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Voorstelling team 

Ludwig Logie.
Woonachtig in Vlamertinge.
Hij is veiligheidscoördinator in de constructie-industrie.
Helpt met de technische kant van de telescoop, camera’s 
en sterrenwacht.
Interesse in astronomie sinds de maanlandingen in 1969.
Een van de oprichters  van “Rigel” in 1978 te Vlamertinge.

Kortom, een duivel doet al in de dagelijkse werking van Astrolab!



Voorstelling team 

Steve Rau, onze soft- en hardware specialist.

Woonachtig in Oostende.

Is al jaren verantwoordelijk voor de “oudere jeugd”

Heel gekend in de wereld van “Cams”

Is een onmisbare schakel in ons “Makerspace”

Hij is werkzaam bij de NMBS.



Voorstelling team 

Dr Siegfried Vanaverbeke.
Woonachtig te Zedelgem.
Werd lid van Astrolab in 1994 als student.   
Studeerde af als master in physics and astronomy

Center for Mathematical Plasma Astrophysics, 
Universiteit Leuven.

Dr Siegfried Vanaverbeke is de onmisbare link tussen de amateur en de professionele 
astronomen.



Voorstelling team 

Franky Dubois.

Woonachtig te Langemark.

In 2018, 50 jaar bezig met astronomie.

Sinds 1998 actief in Astrolab.

Al 38 jaar zonnewaarnemer en tussen 1996 en 
2017 werkgroepleider van de werkgroep zon van 
de VVS.

Staat in voor alle waarnemingen van de veranderlijke sterren in Astrolab.



Voorstelling team 



Voorstelling team 
Dankzij de groep mensen achter Astrolab



Astrolab NMPT 68

De grootste Amateur Telescoop van de Benelux! 

Keller Alt-Azimuth montering.
Diameter 684mm 
F 2999mm  f4,4 



Astrolab NMPT 68

Johnson Cousins fotometrische filters  B,V,R,I

CCD camera STL-6303 E
3072 x 2048 pixels
Chip 27.7 x 18.5 mm
Fov :  32 x 20.30 boogminuten.



Astrolab NMPT 68

De telescoop werd aangekocht in augustus 2009. 

De telescoop kan een 80cm spiegel herbergen maar werd aangepast aan onze 
zelf gemaakte spiegel van 68 cm.



Astrolab NMPT 68
De eerste jaren kunnen slechts een beperkt aantal mensen werken 
met de telescoop.
Philippe Vercoutter maakt er fantastische  opnames mee!



Astrolab NMPT 68



Astrolab NMPT 68



Astrolab NMPT 68



Astrolab NMPT 68



Astrolab NMPT 68
Philippe maakt  de handleidingen voor de telescoop.

Ook het gebruik van de camera’s, fotografie en van de Lisa 
spectrograaf wordt stap voor stap uitgelegd in overzichtelijke 
handleidingen.



Astrolab NMPT 68

Astrolab beschikt ook over een Lisa spectrograaf.

Hiermee kunnen spectra van sterren worden opgenomen.



Astrolab NMPT 68

Spectrum van de volle maan, opname Philippe Vercoutter



Astrolab NMPT 68

Spectrum van de volle maan, opname Philippe Vercoutter

Opname  Rik Minjauw



Astrolab NMPT 68

Steve leert samen met de “oudere jeugd” werken met de NMPT. 

2 jeugdige mannen van 60 jaar sluiten zich aan bij de oudere jeugd.



Astrolab NMPT 68

We proberen zowat alles op de gevoelige plaat te zetten.
Planeten, Planetoïden, Kometen, Supernova enz.



Astrolab NMPT 68

Keuze valt op fotometrie

Keerpunt komt er omdat  Siegfried aandringt om meer te doen met de NMPT.

Beslissing om een team te vormen met 4 mensen.



Fotometrie

Sbig STL-6303E 

CCD : KAF-6303E /LE
Censor : 3072 x 2048 pixels
Werktemperatuur: -20°C



Fotometrie



Fotometrie

Is een chip die elektromagnetisch  
straling omzet in elektrische lading.

Condensatoren uitvergroot.



Fotometrie

Blooming



Fotometrie

Ruwe opname.                                                            Dark



Fotometrie



Fotometrie



Fotometrie



Fotometrie



Fotometrie



Kepler missie 



Kepler missie 

Op 7 maart 2009 wordt een Delta raket gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida!



Kepler missie 

Aan boord bevindt zich de Kepler satelliet 
met als missie “ ontdekken van aardse 
planeten” rond sterren.



Kepler missie 

De Kepler ruimtetelescoop heeft een hoofdspiegel van 104cm diameter en een 
Schmidt corrector van 95cm.

