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  Wat is 'webcamming'? 

 

 

 

 

 

 

 Een groot aantal beeldjes maken in een korte periode 

 Via software de scherpste beelden selecteren om de 'seeing te 

verslaan' 

 Pro: relatief goedkoop, software vaak gratis 

 Contra: telescoop nodig, liefst met equatoriale montering. Voor 

planeten zelfs een telescoop met langer brandpunt (of te bereiken 

via barlows) 



Enkele bekende merken van webcams... 



De verschillen ... 

 Aantal pixels: 

 640x480 (DMK 21, iNova PLA-Mx...) 

 960x720 (DMK 31) 

 1280x960 (DMK 41) 

 1600x1200 (DMK 51) 

 Grootte van de pixels: 

 5,6 micron (Philips ToUCam Pro) 

 3,75 micron (ASI 120) 

 ... 

 Monochroom of kleur: 

 DMK = monochrome 

 DBK = couleur 

 Verbinding: 

 Usb, firewire, ethernet 



De verschillen ... 

 De sensorgevoeligheid: 

 Spectrale gevoeligheid verschilt van sensor tot sensor 

 QE verschilt 

 

 Het aantal grijsniveaus: 

 'klassiek' = 8-bits = 256 grijsniveaus tussen wit en zwart (28) 

 16-bit (bv. Atik Titan, SkyNyx): 65536 grijsniveaus (216) 

 

 Aantal beeldjes per seconde ('frames per second/fps'): 

 ToUcam: max. 15 fps zonder compressie (640x480) 

 DMK21: max. 60 fps zonder compressie (640x480) 

 DMK41: max. 15 fps zonder compressie (1280x960) 



Benodigde accessoires: een Barlow 



Benodigde accessoires: kleurfilters 

 De basis: LRGB 



Benodigde accessoires: andere filters 

 Om de seeing te 'verslaan': IR Pass 



Benodigde accessoires: andere filters 



Uiteindelijke setup 



Benodigde accessoires: zonnefilters 



Eventueel ook nog: dispersiecorrector 



Voorbereiding van de waarneming 

 Plaats van het object: 

 Best zo hoog mogelijk (planeet, maan, zon...) -> efemeriden 

raadplegen 

 Voor Zon best in voormiddag = meestal beste seeing 

 

 Weersites raadplegen (bv. Meteoblue) -> voorspelling seeing. Niet 

volledig betrouwbaar maar het geeft een indicatie 

 

 Materiaal in orde brengen: reinigen optiek, collimeren telescoop, 

tijdig laten afkoelen om interne turbulentie tegen te gaan  

 

 Opstellen: barlow, filterwiel, camera, pc 



Scherpstellen en opnemen 

 Zet het object centraal in beeld bij hoge vergroting en stel scherp. 

Plaats dan pas de camera in de plaats van het oculair. 

 Eventueel tijdelijk gamma-waarde wijzigen of contrast verhogen 

om makkelijker scherp te stellen op details. Met de hand of met 

motorfocus. 

 Normaal gezien zijn LRGB-filters parfocaal maar bij blauwkanaal 

vaak nog beetje scherpstellen. Bij twijfel ALTIJD opnieuw 

scherpstellen ! 

 Lengte van de filmpjes: vooral bij sneldraaiende planeten als Jupiter 

en Saturnus opletten. Bij Jupiter ganse sessie binnen 3 à 5 minuten 

afwerken -> anders derotatie-tool in WinJupos. Dus bv. 60” in IR of 

L en slechts 30 à 40” in R, G, B. Nadien LRGB of IRRGB 

samenstellen. 



Jupiter: sequentie L R G B IR 



Jupiter: resultaat in LRGB 



Saturnus in LRGB 



Gassendi 



Maurolycus 



Panorama Sinus Iridum 






