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Waarschuwing

● Waarnemen van de Zon blijft gevaarlijk zelfs een ervaren waarnemer in tijdnoot vergeet soms wel iets

● Gebruik altijd een goedgekeurd zonnefilter voor het objectief

– Baader AstroSolar

– Glas objectieffilter

– Altijd inspecteren op beschadigingen voor gebruik 

● Of gebruik een Herschel wig met nodige ND filters

● Let op met sommige filters die gewoon wat verdonkeren. Die laten heel dikwijls nog UV en IR door

● NOOIT:  filter op het oculair
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Interesse in de sterrenkunde
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● Gestart met de zomercursus van Urania in 1969

● Terug naar Urania in 1976

– Basiscursus

– Seminaries

– Fotografie

– Werkgroepleider astrofotografie

● Experimenteren met films

● Planeet fotografie

● Kodak Astronomische Emulsies
(103AE, 103AO, 103AG, SO410 & 2415)

– ...



Sol'Ex - Paul De Backer 5

● Professioneel heel druk, dus niet veel tijd meer om actief bezig te zijn met astronomie

● 2013: Pensioen! Iets meer tijd

● 2016: Mercurius overgang een trigger om terug te starten

– Telescoop afgestoft

– Nieuwe montering en materiaal voor zonnewaarnemingen gekocht
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● Begonnen met gewone opnames met Baader Astrosolar

● Later aangevuld met Baader Solar Continuum filter 
(540nm)

● Eerste opnames met C8 maar later ook met een 
Skywatcher 120mm f/8
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● Solar Seeing Scintillation Monitor

– Zelfbouw met Arduino

– Monitor en Plugin voor FireCapture 
gemaakt

– Zorgt ervoor dat er enkel opnames 
bij goede seeing gemaakt worden
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Een mens wil wat meer

● H-Alfa – Toch wel iets anders dan “gewone” opnames
bij weinig zonne activiteit toch altijd wel iets te zien

● Lang nagedacht over een aankoop

– Lunt (50/60/80)

– Coronado

– Daystar

– Air Spaced Etalon (front/sub-aperture) – Solid (mica) heated Etalon

– Prijs !!!!!!!

● Uiteindelijke aankoop 

– Daystar Quark Chromosphere met 80mm f/6 kijker

Kon op verscchillende kijkers gebruikt worden
Werd dus later ook op de 120mm Skywatcher gezet
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● Na iets meer dan een jaar, problemen met de verwarming. De Quark bleef niet meer op temperatuur en dus ook niet op de 
juiste golflengte

– In garantie teruggestuurd naar Daystar door Astroshop (gratis, goede service)

– Vervangen door een nieuw exemplaar

– Werkte ook een tijdje goed, maar kreeg toen ook kuren (vermoelijk een probleem in de lagen van het etalon)

– Ik was het beu

● Dus uitkijken naar alternatieven
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De Spectroheliograaf
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● Uit Wikipedia

“The spectroheliograph is an instrument used in astronomy which captures a photographic image of the Sun at a single wavelength of light, a 
monochromatic image. The wavelength is usually chosen to coincide with a spectral wavelength of one of the chemical elements present in the Sun.
It was developed independently by George Ellery Hale and Henri-Alexandre Deslandres in the 1890s and further refined in 1932 by Robert R. McMath to 
take motion pictures.
The instrument comprises a prism or diffraction grating and a narrow slit that passes a single wavelength (a monochromator). The light is focused onto a 
photographic medium and the slit is moved across the disk of the Sun to form a complete image.”

● Informatie over de ontwikkeling door Hale van spectoheliograaf kan je terugvinden
in een artikel van Pedro Ré:

http://www.astrosurf.com/re/spectroheliograph_spectroheliscope.pdf

http://www.astrosurf.com/re/spectroheliograph_spectroheliscope.pdf
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Het instrument van Deslandres in Meudon
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Een Spectroheliograaf?

● Een spectroheliograaf? Wel interessant.

