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Informatie bij voorbladfoto  

 
Foto van 10 april 2018: Iedere schoolvakantie komen we met de jeugdwerking samen. Meestal 
spelen de leden proefkonijn voor workshops of activiteiten die in de maak zijn. Deze keer 
hielpen ze mee aan een activiteit rond “de tijd” als voorbereiding op de Erfgoeddag: 
zandloper, waterklokken en slingers maken en kalibreren om de tijd te kunnen meten. 
Gelukkig was het mooi weer en werden het bijna waterspelletjes buiten.  
 
In september start ook weer een jeugdcursus astronomie en ruimtevaart voor de jongeren. 
Meer info op p.3. 
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1. Aankomende activiteiten 
 

 

1. Lezingen 

Er zijn nog 2 lezingen gepland dit voorjaar: 
 
Evolution @ work – 25 mei – 20u  
Evolutie … iedereen heeft er van gehoord en iedereen heeft er wel een of andere 
mening over. Iedereen kan er zijn zeg over doen, maar de processen en mechanismen 
achter evolutie en het ontstaan van de mens zijn veelal minder duidelijk. Een verklaring 
voor het ontstaan van soorten is lang onderwerp geweest van heel wat discussie. Aan 
de hand van de titel van het meesterwerk van Charles Darwin, “On the origin of species 
by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for 
life” worden de kernbegrippen achter evolutie en evolutietheorie toegelicht. Hoe alles 
met elkaar verweven kan zijn, met soortvorming als eindresultaat, wordt geïllustreerd 
aan de hand van de evolutie van de Darwinvinken. Een boeiende lezing die gebracht 
wordt door Prof. Dr. Dominique Adriaens. 
 
Eerste hulp bij klimaatverwarring 15 juni - 20u  
Pieter Boussemaere, een jonge docent uit de streek, confronteert ons op een 
verstaanbare en boeiende manier met de problemen rond het klimaat. Maar er wordt 
ook positief vooruit gekeken en uitgelegd wat je zelf kunt doen.  

 

 

2. Startmoment jeugdwerking ‘18-‘19 

Vanaf volgend schooljaar gaat de jeugdcursus voor sterrenkunde en ruimtevaart van 
AstroLAB, na een jaartje pauze, weer van start. Van september ‘18 tot juni ‘19 kunnen 
jongeren tussen 9 en 12 jaar gedurende een schooljaar op een boeiende manier in 
contact komen met astronomie en ruimtevaart. Zo maken ze onder andere 
zonnewijzers en sterrenkaarten, maar ze leren ook werken met telescopen en 
waarnemen. Een leuke en praktische manier om vanaf jonge leeftijd in contact te 
komen met sterrenkunde! 
Wie interesse heeft, kan langskomen op de startdag. Die vindt plaats op 
woensdagnamiddag 30 mei om 17u30. Zo kan je al even zien of het iets voor jou is en 
kan je al inschrijven om in september van start te gaan. 
Data: De groep komt een of twee keer per maand samen op woensdagnamiddag van 
17u30-19u. In de wintermaanden kan er bij goed weer dan ook waargenomen worden.  

 

 

 

2. Spectroscopie in AstroLAB 
 
Wellicht weet je wel dat we in AstroLAB naast onze functie als volkssterrenwacht, waarvoor 
we overigens subsidies krijgen van Vlaanderen, ook een projectsterrenwacht zijn. En dat we 
de laatste jaren bezig zijn met wetenschappelijke metingen waarbij we de 
helderheidsveranderingen van diverse sterren proberen in kaart te brengen. Verleden jaar in 
oktober werden die metingen zelfs vermeld op de NASA-website. 
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Die helderheidsvariaties zijn heel interessant, maar wijzen er enkel op dat er iets gaande is, 
maar lang niet altijd word je er wijzer van. Periodieke variaties kunnen wijzen op planeten die 
errond cirkelen, maar kunnen ook een fysische oorzaak hebben in de ster zelf. Daarom 
proberen we soms in verschillende kleuren de helderheidsvariaties in kaart te brengen met 
verschillende opeenvolgende filters en dat laat toe naar de oorzaak van de 
helderheidsvariaties op zoek te gaan. Op die manier kon men verleden jaar met een 
combinatie van metingen in het infrarood, het zichtbare licht (van AstroLAB) en in het 
ultraviolet aantonen dat de helderheidsvariaties van Tabby’s ster eerst toegeschreven door 
sommigen aan aliens, het werk waren van stof die zich rond de ster ophoudt. De grootte van 
de stofdeeltjes gaat immers verschillende kleuren licht anders verstrooien en dat was het 
geval. Ook onze blauwe lucht, de witte of grijze wolken en ons avondrood vinden daarin hun 
oorzaak op aarde. 
 
