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Foto - Het noordelijk gedeelte vande KPNO met uitzicht op deSonorawoestijn. Bron: Chris DePauw.
Meer informatie :www.noao.edu
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Arizona is een staat in het zuidwesten van deVerenigde Staten, met een erg droog klimaaten ongeveer 300 heldere nachten per jaar.Geen toeval dus dat in de jaren vijftig vanvorige eeuw deze staat werd gekozen voor debouw van een nationaal observatorium. Detoenmalige observatoria in de VS waren allenverbonden met een bepaalde universiteit ofonderzoeksinstelling. Door de bouw van eennationale sterrenwacht wou men onder-zoekers van alle onderwijsinstellingen, ook dekleinere universiteiten, toegang verlenen totdegelijke astronomische waarneming. Amerikawou internationaal een vooraanstaande rolspelen in wetenschappelijk onderzoek. Voorastronomie was een goede samenwerking vantalrijke universiteiten absoluut nodig.
Na het evalueren van heel veel locaties bleekde keuze te vallen op een 2000m hogebergtop ongeveer 90 km ten zuidwesten vande stad Tucson. Omgeven door de Sonorawoestijn is Kitt Peak een plaats met goedeseeing en zeer lage luchtvochtigheid. De stadTucson was toen nog een onbeduidende bronvan lichtvervuiling. Nu is die lichtpollutie welgroter geworden, maar wettelijke bepalingenbegrenzen dat stoorlicht tot een aanvaardbaarniveau. De nabijheid van die stad was ook eenvoordeel. De campus van de University ofArizona in Tucson had veel geschooldemensen die konden worden ingeschakeld.
Een heus verdrag tussen de regering van deVerenigde Staten en de indiaanse stam van deTohono O'odham was noodzakelijk om debouw van de sterrenwacht mogelijk te maken.Kitt Peak ligt immers midden in eenindianenreservaat. Meer nog: de berg is eenheilige berg in de religie van deze nativeAmericans. Aanvankelijk waren de oudstenvan de stam de bouw van een sterrenwachtniet genegen. Wetenschappers hebben in1956 een groep opperhoofden uitgenodigdom te komen kijken door de telescoop van deuniversiteit in Tucson. De indianen warenonder de indruk van de onderzoeksintentiesvan de astronomen. Hun religie is eveneenserg met de natuur verbonden. Toen hebben zehun toestemming gegeven onder een aantalvoorwaarden. Geen grootschalig toerisme opde bergtop, een alcoholverbod op desterrenwacht en het bij voorkeur aanwervenvan stamleden als medewerkers. In 1958 isKitt Peak National Observatory (KPNO) officieelopgericht.
De ochtend van 10 oktober 2012 vertrekkenwe met 6 Volksterrenwacht A. Pien-leden ineen huurwagen vanuit Tucson richting KittPeak. Via het visitors center van KPNO hebbenwe twee waarnemingsnachten gereserveerdmet een 50cm RC telescoop. Ook hebben weeen uitgebreide dagtour van de telescopen engebouwen aangevraagd. De verwachtingenzijn hoog gespannen en het weer is

schitterend. De Sonorawoestijn is een vlaktemet droog struikgewas en de zeer typischeSaguaro cactussen. Deze kunnen meer dan 10meter hoog worden. Reeds van op 70 kmafstand merken we aan de horizon de KittPeak bergtop, met een herkenbare wittetelescoopkoepel. Langs de weg zien we overalverspreide bebouwing. Maar wanneer we degrens van het indianengebied overschrijden, iser plots geen bebouwing meer te bespeuren.Voor ons ligt een ongerept en zeer wijdslandschap. Geen spoor meer van menselijkeaanwezigheid behalve de weg en dietelescoopkoepel in de verte. Vervolgensverlaten we de vlakte en kronkelt de wegsteeds hoger door een alpine aandoendlandschap. Anderhalf uur na ons vertrek rijdenwe de parking op van de bergtop met degrootste verzameling telescopen in de wereld.
De Mayall telescoop

