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Hvordan man laver –
En ny pointing model til ORO’s 11” kikkerter med TPoint
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At lave en ny pointing model for et teleskop er tidskrævende arbejde, men det er samtidig alt arbejdet værd når teleskopet
bare virker. Arbejdet med at lave en ny pointing model falderi flere etaper og det kan være svært at nå det hele på en
enkelt nat med godt vejr. Den første process i at bestemme en ny pointing model er at genoplinierer teleskopets akser.
Dette gøres for at sikre stabil og sikker tracking efterfølgende således at det bliver muligt at foretage længere observatorer
uden at miste objektet af syne eller få star trails, såfremt man benytter CCD’er til observatorerne. Man skal på regne ca.1
nat til at opliniere teleskopets akser. Den anden del er at skabe en ny pointing model. Dette kræver mest tid at mappe alle
stjernerne men efterhånden som man får mappet flere og flere stjerner vil man kunne se en mærkbar fremgang i pointingen
af teleskopet. Sidst i denne rapport følger et afsnit om hvorledes man med en relativt beskeden investering kan opgradere
ORO til at kunne bruge i endnu videre udstrækning i undervisningen. Det foreslåes bl.a. at købe en ny CCD som vil udvide
FOV fra8× 6 bueminutter til22× 16, 6 bueminutter.
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1 Introduktion

Arbejdet på et teleskop lættes af det faktum at teleskopet
med stor nøjagtighed finder de ønskede stjerner på natte
himmelen. Hvis dette ikke er tilfældet kan det være uhy-
rer svært at finde det ønskede himmel legeme da de fleste
kikkerter har et begrænset synsfelt (herefter FOV). Det er
altså af støreste vigtighed at have en god model af himme-
len i teleskopets styrende computer (herefter TCS). For med
en god model sikre man at TCS’en vil flytte teleskopet såle-
des at det ønske-de objekt står i midt i okularet på kikkerten.
Det er også vigtigt at have for øje at det tager tid at lave en
god pointing model. Man skal i hvertfald regne med at det
tager to til tre nætters arbejde før end man har en model af
tilstrækkelig kvalitet.

At lave en pointing model består af to opgaver den første
er at få rettet pol aksen på teleskop mountet og den anden
del er at lave selve den nye pointing model. Grunden til at
pointingen bliver dårligere over tid skyldes primært at der
bliver pillet ved teleskopet og at oplinieringen af pol aksen
derfor bliver dårlig. Med en dårlig opliniering af pol aksen
vil den ellers så gode pointing model blive væsentlig forrin-
get.

1.1 TPoint

Som beskrevet ovenfor er der to dele af det at lave en ny
pointing model. Den ene del er selve det at lave den nye po-
inting model. Til at lave denne benytter vi et stykke software
som hedder Tpoint og som er beskrevet i (Software Bisque
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Figur 1 At kortlægge (mappe) et teleskop involverer
at pege teleskopet mod en mængde stjerner som er me-
re eller mindre jævnt fordelt over hele himmelen. Når te-
leskopet er centeret påen stjerne vil både stjernes koor-
dinater og teleskopets position blive gemt. De to koordi-
nater adskiller sig fra hinanden med fejlen på pointingen,
(Software Bisque Inc, 1997).

Inc 1997). Dette program benyttes her ikke kun til at lave
den nye pointing model men også til at beregne akse off-
settet i forhold til natte himmelen, dette offset betegnes med
pointing fejlen. Af figur (1) fremgår det hvorledes denne fejl
kan findes.

TPoint benyttes til at logge informationer om stjerner-
nes koordinater og teleskopets pointing for derigennem at
kunne bestemme den relative fejl i teleskopets pointing. Den-
ne fejl kan ydermere bruges til at få information om hvor-
vidt teleskopets akser er oplinieret korrekt eller ej. En mere
fyldig beskrivelse kan findes i afsnit (6)
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2 T.A. Ottosen etal.: At lave en ny pointing model

