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Eclipsreis Chili

� Introductie
� Over Eclipsen
� Reis impressies
� Voorbereiding
� De dag van de eclips
� Bezoek aan Telescopen

� Dank aan Didier Van Hellemont en Werner Hamelinck 
voor hergebruik van een aantal slides



Iets over Chili
� Zeer uitgestrekt land

Lengte : 4329 km
� Een ”Eiland”, begrensd door

� In het oosten :  Het Andes gebergte
� In het zuiden: ijsvlaktes van 

Patagonië en de Stille Oceaan
� In het noorden: de Atacama woestijn
� In het westen: de Stille Oceaan

� Heel verschillende klimaatgebieden, 
Van steppes, over regenwouden tot de 
een zeer droge Atacawoestijn in het 
noorden



Iets over Chili
� Hoofdstad Santiago
� Bevolking: 17,5 milj inwoners

� 52% Europese afkomst
� 44% Mesties
� 3% Indiaans

� Zeer sterke economie
� Noorden vooral mijnbouw (koper -

lithium)
� Zuiden/centrum:  bosbouw, 

veeteelt, wijn



Iets over Chili
� Van 26 juni tot 10 juli 2019
� Astoreizen Urania – Starling:

� Uraniagids: Didier Van Hellemont
� Starling: Lokale Natuurgids : Edwin

� Concept : ontdekkingsreis Chili:
� Natuurreis (vogels)
� Wijn/Pisco
� Eclips/astronomie



Reisroute
• 26 - 29 juni : 

Santiago, Veramonte Vineyards, Renaca
Beach, Humboldt Pinguins en Valparariso

• 30  juni – 1 juli:
La Serena – Coquimbo
Valle di Elqui

• 2 juli: Eclipsdag op hoogvlakte
nabij La Serena

• 3 – 5 juli : NatuurparkenVallenar llanos de 
Challe en Punta de Choros

• 6 juli: La Silla Observatorium

• 7  juli: Tololo Observatorium 

• 8 juli: Maipo Tibet valley en winery Casiliero
de Diabolo



Over Eclipsen en fotografie

� Eclipsen : enige hemelmechanica toelichting
� Fotografie: hoe een zonne-eclips fotograferen?

� Time lapse fotografie
� Continu fotografie van eclips

� Het verloop van een eclips



Zonsverduistering
algemeen principe

Zon, maan, aarde op 1 lijn
Kernschaduwkegel treft de aarde = totale zonsverduistering

totaal

gedeeltelijk
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Wanneer zijn er zonsverduisteringen ?

het moet nieuwe maan zijn





Zonsverduistering
enkel bij nieuwe maan en
de maan moet zich in het eclipticavlak bevinden





Een totale zonsverduistering
is een erg lokaal verschijnsel



2 juli 2019



2 juli 2019



Verloop van een eclips



Zonsverduistering
Volledig cyclus (eclips 2006) door Koen van Gorp



Zonsverduistering
Timing voor onze waarnemingsplaats



Sterrenhemel tijdens de verduistering





Eclipsfotografie
� Grote Challenge/Vraag:

� Hoe kan je zo veel mogelijk capteren, veilig en met de 
juiste tijd fotograferen, en toch volop genieten van het 
korte moment van de zonne-eclips!

� Keuze, maximale automatisering & voorbereiding:
� Time lapse fotografie : om de sfeer van het moment vast 

te leggen
� Continu fotografie van eclips : om detailfoto’s van de 

eclips vast te leggen in al zijn fases



Eclipsfotografie:
Time and exposure 
in functie van
- Evenement
- Extinction
een complexe zaak!



Opstelling � Statief met 
volgmontering Star 
Adventurer

� Nikon D5300 filter 
met 300mm telelens

� Afneembare 
zonnefilters

� Koppeling met Mac 
Laptop

� Specifieke software 
voor eclipse 
timelapse: Solar 
Eclips Maestro 



1. Time lapse met een mobile 
zonder filter
� Timelapse app op IOS-Iphone : Skyflow

� Start : Local time 15u. Parameters: 
� elke 10 sec een foto te trekken. 
� Gedurende 1u 30 of 90 minuten : 540 frames

Resultaat, 30 sec film aan 18fps of 19 sec film aan 28fps.

