voel me nog ‘beginner’. 
• HEQ5Pro met Canon DSLR (450D) 
• Mobiel: ik kan thuis niet waarnemen, dus 
• Starparty’s 
• Astroforum.nl @petelaa of www.petelaa.nl 



Erik Hoorn 
• Bezig sinds mei 2010, januari 2010 voor het eerst een kijker in bezit 

• Maak nog steeds genoeg beginners fouten: 

• Losmandy G11 met 190mm Maknewt en C9.25 

• In verband met kasverlichting is thuis kijken en fotograferen onmogelijk 

Mei 2010  C9.25 Oktober 2013 Maknewt 



Voorbereiding 

Voor 
bereiding 

Setup Opname Afsluiting 
Beeld 

Bewerking 



(Montering Oude HEQ6 1200,-) 
Off-axis guider of scope 200,- 
Guiding Cam   300,- 
(Laptop   0..600,-) 
Software   300,- 
Flat field panel   150,- 
ATIK 383  + Filterwiel  2500,- 
LRGB 50mm filterset  425,- 
(+ Smalband filters  410,-) 
Bahtinov Masker  50,- 
Corrector/flattener  175,- 
Draadjes en busjes  75,-  
 
TOTAAL  4200…6400 
 

Bezint eer ge begint….CCD 



Bezint eer ge begint…CCD 

• Laptop + tafel + afscherming in het veld 

•  8..18Watt extra (Accu!!) voor koeling CCD 

• Kabels, kabels en langer opzetten en afbreken 

• LRGB = 4 belichtingen ipv 1 

 



Bezint eer ge begint…CCD 

Aan de andere kant… 



Bezint eer ge begint…CCD 

Minder ruis door koeling 

18 C 

-25 C 



Bezint eer ge begint…CCD 

Heel lage uitleesruis, weinig “banding” 
….handig bij stretchen van opname 



Bezint eer ge begint….CCD 

Met smalband minder last van  
lichtvervuiling 



(Montering HEQ5Pro  800,-) 
(Accu 12Ah   80,-) 
DSLR: Canon 500D   300,- 
Timer    70,- 
Reserve batterij  30 
Draadjes en busjes  75,-  
 
TOTAAL     500…1350 
 

Bezint eer ge begint….DSLR 



Camera’s worden steeds gevoeliger 

1000D   450D   500D 

5 min. Darks @ ISO 1600, stretched 



To filter or not to filter 

Astronomik CLS filter: ca €130,-- 

60D zonder filter 60D met CLS filter 



To modify or not to modify 

60D 60Da 

60D 60Da 550D, gemodificeerd 

Modificatie 550D: ca €150,-- 



Compositie 

Stem objectgrootte af op kijker of omgekeerd 

Visualisatie door middel van Ron Wodaski’s  

CCD calculator: 

 

http://www.newastro.com/book_new/camera_
app.php 

http://www.newastro.com/book_new/camera_app.php
http://www.newastro.com/book_new/camera_app.php


• Brandpuntsafstand vs omvang en soort object 

• Waarom toch altijd die lange 
brandpuntsafstanden? Widefield is ook mooi, 
goedkoper en eenvoudiger 

Compositie -kijkerkeuze 



Compositie 



Compositie 



Polar alignment 



Poolzoeker 



Poolzoeker uitlijnen (eenmalig) 

180° 



Voorbereiding: Guiding 

• Monteringen bewegen niet eenparig 

• Mensen lijnen niet perfect uit 

Dus: 

• Bij lange belichtingstijden 

• Bij grote brandpuntsafstanden 

…………….moet er op een ster gecentreerd 
worden. 



Voorbereiden: Handmatige Guiding 



Auto 
Guiding: 
 
Guiding  
scope 



Off-axis guiding: Meekijken aan rand 
beeldveld zonder extra guiding scope 

Kern: Optische 
weglengte  
Beide sensors 
tot kijker is 
gelijk 

Simpeler geformuleerd: het beeld in  
beide camera’s moet scherpgesteld worden 



Off axis guiding: Correctors  

• Randvoorwaarde 1: Afstand X hoofdsensor tot 
corrector luistert nauw dus: 

 

 

  

 



Off axis guiding: Backfocus 

• Randvoorwaarde 2: Check: Backfocus kijker > 
lengte optische trein 

 

 

 

 

 

 



Overdag, op je gemak 

 

Zorg voor voldoende  

verlengbusjes voor de 
guiding cam 

 

Plaats hoofdcamera met 
OAG en verlengbusjes op      
juiste afstand Corrector 

Off axis guiding: IJken (eenmalig) 



