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Bezoek aan Kitt Peak
National Observatory

RIZONA  IS  EEN  STAAT  IN  HET
zuidwesten van de Verenigde

Staten, met een erg droog klimaat en
ongeveer 300 heldere nachten per
jaar.  Geen  toeval  dus  dat  in  de  jaren
vijftig van vorige eeuw deze staat werd
gekozen voor de bouw van een natio-
naal observatorium. De toenmalige
observatoria in de VS waren allen ver-
bonden aan een bepaalde universiteit
of onderzoeksinstelling. Door de
bouw van een nationale sterrenwacht
wou  men  onderzoekers  van  alle
onderwijsinstellingen, ook de kleinere
universiteiten, toegang verlenen tot
degelijke astronomische waarnemin-
gen. Amerika wou internationaal een
vooraanstaande  rol  spelen  in  het
wetenschappelijk onderzoek. Voor
astronomie was een goede samenwer-
king van talrijke universiteiten abso-
luut nodig.
 Na het evalueren van heel veel
locaties bleek de keuze te vallen op
een 2000 m hoge bergtop ongeveer
90 km ten zuidwesten van de stad
Tucson. Omgeven door de Sonora-
woestijn  is  Kitt  Peak  een  plaats  met
goede seeing en zeer lage luchtvoch-

tigheid. De stad Tucson was toen nog
een onbeduidende bron van licht-
vervuiling.  Nu is  die lichtpollutie  wel
groter geworden, maar wettelijke be-
palingen begrenzen dat storend licht
tot een aanvaardbaar niveau. De
nabijheid  van  die  stad  was  ook  een
voordeel.  De  campus  van  de  Uni-

versity of  Arizona in Tucson had veel
geschoolde mensen die konden wor-
den ingeschakeld.
 Een heus verdrag tussen de regering
van de Verenigde Staten en de Indi-
aanse stam van de Tohono O'odham
was noodzakelijk om de bouw van de
sterrenwacht mogelijk te maken. Kitt

A

de astrotoerist Chris De Pauw en Philip Corneille

Het zuidelijk deel van Kitt Peak,  met  achteraan links de McMath-Pierce Solar
Telescope. Foto: Chris De Pauw.

Het noordelijk gedeelte van KPNO met uitzicht op de Sonorawoestijn. Foto: Chris De Pauw.
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Peak ligt immers midden in een
Indianenreservaat. Meer nog: de berg
is een heilige berg in de religie van
deze native Americans. Aanvankelijk
waren  de  oudsten  van  de  stam  de
bouw van een sterrenwacht niet gene-
gen. Wetenschappers hebben in 1956
een groep opperhoofden uitgenodigd
om te komen kijken door de telescoop
van  de  universiteit  in  Tucson.  De
Indianen waren onder de indruk van
de onderzoeksintenties van de astro-
nomen. Hun religie is eveneens erg
met de natuur verbonden. Toen heb-
ben ze hun toestemming gegeven
onder een aantal voorwaarden: geen
grootschalig toerisme op de bergtop,
een alcoholverbod op de sterrenwacht
en het bij voorkeur aanwerven van
stamleden als medewerkers. In 1958 is
Kitt Peak National Observatory
(KPNO) officieel opgericht.
 De ochtend van 10 oktober 2012
vertrekken we met 6 leden van
Volksterrenwacht Armand Pien in een
huurwagen vanuit Tucson richting
Kitt  Peak.  Via  het  visitors  center  van
KPNO hebben we twee waarnemings-
nachten gereserveerd met een 50 cm
Ritchey-Chrétien-telescoop. Ook heb-
ben we een uitgebreide dagtour van
de telescopen en gebouwen aange-
vraagd.  De  verwachtingen  zijn  hoog
gespannen en het weer is schitterend.
De Sonorawoestijn is een vlakte met
droog struikgewas en de zeer typische
Saguaro cactussen. Deze kunnen meer
dan 10 meter hoog worden. Reeds
van op 70 km afstand merken we aan
de horizon de Kitt Peak bergtop, met
een herkenbare witte telescoopkoepel.
Langs  de  weg  zien  we  overal  ver-
spreide bebouwing. Maar wanneer we
de grens van het Indianengebied over-
schrijden, is er plots geen bebouwing
meer te bespeuren. Voor ons ligt een
ongerept en zeer wijds landschap.
Geen spoor meer van menselijke aan-
wezigheid behalve de weg en die tele-
scoopkoepel in de verte. Vervolgens
verlaten we de vlakte en kronkelt de
weg steeds hoger door een alpine aan-
doend landschap. Anderhalf uur na
ons  vertrek  rijden  we  de  parking  op
van de bergtop met een van de
grootste verzamelingen telescopen in
de wereld.

