Online nachtelijk observeren boven en via AstroLAB !
De recentste all-sky camerabeelden :
https://www.youtube.com/channel/UCA7SvwDHvA4im84orlpsakw
Een rondleiding van de online mogelijkheden, maar als het echt mooi weer is, kijk je toch
best zelf buiten hoor. Maar eerst onderstaande eens uitproberen, dat kan inspiratie geven
voor straks buiten.
Indien het weer niet meezit, zul je merken dat je toch al heel wat kunt doen en volgen.
Ga naar : www.astrolab.be
Afhankelijk van in welke browser je werkt kun je helemaal onderaan (scrollen) of via de knop

in de rechterkolom bovenaan, gaan kijken of er activiteit NU is in AstroLAB op de twee
waarneemplaatsen.
In Firefox kun je direct de 3 beelden naast elkaar zien, zoals een paar dagen geleden toen
het weer niet goed was :

Door erop te klikken krijg je grotere versies in een apart venster.

Voor Google Chrome gebruikers of Microsoft Edge gebruikers krijg je :

Maar je kunt op de vensters wel apart RECHTS klikken en dan LINKS in het menu die
verschijnt zoals hieronder in Chrome:

of het volgende in Microsoft Edge :

Dan krijg je dat beeld in een apart tabblad, waar je bovenaan op kunt klikken om te openen :

als je er op links klikt krijg je nu wel beeld :

Als we dit schreven vrijdagavond 29 januari 2021 hadden we geen geluk, jij misschien wel.
Je kunt dit ook voor de twee andere beelden doen.
Je kunt ook direct met de volgende hyperlinks deze beelden bereiken :
Live beeld van het platform, als het mooi weer is, is Franky (team fotometrie) of Mario en co
(team spectroscopie) misschien bezig met waarnemen :
http://81.82.254.161:50002/record/current.jpg
Als dat zo is, kun je ze misschien in de controleruimte bezig zien op :
http://81.82.254.161:50004/record/current.jpg
In de koepel is er ook soms actie, al of niet bemand. Afhankelijk van het weer natuurlijk, kijk
maar eens op : http://81.82.254.161:50003/record/current.jpg

Maar er is nog meer online te beleven op de website van of via AstroLAB.

Ga bijvoorbeeld maar eens kijken naar de metingen van onze SQM-meter die de donkerte
van de hemel meet :

Dan bekom je :

Als je op de grafiek klikt krijg je een grotere versie :

Let op hoe groter het getal hoe donkerder. Het roze gebied is als de maan boven de horizon
zichtbaar is en op bovenstaande grafiek zien wij eigenlijk ook dat het bewolkt was.
Misschien heb jij meer geluk, op de donkerste nacht halen we soms wel eens 20.5 à 6, wat
goed is voor onze streek, maar nog niet zo donker. Maar dan kun je toch al de Melkweg zien
in het zenit.

In het menu van de pagina van de website kun je ook meer te weten komen over deze
meter, de metingen en ook het archief raadplegen :

Onderaan vind je bij de links, de laatste, de weg naar alle grafieken :

Het duurt wel even om te laden.
Een voorbeeldje als je erop klikt, van een perfecte nacht, maar korte nacht :

Vergelijk maar eens met :

Kijk eens naar beide datums bovenaan en trek je conclusies !

Nu kunnen we nog proberen te kijken naar onze all-sky camera die iedere nacht draait, weer
of geen weer.
Daarvoor ga je via :

naar :

Je kunt er op de voorbeeldfilm klikken, die een aardig beeld geeft wat je allemaal kunt
verwachten op een nacht, maar van een tijdje geleden.
Wel best maximaliseren met het tekentje rechtsonder.
Je merkt de draaiing van de aarde, de Melkweg, vliegtuigen en hun sporen en het gekrioel
van wolken in alle soorten en maten.
Als je gelukt hebt, maar niet op dit filmpje, kun je af en toe het ruimtestation zien passeren of
heldere vallende sterren, vuurbollen genaamd.
Je kunt het filmpje ook stilzetten en sterrenbeelden proberen te zoeken.
Je kunt parallel ook een gratis programma als Stellarium openen en de tijd en datum juist
zetten om te vergelijken.
Probeer maar eens de zwakste ster te zoeken die je vindt, je zult ervan verschieten wat er
allemaal opstaat !
Dit zijn telkens opnames van 20 secondes ongeveer.
Er bestaat ook een webversie van Stellarium, met weliswaar minder mogelijkheden op :
https://stellarium-web.org/

Je kunt ook doorklikken (gele link bovenstaand beeld) naar een youtube-pagina waar je het
archief vindt, ook van de laatste nachten.
Je kunt die filmpjes ook op volle schermgrootte zetten en misschien nog belangrijker, best
de snelheid zo klein mogelijk zetten :

Je kunt het beeld dan pauzeren als je iets interessant meent op te merken of gewoon bij een
donkere hemel.
Bovenaan in het beeld merk je aan de noordkant van AstroLAB I, op de heuvel, de
SQM-meter en ook het weerstation op de paal.

Uit de beelden kun je naast de bewolking en de soort bewolking, ook de windrichting
afleiden en of en wanneer het geregend heeft.
Om dat te controleren kunnen we ons weerstation raadplegen.

In de lijst vind je bovenaan dat van AstroLAB zelf, waarvan je de mast ook al eerder op een
foto van de all-sky camera kon zien.
Maar we willen je even meenemen naar heel wat weerstations in de buurt en veel verder,
vooral omdat dat de mogelijkheid biedt zelf grafieken te genereren en met andere stations te
vergelijken.
Het is een hele klus zo'n weerstations altijd en overal draaiende te houden en dit meestal
met vrijwilligers.
Deze keer nemen we je mee naar een weerstation in Ieper op de vestingen, in het
dierenpark nabij het Eilandje.
Je kan het bereiken bij de onderste link : andere. Dan kom je terecht op een kaart met heel
wat weerstations, niet enkel in België.
Zoom maar in op Ieper, dan vind je er binnen de stadswallen 2 en we gaan voor de
onderste.:

Die kun je overigens, als je eens gaan wandelen op de vestingen, zelf zien staan! Vooral het
zonnepaneel valt op in het dierenpark.
Via deze website kun je het live raadplegen, maar ook in het archief duiken en heel vlot
grafieken maken én vergelijken met andere weerstations op de kaart.
Controleer bijvoorbeeld maar eens de windrichting die je uit een all-sky opname afleidde
boven AstroLAB.
De oriëntatie van het beeld van de all-sky boven AstroLAB krijg je cadeau :

Op het al of niet live beeld van de all-sky kun je dus ook de beelden van de hemel
vergelijken met de SQM (al of niet wolken en hoe donker), maar
ook met het Ieperse weerstation (windrichting, regen).
Mocht je veel geluk hebben dan kun je heel misschien het ISS of een heldere satelliet zien
passeren, voorspellingen vind je op
https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.8523&lng=2.884
6&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
en
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=
0&tz=CET

Je komt nog veel meer te weten wat er allemaal aan de sterrenhemel te zien is IEDERE
week in ons hemeljournaal die je bij de berichten iedere week kunt vinden op onze website :

We horen graag of het lukte en wat je ervan vond.
Je kunt gerust vragen stellen , maar ook een verslagje met bijvoorbeeld screenshots sturen
naar info@astrolab.be. Misschien kunnen we uit die beelden dan putten voor onze
Facebookpagina met jouw waarneming of voor foto van de week in ons hemeljournaal.
Hou onze website en onze facebookpagina in de gaten!