● Heel wat info terug te vinden op het internet over zelfbouw door amateurs

● Boek “Imaging Sunlight Using a Digital Spectroheliograph” van Ken Harrison gekocht

– Zonnewaarneming

– Principes van spectroheliograaf

– Verschillende modellen

– Berekeningen

● Allemaal interressant en met wat surplus materiaal en een paar oude fotolenzen 
kan men zelfs aan de slag.
(aan oude lenzen uit de analoge wereld had ik geen gebrek)
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Spijtig genoeg, zo handig ben ik niet 
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● Eind 2019 start C. Buil (Iris/Isis) een project voor een 
zelfbouw spectroheliograaf 

● 3-D geprint (kon ik wel aan beginnen)

● Eénvoudig (redelijk) en niet groot of zwaar

● Met medewerking van Shelyak voor de optische 
onderdelen

● Met kant en klare STL bestanden

● Optische kit gelanceerd begin 2020

● Alle informatie terug te vinden op astrosurf

http://www.astrosurf.com/solex/sol-ex-presentation-en.html

● Hier gaan we voor

Toch een alternatief

http://www.astrosurf.com/solex/sol-ex-presentation-en.html
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Dus aan de slag

● 3D printer: die had ik niet, maar was al lang van plan er één aan te 
schaffen.

● Uiteindelijk een AnyCubic Mega S aangeschaft
(niet te duur, redelijk van kwaliteit)

● STL bestanden gedownload en beginnen printen

● Eerste prints met Carbon Enhanced Filament, maar dat bleek niet de 
juiste keuze

● Het instrument moet lichtdicht zijn en mag geen IR doorlaten

● Dus zoals op de website aangeraden maar een extra zwart filament 
besteld (PETG – Real)

● Voor de minder kritische onderdelen een andere kleur gekozen

● PETG filament is bestand tegen hogere temperaturen en is dus te 
verkiezen boven PLA

● Natuurlijk liep niet alles van een leien dakje

● In totaal  ~64 uur printwerk



Sol'Ex - Paul De Backer 20

Datum Taak Tijd (minuten

30/01/21 Nieuw soort Filament Real PETG
Uitzoeken print en printbed temperatuur
Leveling PrinterBed

120

30/01/21 Printen collimatie- en cameratube (Nrs 3 & 5)
Temp 230 – 50 / Mislukt

30

30/01/21 Nieuwe poging 230 – 60 / Mislukt  – 240 – 60 / 
Mislukt

50

30/01/21 Printen Camera Tube (Temp 240 – 70) 167

30/01/21 Printen Collimatie Tube (Temp 240 – 70) – 
Mislukt

83

30/01/21 Printen Collimatie Tube (Temp 240 – 70) – Raft 118

31/01/21 Sluitringen #4 & #6 (225 – 75) 30

31/01/21 Grating plaatje #12 (225 – 75) 10

31/01/21 Slit houder #8 (225-75) 82

01/02/21 Slit houder #11 (225-75) 87

01/02/21 Bloc Rejection #14 (225 -75) 274

02/02/21 Bloc Colimator #7 (225 – 75) 444

03/02/21 Behuizing onderkant #1 (225 – 75) 702

04/02/21 Telescoopaansluiting #15 (225- 75) 117

05/02/21 Behuizing bovenkant #2 (225 – 75) 753

06/02/21 Tube ASI178 (225 – 75) 402

07/02/21 Interface ASI178 (225 – 75) 384

3853 64.2 Uren
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Alle onderdelen en hulpstukken klaar
Wachten op de levering van Shelyak
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● Origineel was het ontwerp voorzien om te werken met een objectieflens met brandpuntsafstand van 60mm en een ASI290 
Mini camera (Die camera had ik niet, wel een ASI178MM)

● Al snel kwamen er een aantal uitbreidingen die onder andere tielieten met een ASI178MM te werken( kleinere pixels, betere 
resolutie)

● Wegens het grote succes (150 bestellingen) kon Shelyak een extra objectief (125mm) en een langere spleet (4.5) mm 
leveren zonder er een hogere prijs moeten voor te vragen. 
Dit liet toe om met betere kijkers te werken dan origineel voorzien (tot 480mm voor volledig zonsbeeld)

● Om te kunnen werken met een ASI178 moest wel een nieuw connectiestuk gemaakt worden. Omdat opnieuw scherpstellen 
nodig is bij het wisselen naar het andere eind van het spectrum (Calcium lijnen) kon dan ook nog een extra mini focuser 
aan camera zijde geplaatst worden

Die kon geprint worden, maar dat is me nooit gelukt, dus maar voor een ZWO mini helical focuser gekozen
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Images: Christian Buil
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Inpakken met isolatiefolie 
(heat shieldings reflective tape)
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● De eerste testopstelling met warmtefilter voor het objectief (35nm H-Alfa)
60mm f/4 met Barlow (2.5x veranderd naar 1.5x)

● Veel te wankel
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● Overgeschakeld op een 80mm f/6