DE MAYALL TELESCOOP
Er  bevinden  zich  op  KPNO 22  opti-
sche telescopen en 2 radiotelescopen.
De meeste kijkers staan onder het
beheer van de National Optical Astro-
nomy Observatories (NOAO). Het
visitors center van de sterrenwacht
heeft een gids geregeld voor de dag-
tour. Zijn naam is Alan, een gepensi-
oneerde advocaat. Natuurlijk kunnen
we niet alle kijkers bezoeken, maar we
beginnen meteen wel met de grootste:
de 4 m Mayall telescoop. Op het
hoogste punt van de bergtop heeft
deze kijker een dominante positie in
de omgeving. Toen deze kijker in
1971 in dienst werd gesteld, was het
de tweede grootste kijker in de VS.
Het gebouw waarin de telescoop zich
bevindt, ademt de tijdsgeest van de
jaren  1960,  de  periode  van  de  maan-
landingen. Een koepel van 500 ton
met een diameter van 32 meter (!)
bevindt zich op een cilindrisch toren-
gebouw met een hoogte van 35 meter.
De telescoop heeft een massa van 340
ton  (spiegel  15  ton)  en  staat  op  een
gigantische equatoriale hoefijzermon-
tering. Wanneer men binnentreedt in
de koepel kan men alleen een gevoel
van respect hebben voor deze techni-
sche prestatie. Deze koepel doet den-
ken aan het gewelf van een kathedraal.

We bezoeken de controlekamer. Er is
hier  om  10  uur  in  de  ochtend  nie-
mand aanwezig. Aan de rechterzijde
van de controlekamer zit doorgaans
de verantwoordelijke van de tele-
scoop. Het bedieningspaneel heeft er
nog  de  looks  van  de  jaren  1960.  Aan
de linkerzijde zitten de astronomen
met een hele reeks moderne compu-
terschermen. Uiteraard is de focale
apparatuur up-to-date. De imaging
camera  is  nu  een  ccd-mozaïek  met

De enorme Mayall telescoop op een hoefijzermontering. Foto: Chris De Pauw.

Mike Hawes toont de nieuwe focale ap-
paratuur voor de 4 m Mayall telescoop.
Foto: Chris De Pauw.
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8192x8192 pixels. In de lente van
2013 was een uitgebreide vernieuwing
van de camera's en spectrografen
voorzien.
 Alan  wil  met  ons  naar  de  uitgang
gaan wanneer we de joviale NOAO-
hoofdtechnicus Mike Hawes zien
verschijnen. Hij lijkt blij verrast ons te
zien. Onze komst was immers aange-
kondigd via een ex-collega die tot
voor kort voor KPNO werkte, maar
nu  in  België  werkt  en  verblijft.  Zij
had Mike gevraagd ons een uitge-
breide tour achter de schermen te
bezorgen. Met hem doorkruisen we
het volledige gebouw met zijn vele
verdiepingen. We zien optische labo-
ratoria, donkere kamers, een vacuüm-
klok, de montageplaats met de kost-
bare  focale  apparatuur  die  wellicht  in
januari 2013 onder de hoofdspiegel
zou worden gemonteerd, enzovoort.
Mike laat de grote koepel roteren en
beweegt de telescoop. De koepel-
beweging is matig luidruchtig, maar
de telescoop beweegt geluidloos! Onze
gids  Alan  loopt  nu  achteraan  de
groep.  Hij  luistert  verbaasd  naar  de
uitleg  van  Mike  in  ruimten  waar  hij
zelf nog nooit geweest is.