4 gyroscopisch vliegwielen



Kepler missie 

De  Kepler ruimtetelescoop heeft ook een enorme CCD  aan boord!

Niet minder dan 42 CCD’s
chips van 40x25mm 
zorgen voor een beeldveld 
van 12x12 graden. 



Kepler2 missie 

Het Kepler2 veld aan de hemel.



Kepler2 missie 

Dit is een opname van het volledige Kepler2 veld.



Kepler2 missie 

Een beetje uitvergroot.
Daar staan nogal wat sterren op!



Kepler2 missie 

Veld van Kepler2 ten opzichte van de volledige hemel.



Kepler2 missie 

Niet minder dan 150.000 sterren worden simultaan waargenomen.

De CCD’s worden om de 6 sec. uitgelezen om saturatie te voorkomen.
De opames worden gestackt tot 30 min.

95 miljoen pixels uitlezen levert een gigantische hoeveelheid data op! 

Opnames worden gereduceerd door enkel  een klein deeltje rond 
de sterren op te slaan. 



Kepler2 missie 



Kepler2 missie 

Doel van de kepler missie is het ontdekken van planeten rond een ster.

Kepler past de detectiemethode toe waarbij een planeet, in onze gezichtslijn, 
voor de ster passeert, we spreken dan van de overgangsmethode.



Kepler2 missie 



Kepler missie 



Kepler2 missie 



Kepler2 missie 

Nasa gebruikt de meest geavanceerde computers om naar overgangen te zoeken.



Kepler2 missie 

Enorme database, tot op heden bijna 100 terabyte aan gegevens.

Iedere ster wordt apart uitgemeten en in grafiek gezet.

Per jaar worden 2.5 miljard datapunten berekend!



Kepler2 missie 

Op een gegeven moment vragen de astronomen zich af:

Wat als de computers iets gemist hebben?

Het menselijk brein heeft immers een geweldig vermogen tot patroonherkenning!



Ontdekking KIC 08462852 

Op 16 December 2010, start Zooniverse het ”Planet Hunther citizen science” project op.



Ontdekking KIC 08462852 

Tot op heden hebben 300.000 wetenschapsliefhebbers zich gestort op de ruwe
data van Kepler.



Ontdekking KIC 08462852 

Tot op heden zijn er al meer dan honderd exoplaneten ontdekt.

4 jaar later hadden ze er al een paar ontdekt.

Op 15 oktober 2012 vinden de Planet Hunthers hun eerste exoplaneet.  

De planeet  PH1 draait rond een ster die deel uitmaakt van een viersterrensysteem.
Doet er 137 dagen over om rond de ster te draaien en staat 900 keer verder dan onze 
aarde-zon afstand. 



Ontdekking KIC 08462852 

KIC staat voor: Kepler Input Catalog.

Een van de eerste dingen die opgemerkt werden door verschillende burger-
onderzoekers was het mysterieus signaal van de ster Kic 08462852 !

Normale hoofdreeksster
Magnitude  11.7
Spectraal type F3
Iets warmer dan de zon en met een massa van 1.4 keer de zon 
Afstand  ± 1280 lichtjaar.
Ongeveer 1.2 miljard jaar oud
Op 2 boogseconden staat een heel zwakke begeleider



Ontdekking KIC 08462852 

De eerste dip in de ster wordt waargenomen in mei 2009. 



Ontdekking KIC 08462852 
De eerste reactie was: hier klopt iets niet!

Een overgang van een planeet ter grote van Jupiter kan maximaal enkele uren duren.

De dip in de grafiek van mei 2009 duurde één volle week.
Ook de vorm van de dip komt niet overeen met een overgang van een planeet.
Met andere woorden: wat dit sterlicht blokkeerde kan geen rond voorwerp zijn. 



Ontdekking KIC 08462852 
Er werd koortsachtig verder gezocht.
In maart 2011 werd een nieuwe dip gevonden, en wat voor een!

Het sterlicht verminderde met een volle 15%, dit is enorm en nooit gezien. 

Ter vergelijking: een planeet geeft een daling van maximaal één procent.



Ontdekking KIC 08462852 
Compleet gekker werd het in februari 2013.

Een reeks van deuken in de lichtcurve was zichtbaar met een duur van meer dan 
100 dagen. 

Er zat zelfs een dip in van 20% in.  



Ontdekking KIC 08462852 

4 jaar waarnemingen van Kepler: 2009-2013.



Ontdekking KIC 08462852 

Nog iets opmerkelijks!

Over de 4 jaar Kepler waarnemingen straalt de ster 3 % minder licht uit.

