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Wie ben ik ?
● Als amateurastronoom aktief seder 1987 (30 jaar al…)
● De hele tijd actief lid Volkssterrenwacht Mira
● Visueel en fotografisch waarnemer
● Zowel planeten als deepsky
● Hoofdzakelijk met Newton-kijkers, met een omwegje van 5 

jaar met een Celestron C9.25 SCT (23cm F/10).



Voorbeelden van m’n fotografie



Een vaste sterrenwacht ?
● Voordelen :

– Waarneemcomfort
– Korte voorbereidingstijd
– Snel opgeruimd na vermoeiende waarnemingsnacht

● Nadelen :
– Kostprijs
– Vaste locatie
– Onderhoud



Niet m’n eerste vaste sterrenwacht
● Sedert 2008 al een “Skyshed POD”
● 2007-2010 : Celestron C9,25 op EQ6
● 2010-2016 30cm Newton(s) op Mesu-mount

– Op de grens van het werkbare in zo’n POD
● In 2016 heb ik beslist een reeds lang bestaande droom van 

me te realiseren : een echt grote telescoop!



Skyshed POD



Het Monster
● Bij Orion Optics UK een 50cm (F/4) 

Newton besteld
● De bestaande Mesu-montering kon 

deze telescoop dragen (gewicht 50kg, 
limiet van de montering 65kg)

● Maar het was totaal ondenkbaar deze 
telescoop in de Skyshed POD te 
kunnen krijgen !



Het is écht een beest van een kijker...



Gegaan voor een afrolbaar dak
● 2 meter lange Newton op Mesu montering = ~3m hoogte in ‘t zenit.
● Koepel was dus niet echt haalbaar, véél te groot voor dit soort 

telescoop-configuratie.
● Geprobeerd iemand te vinden voor een houtconstructie, maar 

geen succes.
● Dan maar bouwverhaal opgesplitst :

– Onderbouw in bouwsteen, door een lokale aannemer
– Dak in metaal, door een lokale metaalwerker (metalen trappen/poorten)



Maar eigenlijk meer dan dak
● Bij een traditioneel afrolbaar dak zijn de muren meer dan 2m 

hoog, met als gevolg dat ik met deze telescoop niet beneden 
de 45° zou kunnen waarnemen – totaal onaanvaardbaar !

● Met hulp van Guy Wauters een ontwerp gemaakt waarvan de 
muren mee afrollen, waardoor de kijker tot zo’n 20° boven de 
horizon kan kijken.



Eerste ontwerp



Technische tekening



Opbouw van de basis



Installatie van het dak



Een gesloten dak is belangrijk...



Installatie van de telescoop
● Bijna precies één jaar na de bestelling en 6 maanden na de 

levering kon ik eindelijk de telescoop op de montering zetten.
● De tegengewichten zijn eigenlijk gewichthefers-gewichten, 

« Olympisch » model, met rubber bekleed en met een centrale 
as van 50mm diameter, gemonteerd op een constructie 
gemaakt door Eric Moerman, die ook de nodige andere 
aanpassingen gedaan heef om de 50cm op de montering te 
kunnen plaatsen.



Eindelijk, na 1 jaar...



55kg tegengewicht



Eerste ervaringen met sterrenwacht

● Het afrolbaar dak werkt super-makkelijk, ondanks de toch 
significante masse van 350-450kg kan je het met twee 
vingers openduwen !

● Er zit een « slot » op het rollen als het dak gesloten is – als het 
dak open staat gebruik ik een riem met een haak om te 
voorkomen dat het terug dicht kan waaien – met de zware 
noordenwinden in februari is het al één keer goed van pas 
gekomen.



Eerste ervaringen met telescoop (voorjaar 2017)

● Aanhechting op één punt (Losmandy-vatting) bleek niet zo 
stabiel, bij schokken wiebelde de kijker

● Orientatie van zowel focusser als spider niet ideaal – onder 
een schuine hoek t.o.v. Losmandy-vatting dus altijd 
« schuine » sterrenspikes in foto’s.