DE WIYN TELESCOOP

Het  is  half  twaalf  geworden.  Mike
belooft ons een bezoek te regelen aan
de moderne WIYN telescoop na de
lunchpauze. We zijn verrast en erg
tevreden. Deze kijker heeft tegen-
woordig een vooraanstaande positie in
astronomisch onderzoek en zou nor-

maal nooit toegankelijk zijn voor be-
zoekers. Alan maakt met ons nog een
rondrit langs de verschillende koepels.
Hij vertelt over hun ontstaansgeschie-
denis en huidige activiteiten. We ma-
ken mooie panoramafoto's. Ten slotte
krijgen we een KPNO-lunchpakket
en kunnen we deze middagbroodjes
nuttigen in de aangename middagzon
op het terras voor het visitors center.
Een half uur later verschijnt de grote
pick-uptruck  van  Mike  Hawes.  Hij
neemt ons mee naar de WIYN tele-
scoop.
 De 3.50 m WIYN telescoop is een
modernere telescoop. Het is een initi-
atief van een consortium van universi-
teiten (Wisconsin, Indiana, Yale) en
de NOAO zelf. Alle technologische
innovaties sinds de jaren 1970 zijn
toegepast. De brandpuntsafstand van
de primaire spiegel is veel korter dan
de Mayall. Dit resulteert in een
kortere telescoop. Bovendien is de
montering azimutaal en compact. Dit
resulteert dan weer in een veel kleiner
gebouw. Deze kijker produceert veel
scherpere beelden dan gelijk welke
kijker op Kitt Peak. Actieve ventilatie
van  de  open  telescooptubus  en  de
koepel brengen de apparatuur snel
gelijk aan de omgevingstemperatuur.
66  actuatoren  duwen  en  trekken  aan
de primaire spiegel om het beste
optische beeld te bereiken. Met de
tip-tilt module en adaptieve optiek
streeft men naar een resolutie van
0.005 boogseconde. Voor multi-
objectspectroscopie worden tientallen
glasvezels door een robot in een groot

beeldveld geplaatst.
 Optisch ingenieur Charles ontvangt
ons hartelijk. In tegenstelling tot de
Mayall is de controlekamer hier volle-
dig bemand. Medewerkers zijn druk
bezig met software en beeldbewer-
king. Enkele weken geleden is de One
Degree Imager (ODI) geïnstalleerd.
De eerste beelden met de ODI zijn
bemoedigend. In een heel groot
beeldveld zijn overal sterrenstelsels te
zien. Het zijn echter geen wazige
vlekjes. Ze hebben spiraalarmen met
stervormingsgebieden als heldere
knoopjes erin. Dit heeft eerder het
uitzicht van een opname met de
Hubble Space Telescope.
 Uiteindelijk zullen 64 ccd-chips
samen een beeldveld vormen met
meer dan een miljard pixels. De
enorme datastroom die deze camera
voortbrengt, wordt verwerkt door
Indiana University. Daar kunnen de
astronomen de finale resultaten dan
downloaden. De massa van de camera

Het  gebouw  van  de WIYN telescoop.
Foto: Chris De Pauw.

De WIYN telescoop met op de voorgrond de ODI camera.
Foto: Chris De Pauw.

De achterzijde van de primaire spiegel van de WIYN telescoop,
met de actuatoren. Foto: Chris De Pauw.
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bedraagt 1270 kg en hij bevindt zich
aan een Nasmythfocus aan de zijkant
van  de  montering,  dus  niet  aan  de
telescooptubus zelf. De activering van
ODI is het hoogtepunt van jarenlange
voorbereiding door ingenieurs, tech-
nici en wetenschappers.