In de laatste 100 jaar is volgens onderzoekers de ster 19 % zwakker geworden.



Tabetha Boyajian

Amerikaanse astronome en astrofysicus aan de Louisiana State University



Tabetha Boyajian

Kic 08462852 werd in 2015 voor het eerst grondig onderzocht door een team 
deskundigen onder leiding van Tabetha Boyajian.

Vanaf nu spreekt iedereen van “Tabby’s ster”

Er wordt koortsachtig naar verklaringen gezocht. 



Tabetha Boyajian

Eerst dacht men aan een jonge ster met een wolk van stof en gas.

Jammer genoeg is het geen jonge ster! ( ± 1.2 miljard jaar oud )



Tabetha Boyajian

Een botsing tussen 2 planeten?

In beide gevallen kan geen grote dosis stof gevonden worden.
Grote dosis stof zou waarneembaar zijn het IR.



Tabetha Boyajian

Dit is een mogelijke oplossing!

(Nog) Geen bewijs gevonden van een grote planeet.



Fernando Ballesteros

Fernando Ballesteros van de universiteit van Valencia bedacht dit model. 

De verduistering op dag 792 zou de overgang van een planeet zijn.

Die planeet zou 5 maal groter zijn dan Jupiter en een enorme stofschijf rond           
zich hebben.



Fernando Ballesteros

Figuur: Claude Doom



Tabetha Boyajian

Op 30 augustus 2013 reeds 5887 Trojanen 
gekend!

We kennen dit in ons zonnestelsel.

Trojanen bewegen op 60° boogafstand 
voor en achter de planeet Jupiter.

Ook de aarde heeft een Trojaan, TK7 is 
een planetoïde van 300m op een afstand 
van 80 miljoen km.



Brian Metzger and Nick Stone

Komen met heel interessante hypotheses.  

Interstellaire wolk van gas en stof die tussen Kepler en de 
ster passeerde.



Brian Metzger and Nick Stone

Dit is wel een heel interessante veronderstelling ! 

Film



Tabetha Boyajian

Als de wetenschappers het moeilijk of niet kunnen verklaren ……

Dan moeten het wel aliens zijn!



Tabetha Boyajian

Doet voorstel bij SETI 
Search for Extraterrestrial Intelligence.

Allen Telescope Array in San Francisco.

Lekt uit naar de pers !



Tabetha Boyajian

Een geciviliseerde beschaving is een schild van zonnepanelen rond de ster aan 
het bouwen om hun enorme behoefte aan energie te voldoen .

Er verschijnen tienduizenden artikels, websites, filmpjes op het internet. 



Tabetha Boyajian



Tabetha Boyajian

In januari 2016 publiceren Tabetha en haar collega's hun bevindingen in een paper.
Volgens haar een van haar moeilijkste taken ooit!
Astronomen moeten immers resultaten publiceren ….

De paper krijgt de toepasselijke  titel “ Where’s the flux ?”

Als je de eerste letters van de titel neemt: W…. T…. F…. ?



Waarnemingen KIC 08462852 

Siegfried vraagt om de ster waar te nemen.



Waarnemingen KIC 08462852 

De vraag komt er op 28 september 2015.

De eerste opnames starten de dag erna.

Sindsdien staat de ster iedere waarnemingssessie op het programma.



Waarnemingen KIC 08462852 

Iedere sessie worden 6 opnames gemaakt door 3 filters.

2 opnames door het V filter (Visueel)
2 opnames door het B filter (Blauw)
2 opnames door het R filter (Rood)

Opnames worden 15 sec. belicht bij een temperatuur van -20°C.

Tot op heden 219 waarnemingssessies 



Waarnemingen KIC 08462852 



Waarnemingen KIC 08462852 



Waarnemingen KIC 08462852 

Alle gegevens gaan onmiddellijk naar de Internationale database van de AAVSO. 



Waarnemingen KIC 08462852 



Waarnemingen KIC 08462852 

Waarvan ongeveer 4150 waarnemingen van Astrolab.



Waarnemingen KIC 08462852 

3 jaar waarnemingen met het V filter.



Waarnemingen KIC 08462852 



Waarnemingen KIC 08462852 



Waarnemingen KIC 08462852 
Op 24 december 2016 vraagt George Rieke ons om assistentie. 

Head of the development team of the MIPS 
instrument for Spitzer

Multiband Imaging Photometer, een van de 3 
instrumenten aan boord van Spitzer.

Leads the science team of the Mid-Infrared 
Instrument for JWST

Mid-Infrared Instrument, een van de 4 
hoofdinstrumenten aan boord van de James Web 
ruimtetelescoop. Kan voorzien worden van een
choronograaf!