� Gewone film capture , 5 min voor C2 + 2,5 min zonne-
eclips + 5 min na C3

� Timelapse opnieuw :elke 10 sec een foto te trekken: tot 
zonsondergang

� Thuis montage op muziek in Imovie (apple)



2. Time lapse met Nikon DLSR 
camera, met filter (on/off/on)
� Timelapse Freeware Solar Eclips Maestro

van Xavier Jubier : 
� Specifieke software voor eclipsen die met scripts

� in real time de camera volautomatische stuurt, zowel 
voor, tijdens als na de eclips

� Verwittigt ook wanneer je filters dient op te zetten en af 
te zetten (tijdens eclips)

� Houdt tijdens de eclips rekening met de hoogte van de 
zon, het tijdstip (eclipsfase) en stuurt de variable 
belichting



Time lapse met Nikon DLSR
� Solar Eclips Maestro:



Time lapse Timing 
� Timing, door Solar Eclipse Maestro aangestuurd:

� Deel 1 : Laps time: 1u30, filter op, 
� elke 3,5 minuten een foto tot 7 min voor C2 =>Totaal aantal 

foto’s : 3 pre eclips + 4 first contact foto’s + 17 foto’s

� Deel 2 : Eclips inclusief C2 en C3, filter in het begin
� 5 min voor C2, 25 seconden voor C2 filter af.
� MaestroScript van MaxEclips Fotoreeks met zowat 1,5 seconde 

per foto



Time lapse met een 
Nikon DLSR camera, met filter
� Timing, door Solar Eclipse Maestro aangestuurd:

� Deel 3 : Eclips na C3 tot zonsordergang, geen filter
� 20 seconden na C3”Filters opzetten”
� Natraject inclusief C4, filter opnieuw op, elke 3,5 minuten, 

vanaf de 7de minuut na C4 een foto tot zonsondergang, 
aanpassing licht in functie van zondondergang

� Thuis montage op muziek in Imovie (apple)



Eclipsfotografie
� Goede voorbereiding is erg belangrijk

� Camera gemonteerd op een Skywatcher Star adventurer
� Volledig scenario van alle sequentiële acties die je moet 

doen. (zie scenario doc). Alleen scherpzetten en framen 
was nog nodig, maar hier is script niet 100% verlopen..

� Thuis uitvoerig getest met de Nikon camera op 
sluitertuiden te optimaliseren => opbouw scenario 
script



Eclipsfotografie: het resultaat!
� 2 filmpjes geplaatst op Youtube

� Timelapse met Iphone en  Skyflow : 
https://youtu.be/xiS5cXP6vSM

� Timelapse met Nikon D5300 met 300mm Tele en Solar 
Maestro :
https://youtu.be/GYdaqvgPhdQ

https://youtu.be/xiS5cXP6vSM
https://youtu.be/GYdaqvgPhdQ


La Silla Observatorium (CTIO)
� Gebouwd in jaren ‘70 en bediend door het European 

Southern Observatory (ESO)
� 150 km noordoosten van La Serena aan de rand van de 

Chileens Atacamawoestijn, op 2400m hoogte
� Eso 3,6 m telescoop, gebruikt voor onderzoek naar 

exoplaneten, met zeer gevoelige Harps instrument
� NTT 3,5m telescoop, gebruikt voor testen van 

spiegelactuators
� Meerdere “kleinere” telescopen van 2,2 tot 0,4 m



Cerro Tololo Inter-American 
Observatory (CTIO)
� Gebouwd in jaren ’60-70 en opgericht door de 

National Science Foundation (NSF)
� 80 km ten oosten van La Serena op 2200m hoogte
� 1,6 m Cassegrain telescoop, gebruikt voor observatie 

van ruimterommel, asteroïden en NEO’s
� Victor Blanco 4,1 m telescoop, gebruikt voor 

synoptische survey van de hemel met zeer grote CCD
� 4-tal andere telescopen (Smarts) van 1,5 tot 0,9 m
� Cerro Pachon (10km verder):  LSST telescoop 8,4m



ESO : VLT and E-VLT
� The Very Large Telescope (VLT) at Cerro Paranal :  

four 8.2-m Unit Telescopes (UTs), that can be 
combined to work as an interferometer

� Video Link : VLT Trailer: 
https://youtu.be/LY_zLR9kE1w

� Two telescopes for imaging surveys : 
� the VLT Survey Telescope (VST, 2.6M) for the visible
� the Visible and Infrared Survey Telescope for 

Astronomy (VISTA, 4.1-metre) for the infrared.
� The Extremely Large Telescope (ELT) at Cerro 

Armazones : one 39 m telescope; 798 segement of 1,4 
m mirrors; first light 2025:

https://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/
https://youtu.be/LY_zLR9kE1w
https://www.eso.org/public/teles-instr/surveytelescopes/
https://www.eso.org/public/teles-instr/surveytelescopes/vista/