MCMATH-PIERCE SOLAR TELESCOPE

Daarna  rijden  we  vlug  naar  de
McMath-Pierce zonnetelescoop, mo-
menteel nog het grootste observato-
rium  voor  de  Zon  in  de  wereld.  Via
een heliostaat met drie spiegels op een
33 m hoge toren wordt het zonlicht in
een schuine tunnel geprojecteerd, tot
diep onder de grond. Daar bevindt
zich het laboratorium voor de studie
van  de  Zon.  In  dit  laboratorium
wordt vooral gebruikgemaakt van
spectrografie. Er staat een gastenboek
met de handtekeningen van onder
andere Armstrong, Aldrin en Collins.
Vóór de astronauten de eerste be-
mande maanlanding uitvoerden, heb-
ben ze met behulp van de zonne-
telescoop  hun  landingsplaats  op  de
Maan bekeken. De kijker is immers
ook  bruikbaar  voor  maan-  en  plane-
tenobservatie.

0.91 M SARA
Eén van de eerste belangrijke projec-
ten op Kitt Peak was de realisatie van
een paar identieke 0.91 m telescopen.
De klassieke koepel voor de 0.91 m

telescoop #1 werd geconstrueerd door
Murray  Shiff  Company  en  op  26
februari 1960 werd de reflector #1
door Boller & Chivens geleverd. Deze
spiegeltelescoop had een aluminium
hoofdspiegel met Kanigen coating
(nikkel-fosfor laag) en zag ‘first light’
in maart 1960. Het gebouw was voor-
zien van een hydraulische observatie-
vloer die op en neer bewoog in
synchronisatie met de bewegingen van
de telescoop.
 In april 1964 kreeg Boller & Chi-
vens een nieuw contract om twee
0.91 m telescopen te bouwen, één
voor  KPNO  en  één  voor  het  Cerro
Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) te Coquimbo in Chili. De
0.91 m telescoop #2 werd op 27 juni
1966 op Kitt Peak geleverd en werd
voorzien van de aluminium hoofd-
spiegel van de #1 reflector. Voor deze
laatste was immers een nieuwe hoofd-
spiegel voorzien, vervaardigd uit
Duran 50 keramisch glas. In juli 1970
ging deze spiegel op zijn beurt naar de
#2 reflector want de #1 kreeg een
nieuwe hoofdspiegel vervaardigd uit
Cervit, een keramische glassoort met
een zeer lage thermische uitzettings-
coefficiënt.
 Gedurende twee decennia leidden
beide 0.91 m telescopen een operatio-
neel  leven  op  Kitt  Peak  en  zelfs  na
hun officiële uitgebruikneming bleven
astronomen geïnteresseerd in deze

reflectors uit de KPNO pionierstijd.
In 1989 werd onder drijvende impuls
van  het  Florida  Institute  of  Techno-
logy  een  plaatsje  op  Kitt  Peak  beko-
men om een telescoop voor undergra-
duate studenten te bouwen. Het werd
immers moeilijker om voor tweede-
jaars universiteitsstudenten observatie-
tijd te bekomen op professionele tele-
scopen. In 1990 organiseerden 4 uni-
versiteiten (Florida Institute of Tech-
nology, University Georgia, Universi-
ty East Tennessee en Valdosta state
University) zich in een virtueel onder-
zoeksprogramma genaamd SARA
(Southeastern Association for Re-
search in Astronomy).
 Eind 1990, na het indienen van
enkele waarnemingsvoorstellen, kreeg
het SARA consortium beide 0.91 m
telescopen toegewezen en werd op het
2073 m hoge Mercedes point te Kitt
Peak begonnen met de bouw van een
goedkope sterrenwacht. Het SARA
gebouwtje kreeg twee verdiepingen,
een technische ruimte  met daarboven
een observatievloer, en werd door de
Kasper-Hall bouwfirma afgewerkt met
een klassieke 8 m diameter koepel. In
juni 1992 voegde de Florida Interna-
tional  University  zich  bij  het  SARA
consortium waardoor de financiële
stabiliteit van het project was ver-
zekerd.
 In 1993 werd met onderdelen van
de originele 0.91 m telescopen één

De McMath-Pierce telescoop. Foto: Chris De Pauw.