Er bevinden zich op KPNO 22 optischetelescopen en 2 radiotelescopen. De meestekijkers staan onder het beheer van de NationalOptical Astronomy Observatories (NOAO).Het visitors center van de sterrenwacht heefteen gids geregeld voor de dagtour. Zijn naamis Alan, een gepensioneerde advocaat.Natuurlijk kunnen we niet alle kijkersbezoeken, maar we beginnen meteen wel metde grootste: de 4m Mayall telescoop. Op hethoogste punt van de bergtop heeft deze kijkereen dominante positie in de omgeving. Toendeze kijker in 1971 in dienst werd gesteld, washet de tweede grootste kijker in de VS. Hetgebouw waarin de telescoop zich bevindtademt de tijdsgeest van de jaren 60, deperiode van de maanlandingen. Een 500 tonzware koepel met een diameter van 32 meter(!) bevindt zich op een cilindrisch toren-gebouw met een hoogte van 35 meter. Detelescoop heeft een gewicht van 340 ton(spiegel 15 ton) en staat op een gigantischeequatoriale horseshoe montering. Wanneermen binnentreedt in de koepel kan men alleeneen gevoel van respect hebben voor dezetechnische prestatie. Deze koepel doet denkenaan het gewelf van een kathedraal. Webezoeken de controlekamer. Er is hier om 10uur in de ochtend niemand aanwezig. Aan derechterzijde van de controlekamer zit normaalde verantwoordelijke van de telescoop. Hetbedieningspaneel heeft er nog de looks van dejaren 60. Aan de linkerzijde zitten normaal deastronomen met een hele reeks modernecomputerschermen. Uiteraard is de focaleapparatuur up-to-date. De imaging camera isnu een ccd mozaïek met 8192 x 8192 pixels. Inde lente van 2013 komt er een uitgebreidevernieuwing van de camera’s en spectro-grafen.
Alan wil met ons naar de uitgang gaanwanneer we de joviale NOAO hoofdtechnicusMike Hawes zien verschijnen. Hij lijkt blij
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verrast ons te zien. Onze komst was immersaangekondigd via een ex-collega die tot voorkort voor KPNO werkte, maar nu in Belgiewerkt en verblijft. Zij had Mike gevraagd onseen uitgebreide tour behind the scenes tebezorgen. Met hem doorkruisen we hetvolledige gebouw met zijn vele verdiepingen.We zien optische laboratoria, darkrooms, eenvacuümklok, de montageplaats met dekostbare focale apparatuur die wellicht injanuari 2013 onder de hoofdspiegel wordtgemonteerd enz. Mike laat de grote koepelroteren en beweegt de telescoop. Dekoepelbeweging is matig luidruchtig, maar detelescoop beweegt geluidloos! Onze gids Alanloopt nu achteraan de groep. Hij luistertverbaasd naar de uitleg van Mike in ruimtenwaar hij zelf nog nooit geweest is.

De WIYN telescoop
Het is half twaalf geworden. Mike belooft onseen bezoek te regelen aan de moderne WIYNtelescoop na de lunchpauze. We zijn verrast energ tevreden. Deze kijker heeft tegenwoordigeen vooraanstaande positie in astronomischonderzoek en zou normaal nooit toegankelijkzijn voor bezoekers. Alan maakt met ons nogeen rondrit langs de verschillende koepels. Hijvertelt over hun ontstaansgeschiedenis enhuidige activiteiten. We maken mooie pano-ramafoto’s. Ten slotte krijgen we een KPNOlunchpakket en kunnen we deze middag-broodjes nuttigen in de aangenamemiddagzon op het terras voor het visitorscenter. Een half uur later verschijnt de grotepick-up truck van Mike Hawes. Hij neemt onsmee naar de WIYN telescoop.
De 3.50m WIYN telescoop is een moderneretelescoop. Het is een initiatief van eenconsortium van universiteiten (Wisconsin,Indiana, Yale) en de NOAO zelf. Alletechnologische innovaties sinds de jaren 70zijn toegepast. De brandpuntsafstand van deprimaire spiegel is veel korter dan de Mayall.Dit resulteert in een kortere telescoop.Bovendien is de montering azimutaal encompact. Dit resulteert dan weer in een veelkleiner gebouw. Deze kijker produceert veelscherpere beelden dan gelijk welke kijker opKitt Peak. Actieve ventilatie van de opentelescooptubus en de koepel brengen deapparatuur snel gelijk aan de omgevings-temperatuur. 66 actuatoren duwen entrekken aan de primaire spiegel om het besteoptische beeld te bereiken. Met de tip-tiltmodule en adaptieve optiek streeft men naareen resolutie van 0.005 boogseconde. VoorMulti object spectroscopie worden tientallenglasvezels door een robot in een grootbeeldveld geplaatst.