Telkens een ander filter moeten gebruiken voor een ander kleur is tijdrovend en duur 
natuurlijk. Daarom is het gebruik van een spectroscoop de logische volgende stap. Daarmee 
kun je in 1 opname alle kleuren in 1 keer capteren en zit de mogelijkheid erin nog veel meer 
te weten te komen wat er gaande is in, rond of met die ster. Vandaar dat als logisch volgende 
stap, naast onze succesvolle helderheidsmetingen (fotometrie)  we nu ook (terug) de weg van 
de spectroscopie ingeslagen zijn. Dit is deels met mensen die er eerder al bij betrokken waren, 
maar ook enkele nieuwkomers. Spectroscopie is vrij bewerkelijk. Dat blijkt uit onderstaand 
eerste verslagje van Mario Clemmens, één van de deelnemers : 
 
“De afgelopen maanden zijn een groep geïnteresseerde leden van AstroLAB IRIS terug bezig 
geweest rond spectroscopie in het algemeen en het gebruik van de LISA spectrograaf in het 
bijzonder.  Hierbij werd ook de al vroeger opgedane ervaring hierrond gedeeld want 
verschillende mensen waren eerder ook al met de LISA spectrograaf aan de slag. 
Recent maakten we enkele opnames van Capella en van Pollux met als doel de 
opnameprocedure onder de knie te krijgen en wat oefenmateriaal te hebben voor de verdere 
verwerking. 
  
De originele opnames werden gestacked.  Dit is het softwarematig op elkaar stapelen van 
meerdere foto’s waardoor onder andere een betere signaal/ruis verhouding wordt bekomen.  
Bij dit proces voeren we met behulp van zogenaamde darks, flats en offsets ook correcties uit 
voor fouten die optreden door storingen en door de specifieke eigenschappen van de opname 
apparatuur.  Aansluitend verwijderen we ook de hot pixels. 
  
Vervolgens voeren we met behulp van de BASS software geometrische correcties uit.  Dit zijn 
correcties voor de schuine stand van het opgenomen spectrum en voor een eventuele 
kromming van de spectraallijnen.  Ook het achtergrondsignaal wordt van het spectrum 
afgetrokken. 
  



5 

  

ACG Infoblad april - juni 2018 
 

 
Figuur 1: Het opnamebeeld van het spectrum van Capella na geometrische correctie 
  
Een belangrijke stap in de verwerking is de kalibratie.  Aan de hand van spectraallijnen 
waarvan de golflengtes precies gekend zijn, worden de pixelnummers vertaald naar een 
golflengte.  In onze oefening maakten we gebruik van het licht van een neonlamp die vervat 
zit in de kalibratiemodule van de LISA. 
Uit de resultaten bleek echter dat het gebruik van enkel de spectraallijnen van neon een 
onvoldoende kalibratie geeft.  Dat komt omdat de emissielijnen van neon zich slechts over een 
deel van het spectrum bevinden.  De extrapolatie naar het blauwe deel van het spectrum 
veroorzaakt een te grote fout.  
Daarom vervangen we de neonlamp door een argon-neonlamp.  De emissielijnen van deze 
argon-neon lamp zijn beter verspreid over het spectrum. 
  