Het  SARA  gebouwtje  op  Kitt  Peak  Na-
tional Observatory. Bemerk de roze fla-
mingo en roze leuningen die verwijzen
naar het Florida Institute of Technology.
Foto: Philip Corneille.
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reflector gebouwd met gemoderni-
seerde equatoriale dwarsasmontering.
Software ontwikkelaars van Astrono-
mical Consultants and Equipment
Inc.  (ACE)  verzorgden  de  installatie
van een geïntegreerd controlesysteem
voor de telescoop, de koepel, de web-
camera's en het weerstation. De tele-
scoop verkreeg ‘first light’ in decem-
ber 1993 waarbij de Cassegrainfocus
werd voorzien van een 4-poorts detec-
tor  waardoor  men  de  keuze  had  uit
twee elektronische ccd's, een lage re-
solutie spectrograaf of een polari-
meter.
 De telescoop kan op drie manieren
worden gebruikt: ‘interactief’ met een
astronoom/technicus op site, ‘remote’
door astronomen vanaf een universi-
teitscampus via het  internet en ‘robo-
tic’ waarbij de telescoop automatisch
een vooraf gepland waarnemingspro-
gramma uitvoert. Sinds 1999 wordt
de ‘remote’ modus operandi verkozen
aangezien verbindingen vanop afstand
over het internet zeer goed waren
ingeburgerd bij universiteitsstudenten.
De 0.91 m SARA-North reflector
wordt voornamelijk gebruikt voor de
studie  van  variabele  sterren  in  ons
Melkwegstelsel maar kan tevens wor-
den ingezet om asteroïden en aard-
scheerders (Near Earth Objects) te
observeren.
 SARA was bijzonder kostenefficiënt,
aangezien het ‘remote’ observeren
jaarlijks 50000 euro uitspaarde in
vergelijking met de kosten om astro-
nomen op Kitt Peak te laten werken.
Het  project  trok  jaarlijks  150  kandi-
daat-waarnemers aan, waarvan de
helft hun projecten konden realiseren
in het kader van de ‘Research Expe-
riences for Undergraduates’ (REU)
dankzij  de   financiële  steun  van  de
Amerikaanse National Science Foun-
dation (NSF). Tijdens de achtweekse
zomer schoolvakantie werkt een 20-tal
studenten intensief vanaf hun campus
in Florida met de SARA telescoop
waarbij ze telkens mini-colloquia
houden.
 In  2002  was  SARA  de  thuisbasis
voor de International Small Telescope
Co-operative (ISTeC), een samenwer-
kingsverband tussen kleine geautoma-
tiseerde sterrenwachten die via het in-

ternet samenwerken. Op deze manier
kregen ‘kleine telescopen’ een belang-
rijke rol toegediend om onder meer
asteroïden, Kuipergordel-objecten en
Gamma-Ray Bursts (GRB) op te
volgen.
 In 2007 was SARA de eerste tele-
scoop die observaties deed van Han-
ny's Voorwerp, een reflectienevel in
het sterrenbeeld Kleine Leeuw. Tij-
dens het Internationale Jaar van de
Sterrenkunde (IYA2009) werd tevens
de  50ste  verjaardag  van  KPNO  ge-
vierd. Het SARA-consortium werd
geprezen  voor  zijn  jaarlijks  niet  af-
latend enthousiasme en motivering
van jonge astronomen, vrouwelijke
studenten in het bijzonder.
 In april 2010 kreeg SARA een tegen-
hanger in het zuidelijke halfrond; de
0.60 m SARA-South telescoop. Deze
Boller & Chivens reflector dateert uit
1968 en kreeg een nieuw leven toebe-
deeld op de zuidoostelijke helling van
het Cerro Tololo Inter-American Ob-
servatory (CTIO) te Coquimbo in
Chili. SARA-South maakt nu deel uit
van het internationale planeet-
patrouille programma waarbij de sei-
zoensveranderingen op de planeten
worden geobserveerd. Beide SARA
observatoria liggen 10000 km uit
elkaar en bieden een unieke ‘stereo’

kijk op de wonderen van het heelal.
Het SARA project is een uniek initi-
atief inzake geautomatiseerde telesco-
pen en een schoolvoorbeeld van de
herintroductie van oude apparatuur
dankzij de moderne spitstechnologie
van de 21ste eeuw!