● Focus-punt niet ver genoeg naar buiten om Coma Corrector 
te gebruiken en nog in focus te raken



Eerste fotografische resultaten



Aanpassingen zomer 2017
● In de periode van de grijze nachten vroeg ik aan Eric Moerman om 

ook aan de kijker zelf enkele tweaks te doen :
– Kijkerbuis verstevigen aan de Losmandy-aansluitingen om « Wiebel » tegen 

te gaan
– Kijkerbuis inkorten om focus +-5cm verder naar buiten te krijgen (had al 

uitgerekend dat dit geen probleem opleverde door te kleine vangspiegel)
– Spider en focusser zo draaien dat alles loodrecht op RA/DEC kwam te liggen
– Verstevigingsplaatjes aan de focusser om verbuiging van de buis tegen te 

gaan.



Resultaat
● « Wiebel » is essentieel weg, er is nog een beperkte trilling bij 

schokken, maar na een paar seconden verdwenen en bij 
normaal gebruik niet merkbaar

● Voldoende marge om in focus te geraken met alle 
configuraties die ik nodig heb

● Ster-spikes in foto’s staan nu mooi recht :)



Aanpassingen zomer 2018
● Montering maximaal verhoogd tov. Vloer (+-10cm hoger dan voordien)
● Hele bedrading aangepast, 12v verdeelkastje met zekeringen

– Gemonteerd op de montering, draait mee met kijker in RA, niet in Declinatie.
– Ook USB-verdeelkastje met stroomvoorziening (Laat 3m USB3 toe tussen PC 

en kastje plus 2m USB3 tussen kastje en camera) én kortere USB-kabeltjes 
voor focus-controller en montering

– Regeling voor vangspiegelverwarming
● Poolalignering met Sharpcap : < 30" poolalignering na enkele 

minuten : 20x beter dan voordien !



Verdeelkastjes



Aanpassingen zomer 2018
● Vangspiegelverwarming : bedrading verwerkt op de spider met 

platte kopergeleiders en uitgang langs bestaand openingetje in de 
tubus.

● Aantal ongezwarte oppervlakken beter gezwart
● Een witte steunring die de lightshroud uit beeldveld houdt gezwart.
● Ondanks dat werk nog steeds last van systematische gradient na 

flats → nog zien voor een afneembare verlenging tegen invallend 
licht (op 180° van de focusser)



Fotografisch resultaat 1



Fotografisch resultaat 2



Maar...
● Telescoop is operationeel en bruikbaar
● Collimatie is perfect en wordt ook lang behouden (enige 

hercollimaties waren gevolg van eigen aanpassingen, zoals 
bevestiging vangspiegelverwarming)

● Zowel voor Deepsky als Maan/planeten vaste, herhaalbare 
procedures.

● Van deur open tot aktief waarnemen : 15-20 minuten
● Van einde waarnemingen tot deur op slot : 5 minuten



● Achterzicht op kijker
● Zijzicht – kijker past maar nét » in de 

sterrenwacht !



Kijker nu (09/2018)



Maanwaarnemingen
● ASI174MM + manueel filterwiel + Televue 5x Powermate
● Efectieve vergroting zo’n 12m (6x vergroting)
● Beelschaal 0,10 boogseconden per pixel
● Meest gebruikte filter : IR642 – mix van diep rood en infrarood – helder beeld en stabielere 

seeing.
● Theoretisch oplossend vermogen ~0,27 boogseconden
● Blijkt onder goede omstandigheden ook haalbaar !
● 12,5ms belichting (80fps) bij gain 220-280 en 10 000 beeldjes per opname (22GB per 

opname!) lijkt « sweet spot » - uiteraard goeie seeing nodig…
● Met lange ervaring : bij equivalente seeing doet de 50cm beduidend beter dan 30cm ooit 

deed.