– Herschel wig (ipv objectief filter, nodig om de slit niet 
te oververhitten)

– Focusmotor

● Klaar om te beginnen
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SimSpec XLS

Geeft informatie over:

– Resolutie

– Formaat van uiteindelijke 
afbeelding

– In te stellen voor 
telescoop en camera

Met de 80 mm telescoop:

– Niet veel overschot, het 
beeldje van de zon is 
ongeveer even groot als 
de spleet

– Lastig: heel goed 
“mikken” om de hele 
zonneschijf op de 
opname te krijgen
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● Opnames maken

– Spectraallijn uitkiezen en er een ROI over plaatsen

– Scherpstellen en belichting instellen

– Zorgen dat het beeld van de zon netjes RA en Dec volgt

– Met RA/Dec sturing de zon uit beeld zetten

– Opname en scan starten:

● Statisch: gewoon de montering stil zetten. Duurt 15 seconden om een scan te maken

● Geforceerd: RA snelheid x2, x4 … 
Duurtijd kan beperkt worden to 3 seconden
(filmpje)
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Verwerking
● Om het video bestand om te toveren tot een beeld is speciale software nodig

● Die gaat in elk beeld het helderste deel (midden) van de spectraallijn zoeken

● Trekt de lijn recht (smile wegwerken)

● Plakt alles netjes aan mekaar

– Dat wordt dan een ei-vorm (hangt af van scansnelheid / camera pixels)

– Beeld herwerken tot cirkelvorm

● In eerste instantie werd dit met het ISIS programma van Christian Buil gedaan

– Veel manueel werk

– Moeilijke interface, maar geeft goede resultaten

● Binnen de Franse Usergroup werd dan door Valérie Desnoux in Python gewerkt aan een automatische versie

– Eerste versie was heel traag

– Werd geoptimalizeerd door Douglas Smith (UK) tot een supersnel geheel (door veel bewerkingen via vectoren te doen)

– Werd ook verwerkt in een Windows programma: Inti (Python verpakt in een windows .exe)

– Mogelijkheid om uit één videobestand, afbeeldingen te produceren in de Blue en Red Wings van de spectraallijn (Doppler 
Shift)

● Ik gebruik de “pure” Python versie omdat ik de meeste verwerking op Linux doe.
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Voor

Voorbeeld verwerking met ISIS, Zonsverduistering juni 2021
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Met INTI: Resultaten zonder veel verdere verwerking bruikbaar
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Resultaat uit Inti (onbewerkt) Verder afgewerkte opname (Gimp)
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H-Alfa lijn                                                                                                 5 pixels shift

10 pixels shift 
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Verder

● 80 mm kijker van tafel gedonderd 

● Vervangen door een TS 60mm f/6

– Iets korter brandpunt

– Makkelijker: de zon past beter in de “spleet”

● Nadeel: Sesto Seno focus motor paste niet

● Om makkelijk scherp te stellen, voorzien van een 
meetklokje. 
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Nog te doen

● Heel veel

– Begonnen met scans in declinatie ipv rechte klimming
Sol’EX 90° gedraaid, beter voor de balans van de kijker

– Upgrade met verbeterde objectief lens (reeds besteld)
Scherpere Calcium opnames!

– Ombouwen tot Star’Ex (gewone spectroscoop)

– Hogere resolutie met de Skywatcher 120
Vereist een paar aanpassingen aan de behuizing van de spleet. Er moet wat reflecterend materiaal aangebracht 
worden. Het grotere zonnebeeld zou de zwarte behuizing te warm maken, met risico van een gebarsten spleet (door 
uitzetting van de lijm waarmee de spleet bevestigd is)

– Proberen een FireCapture plugin (of losstaand programma let connectie naar een plugin) te maken om de hele 
opname sequentie te automatizeren

● Dat wordt werk voor deze winter, wanneer de zon toch iets te laag staat voor waarnemingen
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Conclusie

● Een veelzijdig instrument voor minder dan €700.00

● Kijker met etalon geeft meestal iets betere opnames (opname kan gestapeld worden) maar is 
beperkt tot één golflengte. Maar in de meeste gevalleb duurder.

(Daystar Quark ~€1500, Lunt kleinste kijker €900.00, front etalon >  €3000.00)

● Veel geleerd tijdens de bouw, en nog veel te leren over wat er nog allemaal mogelijk is met de 
opnames (En dat was ook de bedoeling van Christian Buil: kennis bijbrengen)

● Vragen?

Dank U voor de aandacht
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