ADVANCED OBSERVING PROGRAM

KPNO heeft een Education & Public
Outreach programma. Dit omvat niet
enkel rondleidingen op de sterren-
wacht overdag, ook iedere avond
ontvangen enkele gidsen een groepje
van ongeveer 25 mensen die willen
kennis maken met de sterrenhemel
bovenop de bergtop. Deze geïnteres-
seerden kunnen dan ook even door
een middelgrote telescoop kijken.
Deze rondleiding eindigt omstreeks
22 uur. Een busje brengt de bezoekers
dan terug naar Tucson.
 Er is echter ook een advanced
observing program. Men kan met een
beperkt aantal mensen een telescoop
huren voor een volledige nacht. Dit is
inclusief een ervaren telescoopopera-
tor.  Voor  de  kostprijs  van  550  dollar
per  nacht  hadden  we  voor  twee  op-
eenvolgende nachten de 50 cm
Ritchey-Chrétien-telescoop van het
visitor center gereserveerd. Deze kijker
is uitgerust met een SBIG ST6303
camera met groot beeldveld. De mon-
tering  is  een  Paramount  ME.  Wan-

De  Cassegrain focus onderin de 0.91 m
SARA spiegeltelescoop kan uitgerust
worden met diverse ccd-mozaïeken, een
lage resolutie spectrograaf of een
polarimeter. Foto: Philip Corneille.

De 50 cm RC telescoop van het visitors
center. Foto: Chris De Pauw.
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neer  men  dit  programma  volgt,  kan
men ook op de sterrenwacht verblij-
ven. Kamer en drie maaltijden kosten
dan 75 dollar per dag. De tweeper-
soonskamers zijn sober, maar met alle
nodige comfort.
 Om 4 uur in de namiddag melden
we ons aan bij de receptie. De verant-
woordelijke voor de 50 cm kijker is
nog niet aangekomen. We krijgen wel
de magneetkaartjes om de deuren te
kunnen openen van 3 tweepersoons-
kamers in dormitory 2. We brengen
onze bagage naar de kamers en
melden ons in het restaurant voor een
warme maaltijd.
 Daarna fotograferen we de zonson-
dergang. We hebben een schitterend
uitzicht op de omringende vlakte.
Terug  in  de  buurt  van  het  visitors
center ontmoeten we amateur-astro-
noom  Dean  Salman.  Hij  maakt  deel
uit  van  de  staf  van  vrijwilligers  van
KPNO. Hij is opgeroepen voor een
groep bezoekers van het gewone
nightly observing programma. Het is
nog even voor duisternis invalt. Met-
een toont hij ons het roll-off roof ob-
servatorium met een 16 inch RC kij-
ker en de koepel met de 50 cm kijker.
Dean is een gedreven astrofotograaf.
Je kan zijn werk zien op zijn websites

sharplesscatalog.com en ccdimages.com.
Van  Dean  Salman  vind  je  ook  heel
regelmatig opnamen in Astronomy
magazine en  ook  af  en  toe  in Sky &
Telescope. Dan komt de hoofdverant-
woordelijke van het visitors center
vertellen dat onze nachtoperator niet
komt, dit om onduidelijke redenen.
Meteen beslist hij dat de waarne-
mingsnacht geannuleerd wordt en de
volgende nacht ook omwille van
slechte weersvoorspellingen. We rea-
eren stomverbaasd. Het argument dat
we helemaal van Europa zijn gekomen
voor deze nacht maakt weinig indruk.
Ook  Dean  is  geschrokken  van  wat
zich afspeelt. Hij zegt: “Wait a
moment I'll try something.” Hij voert
beneden een telefoongesprek. Na twee
minuten is hij terug in de koepel. Hij
is bereid de nachtdienst van zijn
collega over te nemen. Daarvoor heeft
hij verlof genomen de volgende dag
bij zijn werkgever in Tucson. We zijn
heel erg dankbaar en opgelucht.
 De volgende uren maken we statief-
foto's van de sterrenhemel. We heb-
ben enkele verrekijkers meegebracht
en een kleine parallactische montering
voor fotografie. De sterrenhemel is
schitterend en super transparant. We
genieten van de zuidelijke sterren-