Optical engineer Charles ontvangt onshartelijk. In tegenstelling tot de Mayall is decontrolekamer hier volledig bemand.Medewerkers zijn druk bezig met software enbeeldbewerking. Enkele weken geleden is deOne Degree Imager (ODI) geïnstalleerd. Deeerste beelden met de ODI zijn bemoedigend.In een heel groot beeldveld zijn overal

melkwegstelsels te zien. Het zijn echter geenwazige vlekjes. Ze hebben spiraalarmen metstervormingsgebieden als heldere knoopjeserin. Dit heeft eerder het uitzicht van eenopname met de Hubble Space Telescope.
Uiteindelijk zullen 64 ccd chips samen eenbeeldveld vormen met meer dan een miljardpixels. De enorme datastroom die deze cameravoortbrengt, wordt verwerkt door IndianaUniversity. Daar kunnen de astronomen definale resultaten dan downloaden. Hetgewicht van de camera bedraagt 1270 kg enbevindt zich aan een Nasmyth focus, aan dezijkant van de montering, dus niet aan detelescooptubus zelf. De activering van ODI ishet hoogtepunt van jarenlange voorbereidingdoor ingenieurs, technici en wetenschappers.

McMath-Pierce Solar Telescope
Daarna rijden we vlug naar de McMath-Piercezonnetelescoop, momenteel nog het grootsteobservatorium voor de zon in de wereld. Viaeen heliostaat met drie spiegels op een 33 mhoge toren wordt het zonlicht in een schuinetunnel geprojecteerd, tot diep onder degrond. Daar bevindt zich het laboratoriumvoor de studie van de zon. In dit laboratoriumwordt vooral gebruik gemaakt vanspectrografie. Er staat een gastenboek met dehandtekeningen van onder andere Armstrong,Aldrin en Collins. Voor de astronauten deeerste bemande maanlanding uitvoerden,hebben ze met behulp van de zonnetelescoophun landingsplaats op de maan bekeken. Dekijker is immers ook bruikbaar voor maan- enplanetenobservatie.

Advanced observing program
KPNO heeft een Education & Public Outreachprogramma. Dit omvat niet enkelrondleidingen van de sterrenwacht overdag,ook iedere avond ontvangen enkele gidseneen groepje van ongeveer 25 mensen diewillen kennis maken met de sterrenhemelboven op de bergtop. Deze geïnteresseerdenkunnen dan ook even door een middelgrotetelescoop kijken. Deze rondleiding eindigtomstreeks 22 uur. Een busje brengt debezoekers dan terug naar Tucson.
Er is echter ook een Advanced observingprogram. Men kan met een beperkt aantalmensen een telescoop huren voor eenvolledige nacht. Dit is inclusief een ervarentelescoopoperator. Voor de kostprijs van 550dollar per nacht hadden we voor tweeopeenvolgende nachten de 50 cm Ritchey-Chretien telescoop van het visitor centergereserveerd. Deze kijker is uitgerust met eenSBIG ST6303 camera met groot beeldveld. Demontering is een Paramount ME. Wanneermen dit programma volgt kan men ook op desterrenwacht verblijven. Kamer en driemaaltijden kosten dan 75 dollar per dag. Detweepersoonskamers zijn sober, maar met allenodige comfort.
Om 4 uur in de namiddag melden we ons aanbij de receptie. De verantwoordelijke voor de50 cm kijker is nog niet aangekomen. Wekrijgen wel de magneetkaartjes om de deurente kunnen openen van drie tweepersoons-kamers in dormitory 2. We brengen onzebagage naar de kamers en melden ons in hetrestaurant voor een warme maaltijd.
Daarna fotograferen we de zonsondergang.We hebben een schitterend uitzicht op deomringende vlakte. Terug in de buurt van hetvisitors center ontmoeten we amateur-astronoom Dean Salman. Hij maakt deel uitvan de staf van vrijwilligers van KPNO. Hij isopgeroepen voor een groep bezoekers van hetgewone nightly observing programma. Het isnog even voor duisternis invalt. Meteen toonthij ons het roll-off roof observatorium met een16 inch RC kijker en de koepel met de 50 cmkijker. Dean is een gedreven astrofotograaf. Jekan zijn werk zien op zijn websitessharplesscatalog.com en ccdimages.com. VanDean Salman vind je ook heel regelmatigopnamen in Astronomy magazine en ook afen toe in Sky&Telescope. Dan komt dehoofdverantwoordelijke van het visitors centervertellen dat onze nachtoperator niet komt,

