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Dubbele Astrograaf: 

 

•  1933 

•  brandpuntsafstand: 2m 

•  opening: 40 cm 

•  2 maal 4 lenzen 

•  beeldveld: 8° × 8° 

•  geoptimaliseerd voor blauw licht 













Het project RUSTICCA 

Revalorising the Ukkel Schmidt Telescope 

by installing a CCD camera 



Waarom telescoop ? 

• Grotere opening  =>  sneller 

 

• Spiegel in plaats van lens  =>  geen kleureffecten 

 

• Voorzien van motoren  =>  gemakkelijker te automatiseren 

 

• Betere optiek  =>  fijnere beelden  =>  zwakkere objecten 











 Telescoop 

 

•   1956 

•   4 configuraties: Schmidt, Cassegrain, Newton, Gregory 

•   gebruikt in Schmidt configuratie (primair brandpunt) 

•   brandpuntsafstand:          2.12 m 

•   hoofdspiegel:           120 cm 

•   opening (correctieplaat):  85 cm 







































 CCD-Camera 
 

•  camera:                                Princeton Instruments 

•  chip:                                     Kodak KAF-6300 

•  afmetingen:                          3072 x 2048 pixels 

•  afmetingen pixels:                9 μm x 9 μm 

•  afmetingen pixels:                0.9” x 0.9” 

•  gezichtsveld:                        30’ x 45’ 

•  uitleessnelheid:                    1 MHz 

•  uitleestijd:                             6 seconden 

•  koeling:                                 3-traps Peltier, -30° C 

•  hoofdzakelijk gebruikt voor: astrometrie van kleine planeten 































 



 



 









 









 







Het project RUSTICCA 

Revalorising the Ukkel Schmidt Telescope 

by installing a CCD camera 



Origineel beeld 

Dark frame 



Origineel beeld 

Dark frame 



Origineel beeld 

d: dark afgetrokken 



Origineel beeld 

Flat field 



Origineel beeld 

df: gedeeld door flat field 



mf: masker 

df: gedeeld door flat field 



mfv: gemaskerd beeld 

sky: hemelachtergrond 



Origineel beeld 

dfs: hemelachtergrond afgetrokken 









dfs 

dfsa: uitgemiddeld (“smoothed”) 



Origineel beeld 

dfsa: eindproduct 





dfsa 

om: detectie objecten 



om: detectie objecten 

Origineel beeld 
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2001 BX173 



2000 EW70 



Komeet C/1999 S4 (LINEAR) 





 



 



 





 



 



 



 





 



 



 









 







 



 



 



PHEMU97 

Thierry Pauwels, Jan Cuypers, Piërre Vingerhoets 



Voordelen van telescoop 
 

•  Grote opening    veel licht    hoge nauwkeurigheid 

•  Camera geïnstalleerd en operationeel 

   



Problemen 
 

•  Zeer onstabiel Belgisch weer 

•  Nabijheid van zeer helder object (Jupiter) 

•  Geringe hoogte van objecten   

                 grote scintillatie + grote absorptie 

•  Opletten dat satellieten het beeld niet verzadigen 

•  Opletten dat de hoeveelheid data nog binnen de perken blijft 

•  CCD-chip te groot   

                 uitleestijd te groot    tijdsresolutie te laag 

•  Geen nauwkeurige tijdsaanduiding in software and hardware 

•  Op tijd operationeel zijn voor de verschijnselen. 



Geen probleem 
 

•  Lichthinder 

   



Oplossingen voor de problemen 
 

•  Belgisch weer: 

            Geluk hebben. 

•  Nabijheid van Jupiter: 

            Gebruik filter in methaanband (20nm rond 892 nm). 

•  Geringe hoogte van objecten: 

            Geen. 

•  Verzadiging vermijden: 

            Korte belichtingstijden.  Geen binning gebruiken. 

•  Hoeveelheid data: 

            Alleen venster rond de satellieten met wat 

            hemelachtergrond op disk bewaren    vensters 

            van 62 x16 pixels.                       



Oplossingen voor de problemen 
 

•  CCD-chip te groot: 

            Speciale uitleestechniek (bij elk beeld slechts 16 

            rijen verschuiven, en 62 kolommen op schijf 

            opslaan). 

•  Nauwkeurige tijdsaanduiding: 

            Genereer flitsen op de exacte minuut UTC, vóór en 

            na het verschijnsel    tijdsaanduidingen in film 

            zelf. 

            Zorg dat snelheid van opslaan van beelden 

            constant blijft    residente programma's 

            uitschakelen, muis en toetsenbord niet aanraken 

            tijdens waarneming, grootte van display 

            verminderen. 



Oplossingen voor de problemen 
 

•  Op tijd operationeel zijn: 

            Gebruik voor elk probleem eenvoudige oplossing 

                  klaar tegen midden september. 

 













































































PLANOCCULT 

Bedekkingen van sterren door asteroïden 























Met dank aan: 
 

H. Boffin, F. Clette, J. Cuypers, J.-P. De Cuyper, E. W. Elst, E. H. Geyer,                       J.-

F. Hochedez, A. Maury, P. Pâquet, R. Peeters, M. Rembaut, D. Sinachopoulos,           E. 

Vander Putten, P. Vingerhoets, de LOTTO, al wie op de LOTTO speelt. 

Bij het opstellen van deze presentatie werden geen kleine planeten mishandeld. 

Elke gelijkenis tussen kleine planeten die in deze presentatie getoond werden en 

bestaande personen berust op puur toeval. 

Af en toe werd wel een astronoom mishandeld. 