1. Stel hoofdcamera scherp op verafgelegen object 
2. Stel guiding cam ook scherp door in en uit te 

schuiven / eventueel met verlengbusjes of 
parfocale ring 

3. Fixeer de situatie, en berg het ongewijzigd op 
4. KLAAR! 

Off axis guiding: IJken  



Aansluiten 
“Mount” “Direct” “ASCOM”   

Laptop 

Guiding Cam 

Montering 

USB 

USB 

Serieel, ethernet, usb 

Serieel, ethernet, usb 

Guider beelden 

Pulse guide 
Commando’s 



Aansluiten 
GPUSB   

Laptop 

Guiding Cam 

Montering 

USB 

USB 

Serieel, ethernet, usb 

ST4 

Guider beelden 

guide 
Commando’s 

GPUSB kastje 

ST4 



Aansluiten 
“Guider relays”   

Laptop 

Guiding Cam 

Montering 

USB 

USB 
Guider beelden EN 
Commando’s 

ST4 

ST4 



Guiding 



Guiding 



Guiding 



Suggesties 

50 mm guider scope, past in finderscope schoen:  85,- 
Neem liefst een hele gevoelige guiding cam: QHY5L-II: 300,- 
Starlight Xpress Lodestar: iets minder gevoelig: 485,- 



Suggesties 

Ga het veld in zonder laptop.  
De Lacerta MGEN heeft een gevoelige guiding cam 
Ongeveer: 550,- 



Suggesties 

Een dunne (9 mm) Off Axis Guider: 175,-  



Setup 
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Opstellen: waar? 

• Bomen voor 
Polaris 

• Bomen voor het 
zuiden 

• Horizontaal 

• Mede-
waarnemers 

• Toegang tot 220V 

• Vocht (zeiltje of 
verharde grond) 

• Stroooilicht 

© Ionize 



Pooluitlijning (PolarAlign.exe) 

 



Pooluitlijning (Kochab Clock) 



Het belang van goed uitlijnen 

© L. Belien 

© allaboutastro.com 

Veldrotatie (bijv. az. of 
dobson) 

Periodieke fout, niet te 
corrigeren zonder 
autoguiding 

Guiderscope staat niet ‘vast’ 
tov hoofdkijker 

Slechte GoTo: 
object buiten beeld 



De laatste stappen 

• Sluit alles aan: 
• Power  mount 
• Synscan/goto 
• Camera 
• Guidercam  mount 
• Guidercam  pc 
• PC  power 
• … 

• Werk netjes en zorgvuldig 

• Houd een vaste volgorde van aansluiten aan 
(maak een checklist die je iedere keer volgt) 

• Gebruik altijd dezelfde kabel voor hetzelfde apparaat 
op dezelfde USB-poort. 

• Werk kabels netjes weg 



Opname 

Voor 
bereiding 

Setup Opname Afsluiting 
Beeld 

Bewerking 



Laatste voorbereiding 

• Balanceren 
• Scherpstellen 
• Hoge ISO/gain 

– Proefopname – framing: langer belichten 
– Proefopname – scherpstellen: kort belichten 

• ISO naar 400-800 of gain naar 1 
– Proefopname – framing & scherpstelling 

• Belichtingstijd omhoog 
• Controle, na 1 frame en na ca elk half uur:  

– geen volgfouten (zo ja, belichting korter) 
– focusverloop (zo ja, dan terug naar proefopnames) 

 

 



Het is niet gek om met 
opzetten, balanceren, 

uitlijnen, scherpstellen en 
framen 60 tot 90 minuten 
bezig te zijn, zelfs als alles 

goed gaat 



DSLR instellingen (1) 

• ISO:  
– nooit de maximale stand gebruiken, 

analyseer signal-to-noise ratio 

– Te hoge iso geeft ruis, clipt sterkleur 
(witte sterren) 

– Uitproberen, begin bij 800. 

• Belichtingstijd: 
– Geen volgfouten 

– Geen overbelichte achtergrond 

– Geen onderbelichte delen 

histogram op lcd: piek 20%-40% 

 



DSLR instellingen (2) 

• RAW (dus geen JPG) 
• Manual settings 
• Auto Focus Off 
• Drive: one-shot 
• Mirror-lock-up: niet nodig als je lang belicht 
• White Balance:  

– geen effect als je in raw schiet 
– kies een vaste waarde voor vergelijkbaarheid frames 

• Sharpening: alles uit, ook verborgen features 
• Long Exposure Noise Reduction / High ISO Noise Reduction: 

– Alles uit, je kan het zelf beter, en het kost waarneemtijd. 