Foto - Mike Hawes toont de nieuwefocale apparatuur voor de 4 meterMayall telescoop. Bron: Chris DePauw.
Meer informatie :www.noao.edu/wiyn/



026

Foto - Deelnemers aan het bezoekvan Kitt Peak waren, van links naarrechts, Edwin De Ceuninck, GuyWauters, Marc Baetens, Dirk VanDen Branden, Chris De Pauw enAngelo Van Daele. Bron: Chris DePauw.
Meer informatie :www.noao.edu

walkietalkies werken met een anderefrequentie die niet kan storen.
De apparatuur werkt uitstekend. EenTakahashi refractor staat piggy-back op degrote kijker. Ook daar heb ik mijn DSLRbevestigd om de ruime omgeving van hetobject vast te leggen. Ik hoef enkel de sluitervan deze camera te bedienen en af en toe dekoepel bij te draaien. Wanneer Dean rondmiddernacht terug is, zijn de opnamen klaaren richten we de kijker westwaarts naar hetmelkwegstelsel NGC7331 in Pegasus. In hetoosten zijn immers nogal wat wolkenverschenen. We belichten dit stelsel in totaaltwee uur. Om tijd te besparen neemt Deandarkframes uit een bestand in de computer.Dean is ook een expert in remote observing.Terwijl hij nu op Kitt Peak twee kijkers laatdraaien voor ons, kijkt hij af en toe via internetnaar de vorderingen in het waarnemings-programma van zijn persoonlijke sterrenwachtin Benson, Oost-Arizona. Iedere namiddagstuurt hij de instructies door naar de computerter plaatse. Alle opnamen gebeuren danautomatisch zoals ingegeven met hetprogramma CCD-Commander. Rond drie uur inde ochtend, terwijl we opnamen maken vanNGC 891 in Andromeda, horen we Dean zeggen“we’re toasted”. Inderdaad, dikke wolkenbedekken de hemel, wat hier een zeldzaamfenomeen is. Gezien de omstandigheden zijn wetoch erg tevreden. Bovendien hebben we veelbijgeleerd over waarnemingstechnieken. Om-streeks vier uur in de ochtend genieten we vaneen welverdiende nachtrust.
Wanneer we de volgende dag om 9 uurontwaken is het terug zonnig. In de vallei zienwe een dik wolkendek. Na het ontbijtbezoeken we de shop van het visitors center.In de namiddag hebben we een afspraak metNOAO ingenieur Will Goble. We vernemenheel wat over de projecten en ook over dezorgelijke toekomst van KPNO. De nieuweprojecten in Chili waaronder LSST nemen veelfinanciële middelen in beslag. De 3 grotekijkers op Kitt Peak: de Mayall 4m, WIYN 3.5men de McMath-Pierce Solar Telescope zoudenvanaf 2017 op vrijwel geen overheidsgeldkunnen rekenen. (zie Sky&Telescope dec.2012) Ten slotte bezoeken we uitgebreid desolar telescope met het ondergronds labo.
`s Avonds komt er een zeer hevige wind. DeAOP wordt afgelast. Mike Hawes bezorgt onsechter een goede waarnemingsplaats. Niet vervan de onderhoudsateliers van Kitt Peak is erminder wind. We gebruiken onze verrekijkersen maken opnamen met de kleine paral-lactische montering. We zien een glashelderesterrenhemel. In de richting van de stadPhoenix is er aan de horizon een dik wolken-dek met daaronder talrijke bliksemont-ladingen, een merkwaardig schouwspel.Omstreeks 2 uur stoppen onze waarnemingenwanneer wolken en regen ook onze bergtopbereiken.
De volgende dag nemen we afscheid en rijdenwe naar Phoenix voor de terugvlucht naarBrussel. Het verblijf in Arizona wasvermoeiend, maar we keren terug naar huismet onuitwisbare indrukken.