44 craterlets – kleinste ~0,3" groot



● Configuratie voor 
maanwaarnemingen

● Focusser : Moonlite Stappenmotor



Deepsky – verder experimenteren
● ASI1600MM-Cool en ASI294MC Pro
● « wig » adapter (snel monteren/demonteren & roteren)
● Starlight Express 7x36mm filterwiel

– L, Rood,Groen,Blauw, Clear,H-alfa, Dark
● Ultrasmalle Of-axis guider + ASI 290mm-mini
● Coma Correctoren van TS:

– Corrector for Newtonians F/4-F/6 0,95x (in de praktijk 0,86x)
– Corrector/Reducer 0,73x (in de praktijk 0,75x)



Links : 
ASI294MC Pro

Rechts :
USB-hub en 12V 

stroomverdeling



Deepsky – Beeldschaal en correctie
● Met deze combinatie van camera’s/correctoren werk ik bij een beeldschaal van 0,4-0,6"/

pixel
● Autoguiding bij goede seeing ~0,4-0,5" RMS
● Of-axis guider zit voor de filters, dus ook in H-alfa volle licht beschikbaar voor OAG
● 0,75x (F/3) corrector is zéér gevoelig, nog nooit perfecte sterren weten te halen maar we 

geven niet op 
● 0,86x corrector (F/3,6) is vergevender, maar indruk dat centraal de sterren niet zo scherp 

zijn als zou moeten kunnen.
● Recent met een Televue Paracorr, maar die is 1,15x  (F/4,5) – dan werk ik bij ~0,34" per 

pixel – onder goede seeing levert dat nog wat resolutiewinst op, maar goede seeing is 
zeldzaam.



Gebruikte sofware
● Teamviewer (lekker warm van binnen in huis)
● Sequence Generator Pro 3.0 & PHD2 (Deepsky)
● Firecapture 2.6 (Maan)
● Autostakkert3 (Maan)
● AstroPixelProcessor (Deepsky)
● Adobe Photoshop + Astra Image(verscherping) + Neat image 

(ruisonderdrukking)



Gepaste onderwerpen kiezen 
● Wegens de nogal sterke gradiënten ideaal een onderwerp 

met wat « lege » ruimte errond, dwz veelal sterrenstelsels
● Grootste stelsels zijn beeldvullend of meer, te vermijden :

– M31, M33, M101,… zijn eigenlijk te groot
– M106 bvb. Is op ‘t randje, moet camera 90° kantelen

● Dus : compactere of verder afgelegen stelsels.
– Gelukkig zéér veel kandidaten, honderden, zoniet duizenden NGC’s 

e.d. in die categorie, vaak erg mooi en weinig in beeld gebracht









Blijvende « problemen »
● Frictie-montering : evenwicht is superbelangrijk – op RK as kan ik de 

montering « los » zetten om die te checken, in DEC niet :(
● 2 meter lange « lastarm », dus zelfs een klein verschil in gewicht aan de 

focusser betekent extra tegengewicht achteraan de kijker,
● Extra gewicht achteraan de kijker betekent aanpassen van tegengewichten 

op de as.
● Ad hoc grote bijstellingen doen onmogelijk, minstens 3 personen nodig om 

de kijker los te maken. Daarom werk ik met tegengewichten op 
verschillende aanhechtingspunten. (Newton is ook nog eens assymetrisch, 
extra complicatie dus...)



Om diep te gaan moet je lang belichten

● Ook met een 50cm !
● 5-6 uur belichting op één onderwerp is geen uitzondering
● Lichtverontreiniging domineert in België
● Proberen onderwerpen te kiezen >50° hoogte :

– toch voor de heel diepe opnames. 
– Helpt ook voor de seeing, die vaak beter is hoog boven de horizon



Maar, ambitieuze ideeën en plannen

● « Bucket list » opgesteld van te halen uitdagingen
– Ceres als schijfje imagen ✓
– Gravitationele lens imagen ✓
– Rotatie van planetoïde Vesta visueel vastleggen
– 90377 Sedna fotograferen
– Sirius B in beeld brengen
– «Hanny’s voorwerp » fotograferen
– ...
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