 
Figuur 2: Keuze van de calibratielijnen 
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In het voorbeeld zie je het spectrum van Capella (nog niet volledig verwerkt) op een grafiek 
met de golflengtes en de relatieve helderheid.  Behalve het spectrum van Capella zie je ook het 
spectrum van de neonlamp waarvan voor een aantal heldere pieken de golflengtes heel precies 
gekend zijn. 
 

  
Figuur 3: Spectrum van Capella na calibratie 
  
Aansluitend voeren we een zogenaamde response correctie uit.  De spectrograaf is een 
combinatie van verschillende elementen (lenzen, spiegel, CCD, …) die in de verschillende 
golflengtes elk hun eigen gevoeligheid hebben.  Zo is een CCD chip bijvoorbeeld weinig gevoelig 
voor blauw licht maar heel gevoelig voor rood licht.  Een response curve weerspiegelt deze 
gevoeligheid en laat toe om hiervoor te corrigeren. 
  
Na deze correctie zien we het eigenlijke sterspectrum.  In het voorbeeld (figuur 4) zijn twee 
lijnen aangeduid: de Halfa lijn van de ster en de zuurstoflijn die wordt veroorzaakt door de 
zuurstof in de atmosfeer van de aarde. 
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Figuur 4: Resultaat na response correctie en met aanduiding van enkele gemeten 
spectraallijnen 
  
We zijn alvast heel tevreden over onze vooruitgang maar de weg is nog lang.  We gaan hier 
dus nog jaren plezier van hebben … 
De opnames zelf vergen heel wat nauwkeurig werk en het verwerken blijkt een complex proces. 
  
We zijn dan ook in een leerfase en dat maakt het extra boeiend.  We leren van elkaar en gaan 
stap voor stap vooruit.  Het is de bedoeling om de kwaliteit van onze opnames verder te 
verbeteren.  Het is hoopgevend dat onze eerste pogingen door externe specialisten al als zeer 
goed werden omschreven.  Belangrijke aandachtspunten zijn een meer nauwkeurige 
scherpstelling en aangepaste belichtingstijden.  Momenteel werkten we natuurlijk ook met 
heldere sterren terwijl de toekomstige doelen veel zwakker zijn en de moeilijkheidsgraad dus 
hoger zal liggen. 
  
Naast het maken van de opnames vinden we het ook belangrijk om de verwerking onder de 
knie te krijgen, eerst met de BASS software en later wellicht ook met andere toepassingen.  Zo 
kunnen we zelf de kwaliteit van de opnames evalueren en misschien later ook zelf resultaten 
gaan interpreteren.” 
 
Ondertussen is de argon-neon kalibratielamp al besteld en zijn er al verdere stappen gezet in 
het leren correct verwerken. Ook is men bezig met tijdens het wetenschappelijk meten het 
actief volgen met de NMPT68 te leren gebruiken. De telescoop werkt voor normaal gebruik zo 
nauwkeurig op zichzelf dat het object lange tijd mooi gecentreerd blijft in het beeldveld. Maar 
als je het licht van een ster een hele tijd op een nauwe spleet moet proberen te houden, 
roepen we beter de hulp in van een systeem die de afwijking meet en de telescoop subtiel 
bijstuurt. Het is ook de bedoeling dit straks voor de fotometrie toe te passen. Stap per stap 
wordt de lat hoger gelegd om de kwaliteit van onze waarnemingen te verbeteren. Dat dit alles 
heel wat tijd, inzet en moeite vraagt hoeven we er niet bij te vertellen. Enkel gepassioneerde 
mensen die samenwerken krijgen dit voor elkaar. Vroeg of laat leidt dit misschien wel eens tot 
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een echte ontdekking, wie weet ? Alvast een pluim voor het team die het uiteindelijk ook doet 
en uitkijkend naar verdere resultaten en ontwikkelingen. 
 
Interesse hierin, wil je eens meemaken hoe dit in z’n werk gaat, of wil je zelf participeren ? 
Neem contact en dan kan je misschien eens op een vrijdagavond iemand of enkelen van de 
groep volgen. Wie weet waar dat (je) toe leidt. We zijn allemaal ooit eens begonnen ;-) 
 

 