hemel. Om 22 uur start Dean de
waarnemingen met de 50 cm kijker.
Intussen is de temperatuur dichtbij
het vriespunt en is er een stevige wind
komen opzetten. Wanneer we niet
naar het noordoosten richten, geeft de
koepel echter voldoende afscherming
voor de rukwinden. We starten onze
opnamen  met  de  Helixnevel  in  het
sterrenbeeld Aquarius. Het is een erg
grote en kleurrijke planetaire nevel.
Vanuit België staat dit object te laag,
maar  hier  op  slechts  32  graden  noor-
derbreedte staat deze nevel gunstig.
Het programma MaximDL wordt
ingeteld om talrijke belichtingen te
maken met diverse kleurfilters. De
kijker kan nu anderhalf uur auto-
noom werken. Dean stopt mij een
walkietalkie in de handen. Hij vraagt
me de operaties gade te slaan, op tijd
de koepel bij te draaien en problemen
te melden. Hij is van plan om een
tweede observatorium op te starten.
Om deze reden vertrekt hij met mijn
reisgenoten naar de 16 inch kijker,
600 meter verder. Daar wil men
visueel waarnemen en enkele DSLR-
opnamen maken. Alle communicatie
op de bergtop gebeurt met deze radio-
verbindingen of met vaste telefoon.
Gebruik van een gsm is verboden. Dit
omwille van gevaar voor interferentie
met de radiotelescopen. De walkietal-
kies werken met een andere frequentie
die niet kan storen.
 De apparatuur werkt uitstekend.
Een Takahashi refractor staat piggy-
back op de grote kijker. Ook daar heb
ik mijn DSLR bevestigd om de ruime
omgeving  van  het  object  vast  te  leg-
gen. Ik hoef enkel de sluiter van deze

De  deelnemers aan het AOP op Kitt Peak (van links naar rechts): Edwin De
Ceuninck, Guy Wauters, Marc Baetens, Dirk Van Den Branden, Chris De Pauw,
Angelo Van Daele.

NOAO Publc Outreach medewerker
Dean Salman. Foto: Chris De Pauw.
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camera te bedienen en af en toe de
koepel bij te draaien. Wanneer Dean
rond middernacht terug is, zijn de
opnamen klaar en richten we de kijker
westwaarts naar het sterrenstelsel
NGC7331 in Pegasus. In het oosten
zijn immers nogal wat wolken ver-
schenen. We belichten dit stelsel in
totaal  twee uur.  Om tijd te  besparen,
neemt Dean darkframes uit een be-
stand in de computer. Dean is ook
een expert in remote observing. Ter-
wijl  hij  nu  op  Kitt  Peak  twee  kijkers
laat  draaien  voor  ons,  kijkt  hij  af  en
toe via internet naar de vorderingen in
het waarnemingsprogramma van zijn

persoonlijke sterrenwacht in Benson
(Oost-Arizona). Iedere namiddag
stuurt  hij  de  instructies  door  naar  de
computer ter plaatse. Alle opnamen
gebeuren dan automatisch zoals in-
gegeven met het programma CCD-
Commander. Rond drie uur in de
ochtend, terwijl we opnamen maken
van NGC 891 in Andromeda, horen
we Dean zeggen “we're toasted”.
Inderdaad, dikke wolken bedekken de
hemel, wat hier een zeldzaam feno-
meen is. Gezien de omstandigheden
zijn we toch erg tevreden. Bovendien
hebben we veel bijgeleerd over waar-
nemingstechnieken. Omstreeks vier