 



Afsluiting 
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Afsluiting 

• Kern: Contrasten worden bij beeldbewerking 
enorm versterkt, dus ook de fouten in de 
opname 

– Door lange belichtingstijden veel last van ruis en 
bad/hot pixels 

– Met name bij DSLR’s: CMOS chips laten uitleesruis 
of “banding” zien 

– Vignettering (optiek, scheve dauwkappen) en stof 
zijn veel voorkomende problemen 

 



Afsluiting 

Beeldbewerkings applicaties hebben hiervoor 
speciale mogelijkheden om dit tegen te gaan: 

 

Flats: eliminatie vignettering en stof 

Biasframes: eliminatie uitleesruis, “banding” 

Bad pixel maps of Darks: eliminatie Bad pixels 

Stacken: Verhogen signaal/ruisverhouding 

 



Flats 



Flats 

Gebruik een volkomen diffuse lichtbron 

• Setup is “onaangeraakt” 

• Een flat field generator (evt. met 5 cm 
piepschuim en een wit T-shirt) 
– Voordeel: je hebt alle tijd, bent volledig in control 

• Of: lucht tijdens schemering 
– Nadeel: Vaak te weinig tijd met name bij CCD’s 

– Nadeel: Variabele belichtingscondities 

– Nadeel: Je had lekker in jouw bed kunnen blijven 
liggen 



Flats 



Flats 

• Flats worden “geblurred”: 3..7 stuks per 
kanaal volstaan vaak 

• Werking: 

– Pixelwaardes van de foto worden gedeeld door de 
waardes van de corresponderende pixels van de 
flat 

– Experiment: Laat een flat los op een flat, dat zou 
een egaal beeld moeten opleveren! 



Flats 



Flats 



Darks 
• Doel: Elimineren Hot/Bad pixels 

• Methode: Pixelwaardes dark worden  

     afgetrokken van light 

• Nadeel: Introductie extra ruis 

• Remedie: Veel darks gebruiken (20)  

 

 

 

• Best: Bad pixel map gebruiken en “ditheren” bij opname 

• Alternatief: In photoshop “dust & scratches” filter gebruiken, 
pixelgrootte 1 



Bias frames – eenmaal per jaar 

Uitleesruis ontstaat  

door non-uniformiteit 

Pixels en versterker 

circuits op sensor chip  

of externe oorzaken (voeding, mobieltje) 

Remedie: Bias frames, meer dan 30, 50 of 
meer(!)tegen ruisinjectie. Eliminatie externe  

verstoringen  twijfelachtig 



Bewerking 
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Bewerking 

• Nebulosity: ca 50$ 

• CCD stack: ca 200,- 

• Deepsky stacker: 0,- 



 

 

Bedankt voor het luisteren 

Veel oefenen 

En voor je het weet….. 



…..Val je in de prijzen! 



Vragen 



Gratis Tips, Vele Valkuilen 

• Koop een dslr, bij voorkeur een Canon (want: software, goed 
design, goedkope timers) 

• Tuin en donkere locatie concurreren (uitlijnen, beschikbare tijd) 
• Vlucht niet in technische oplossingen bij basale problemen 
• Begin zonder telescoop 
• Begin met kleine brandpuntsafstand 
• Werk volgens vast stramien, schaf ook aan volgens stramien 
• Werk secuur, en geduldig 
• Houd je sensor schoon (oogharen!) 
• Scherpstellen: minimaal 10 minuten, vaak langer….. 
• Durf te vragen, durf te posten, zoek actieve club, werk fysiek samen 



• Beste investering is soms…mobiele opstelling + paar liter 
benzine 

• Een mooie opname kost belichtingstijd: 5 objecten op een 
avond vs 1 object op 5 avonden 

• Bij problemen: rustig blijven, niet overhaaste herstelacties 
uitvoeren (lukken toch nooit) 

• Opnames die teveel gestretched moeten worden zijn te kort 
belicht. De foto wordt achter de telescoop gemaakt, niet 
achter de computer. 

• De fotosessie zelf kan saai zijn. Dus…bino oid mee 
• Plan van tevoren objecten en kijkers 
• Verwijder de Bahtinov masker na het scherpstellen 

…vervolg 



…vervolg 

• Controleer altijd de eerste opnames  
• Vergeet het “1 configuratie voor alles” concept. Planeetfotografie <> 

deepsky <> zonnefotografie en…. 
• Doe thuis zoveel mogelijk voorbereidingen, dan heb je de tijd op 

locatie 
• Soms veel tijd nodig voor…..en dat is normaal 
• Doortastendheid bij aanschaf: Een aanschaf komt zelden alleen, 

ringetjes en adapters kosten veel geld. Een andere kijker kan een 
andere montering betekenen, een full frame camera kan een andere 
kijker betekenen… 

• Dauw: beter voorkomen dan fohnen, en: zorg voor voldoende accu’s 
• Guiding cam: Hoe gevoeliger hoe beter (lodestar, QHY5L-II), sensor 

maximaal aan voorzijde ivm OAG. 
 