Gu
ide

sta
r|

01-
201

3
dit om onduidelijke redenen. Meteen beslisthij dat de waarnemingsnacht geannuleerdwordt en de volgende nacht ook omwille vanslechte weersvoorspellingen. We reagerenstomverbaasd. Het argument dat we helemaalvan Europa zijn gekomen voor deze nachtmaakt weinig indruk. Ook Dean is geschrok-ken van wat zich afspeelt. Hij zegt: “wait amoment I’ll try something” Hij voert benedeneen telefoongesprek. Na twee minuten is hijterug in de koepel. Hij is bereid de nachtdienstvan zijn collega over te nemen. Daarvoor heefthij verlof genomen de volgende dag bij zijnwerkgever in Tucson. We zijn heel ergdankbaar en opgelucht.

De volgende uren maken we statieffoto`s vande sterrenhemel. We hebben enkele verre-kijkers meegebracht en een kleineparallactische montering voor fotografie. Desterrenhemel is schitterend en supertransparant. We genieten van de zuidelijkesterrenhemel. Om 22 uur start Dean dewaarnemingen met de 50 cm kijker. Intussen isde temperatuur dichtbij het vriespunt en is ereen stevige wind komen opzetten. Wanneerwe niet naar het noordoosten richten geeft dekoepel echter voldoende afscherming voor derukwinden. We starten onze opnamen met deHelixnevel in het sterrenbeeld Aquarius. Het iseen erg grote en kleurrijke planetaire nevel.Vanuit Belgie staat dit object te laag, maarhier op slechts 32 graden noorderbreedtestaat deze nevel gunstig. Het programmaMaximDL wordt geprogrammeerd om talrijkebelichtingen te maken met diverse kleurfilters.De kijker kan nu anderhalf uur autonoomwerken. Dean stopt mij een walkietalkie in dehanden. Hij vraagt me de operaties gade teslaan, op tijd de koepel bij te draaien enproblemen te melden. Hij is van plan om eentweede observatorium op te starten. Om dezereden vertrekt hij met mijn reisgenoten naarde 16 inch kijker 600m verder. Daar wil menvisueel waarnemen en enkele DSLR opnamenmaken. Alle communicatie op de bergtopgebeurt met deze radioverbindingen of metvaste telefoon. Gebruik van een GSM isverboden. Dit omwille van gevaar voorinterferentie met de radiotelescopen. De
Foto - Wanneer we onze opnamevan de Helixnevel nader bekijken iser aan de rand van de nevel eenmooi achtergrond melkwegstelsel tezien. Het is een “edge-on” spiraal-stelsel. Na opzoeken aan de handvan de positie in Simbad astrono-mical database Université deStrasbourg en Nasa ExtragalacticDatabase (NED) vinden we de naamvan het stelsel: 2MFGC 16944.Positie R.A. 22h29min 09sec en decl-20° 47min 17sec. De magnitude is13.1 met K filter. Redshift en afstandis nog niet gemeten. Inschatting:gezien het kleine formaat van0.433x0.165 boogminuten lijkt hetme een stelsel op een afstand vanongeveer 500 miljoen lichtjaar. DeHelixnevel staat echter op 450lichtjaar. Dit stelsel staat dus eenmiljoen keer verder
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