uur in de ochtend genieten we van
een welverdiende nachtrust.
 Wanneer we de volgende dag om
9  uur  ontwaken  is  het  terug  zonnig.
In de vallei zien we een dik wolken-
dek. Na het ontbijt bezoeken we de
shop van het visitors center. In de na-
middag hebben we een afspraak met
NOAO  ingenieur  Will  Goble.  We
vernemen heel wat over de projecten
en ook over de zorgelijke toekomst
van  KPNO.  De  nieuwe  projecten  in
Chili waaronder LSST nemen veel
financiële middelen in beslag. De drie
grote  kijkers  op  Kitt  Peak:  de  Mayall
4 m, WIYN 3.5 m en de McMath-
Pierce Solar Telescope zouden vanaf
2017 vrijwel op geen overheidsgeld
meer kunnen rekenen (zie Sky &
Telescope december 2012). Ten slotte
bezoeken we uitgebreid de solar tele-
scope met het ondergronds labo.
 's Avonds komt er een zeer hevige
wind. De AOP wordt afgelast. Mike
Hawes bezorgt ons echter een goede
waarnemingsplaats. Niet ver van de
onderhoudsateliers van Kitt Peak is er
minder wind. We gebruiken onze ver-

NGC 7331 in Pegasus op 11 oktober 2012 om 07h39m UT. Opname met de 50 cm
f/8.1  RC  telescoop  en  SBIG  ST6303  camera,  belichting  in  LRGB  (50:20:20:20
minuten). NGC7331 bevindt zich op 47 miljoen lichtjaar afstand. De andere stelsels
NGC7335, NGC7336, NGC7340 bevinden zich ongeveer tien keer verder. Foto:
Chris De Pauw.

Deze opname van de Helixnevel werd  emaakt  op 12 oktober 2012 om 06h03m UT
met de 50 cm RC f/8.1 telescoop. Er is 10:20:20:20 minuten belicht met SBIG
ST6303 in LRGB (L bin1, RGB bin2). Ruimer beeldveld met Takahashi 106 mm f/5
refractor en Canon20Da, 30 minuten belicht bij ISO1600. Foto: Chris De Pauw.

Wanneer we de opname van de Helix-
nevel nader bekijken, is  er  aan  de  rand
van de nevel een mooi sterrenstelsel op
de achtergrond te zien. Het is een ‘edge-
on’ spiraalstelsel. Na opzoeken aan de
hand van de positie in Simbad astrono-
mical database Université de Strasbourg
en Nasa Extragalactic Database (NED)
vinden we de naam van het stelsel:
2MFGC 16944. Positie: rechte klimming
22h29m09s en declinatie –20°47'17". De
magnitude is 13.1 met K filter. Rood-
verschuiving en afstand zijn nog niet
gemeten. Gezien het kleine formaat van
0.433x0.165 boogminuten gaat het naar
schatting om stelsel op een afstand van
ongeveer 500 miljoen lichtjaar. De
Helixnevel staat echter op 450 lichtjaar.
Dit stelsel staat dus een miljoen keer
verder!
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rekijkers en maken opnamen met de
kleine parallactische montering. We

zien een glasheldere sterrenhemel. In
de  richting  van  de  stad  Phoenix  is  er

aan de horizon een dik wolkendek
met daaronder talrijke bliksemontla-
dingen, een merkwaardig schouwspel.
Omstreeks  2  uur  stoppen  onze  waar-
nemingen wanneer wolken en regen
ook onze bergtop bereiken.
 De volgende dag nemen we afscheid
en rijden we naar Phoenix voor de
terugvlucht naar Brussel. Het verblijf
in  Arizona  was  vermoeiend,  maar  we
keren  terug  naar  huis  met  onuitwis-
bare indrukken.
 Meer informatie over Kitt Peak is te
vinden op volgende websites:

http://www.noao.edu/kpno/
http://www.noao.edu/wiyn/
http://www.noao.edu/outreach/kptour/
mcmath.html
http://www.saraobservatory.org/

Onweer in de richting van Phoenix. Foto: Chris De Pauw.