Steward Observatory, Department of Astronomy, 
University of Arizona,



Waarnemingen KIC 08462852 
Na verloop van tijd komt de eerste draft paper uit. 



Waarnemingen KIC 08462852 

Eerste draft versie komt uit



Resultaten  KIC 08462852 
Onderzoekers hebben data gebruikt van 2 satellieten,  Spitzer en Swift.

Spitzer doet waarnemingen in het Infrarood.
IRAC: InfraRed Array Camera



Resultaten  KIC 08462852 

Swift doet waarnemingen in het Ultraviolet.
UVOT: UltraViolet/Optical Telescope



Resultaten KIC 08462852 

Release  komt op 1 oktober 2017.
Gepubliceerd in “The Astrophysical Journal”

Press conference bij de Nasa, Siegfried wordt gevraagd om via chat deel te nemen.



Resultaten  KIC 08462852 

AstroLAB

AstroLAB

AstroLAB

Swift

Swift

Spitzer

Spitzer

Data: 10/2015- 12/2016
Toenemende golflengte 

UV

IR 



Resultaten KIC 08462852 

Voor astrolab IRIS vinden we een duidelijke helderheidsafname.

B band : 26.3 mmag/jaar
V band : 21.6 mmag/jaar 
R band : 13.1 mmag/jaar 



Resultaten KIC 08462852 
Dimming may actually be due to an irregular cloud of dust - because there's less 
dimming in the infrared light than the ultraviolet light, and anything larger than dust 
would block all light.

Onregelmatige wolk stof rond de ster.

Er is een duidelijke helderheidsafname van de ster over de tijdsspanne van de 
waarnemingen.

Meer uitgesproken op kortere golflengtes dan op langere golflengtes. 

Dit fenomeen is typisch voor extinctie door kleine stofdeeltjes die meer licht 
absorberen en verstrooien op kortere dan op langere golflengtes.



Resultaten KIC 08462852 

This pretty much rules out the alien megastructure theory.



Resultaten KIC 08462852 

We suspect, instead, there is a cloud of dust orbiting the star with a roughly 700-
day orbital period.

We veronderstellen dat een stofband rond de ster draait in ongeveer 700 dagen.



Resultaten KIC 08462852 

If it is dust, the star will get redder when it dims, which would be consistent with 
the dust theory

Dergelijke extinctie door stofdeeltjes gebeurt in het interstellaire medium en 
manifesteert zich op aarde ook door het roder worden van de zon tijdens een 
zonsondergang.



Resultaten KIC 08462852 

A related, but more sophisticated, explanation of dimming events, involving a 
transiting "brown dwarff" in a 1600-day eccentric orbit near KIC 8462852, a "drop 
feature" in dimness and predicted intervals of "brightening", has been proposed.

Wat heeft de dwergster te maken in dit geheel?



Resultaten KIC 08462852 

Astrolab geniet van heel wat publiciteit.
Wereldwijd op alle Wetenschappelijke sites.



Resultaten KIC 08462852 

Ook op eigen bodem scoren we goed.



Resultaten KIC 08462852 

Zelfs tot op de wetenschappelijke site van de VRT!



Recente dips KIC 08462852 

Nieuwe activiteit in de zomer van 2017



Recente dips KIC 08462852 

De dips in 2017 zijn chromatisch en dieper in blauw licht dan op andere golflengten



Recente dips KIC 08462852 

Is er een periodiciteit van 1574 d ? 



Recente dips KIC 08462852 

Lichtkromme in de loop van 2018



Recente dips KIC 08462852 

Lichtkromme einde maart 2018



Toekomst voor ons team.

-18de paper : draf versie : First WZ Sge-Type Superoutburst in a      
Population II Cataclysmic Variable  OV Boo.

-Werken met een 2de telescoop.

-Samenwerking met het Carmenes consortium Spanje. 
(Exoplaneten rond rode dwergen)

-Hads project VVS. (High Amplitude Delta Scuti-sterren)

-Sinds kort samenwerking met het KELT project.
(Kilodegree Extremely Little Telescope), exoplaneten.

-TESS project : The Transiting Exoplanet Survey Satellite.
Exoplaneten

-The Gaia Science Alerts Project.
Nieuwe variabelen

-Project Gabriel Murawski , jonge sterren  uit b.v. de ASASS 
database.



Resultaten KIC 08462852 

Nog veel vragen!

Vele jaren van verder onderzoek zijn nodig en Astrolab doet zeker mee.

Aan één ding hebben we nog een tekort! 



AstroLAB Iris  

Véél heldere nachten!

Bedankt voor uw aandacht.