1.2 Akse opliniering

At oplinierer akserne af et teleskop er yders essentielt for
at kunne skabe en god og pålidelig pointing model. For at
kunne bestemme hvor god vores opliniering af akserne er.
Skal vi have information om pointing fejlen. For at få denne
information skal vi kende stjernens koordinater samt ken-
de teleskopets pointing. På baggrund af disse informationer
kan pointing fejlen findes som vist på figur (1). Derfor be-
nytter vi os af TPoint til at logge denne information. TPoint
har endnu en indbygget funktion, det kan nemlig beregne
det offset som er nødvendigt i forhold til opliniering af ak-
serne. Den process som ligger til grund for denne beregning
er bedre beskrevet i afsnit (5)

2 Nødvendigt udstyr

For at kunne lave en god pointing model skal man benytte
sig af forskellige hj3

4
lpemidler. Disse hjælper en til at op-

nå en højere pr3
4
cision af den endelige model. Det vigtigste

stykke udstyr man skal bruge til at lave en ny pointing mo-
del er ettrådkors okular . Grunden til at man benytter dette
specielle okular er at det giver et mål for hvor i FOV man
befinder sig. Det største problem kan være at se trådkor-
set i okularet. Desuden skal man brugeGrønspætte-Bogen
til ORO’s 11” teleskoper, se (Mathiasen and Frandsen,
2004). Foruden denne skal man bruge en kopi af hhv. Te-
leskop montage manualen (Software Bisque Inc 2002) af
manualen til programmet TPoint (Software Bisque Inc, 1997).
Grunden til at man skal have disse er at der kan opstå behov
for at konsultere tekniske detaljer i disse som ikke er be-
skrevet i denne “hvordan man laver”. Det er vigtigt at man
inden man giver sig i kast med at lave en ny pointing model
har læst og forstået materialet i Grønspætte-Bogen, herefter
GB04,(Mathiasen and Frandsen, 2004). Det vil også være
en stor hjælp at have læst denne guide specielt da den gen-
nemgår ting som man ellers kan bruge den første nat på at
lære.

3 Overordnet Fremgangs måde

1. Fra afsnit (2) kan vi se at god forberedelse er vejen til
en god pointing model. Derfor er det også meget vigtigt
at man begynder sin nat på observatoriet med at starte
kikkerten som beskrevet i GB04.

2. Når kikkerten er korrekt startet er det tid til at på begyn-
de genopretningen, Fremgangs måden til det kan man se
beskrevet i afsnit (4) og i afsnit (5).

3. Når pol aksen er utilfredstillende oplinieret, dvs. når fejl-
en på aksen er mindre end±2.0 bueminutter, kan man
påbegynde bestemmelsen af den nye pointing model for
teleskopet. Metoden til dette kan findes i afsnit (6)

Figur 2 Uden TPoint model (Software Bisque Inc, 1997)

Figur 3 Med TPoint model (Software Bisque Inc, 1997)

4 Mapping af stjerner

Den måde hvorpå man bestemmer hvor god en pointing man
har afhænger som tidligere beskrevet af teleskopets poin-
ting i forhold til de koordinater man ønsker at finde. Man
kan bestemme dette ved at kortlægge en del af natte him-
melen, denne process kaldes formapping. Ved at mappe en
serie af stjerner med kendte koordinater, kan man bestemme
pointing fejlen. Med programmet TPoint kan man logge te-
leskopets position og stjernens koordinater på samme tid. Vi
kan altså lære meget om geometrien af teleskopets optiske
montering system, se også figur (6). Mapping af et teleskop
involverer at pointe teleskopet til en serie af stjerner somer
mere eller mindre jævnt fordelt på natte himmelen. Når te-
leskopet er centreret på en stjerne vil softwaren gemme bå-
de stjernens koordinater samt teleskopets pointing position.
Disse to koordinater afviger fra hinanden med den relative
teleskop pointing fejl. Når man har mappet no stjerner (mel-
lem 10 og 100 afh af hvilken pointing kvalitet man ønsker)
kan man benytte TPoint til at begynde at kompenserer for
den fejl som teleskopet afviger fra koordinaterne, og derved
skulle man gerne opnå bedre pointing.

Lad os gennem gå et før og efter tilfælde, det skulle ger-
ne illustrere egenskaberne ved TPoint. På figur (2) og figur
(3) ses sprednings plot fra et set data fra et tilfædligt amatør
teleskop, disse skyde skive agtig plot giver information om
hvor god en pointing man har.
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Figur 4 Dialog boksen til at indsætte et nyt objekt i The
Sky (Software Bisque Inc, 1997)

4.1 Uden TPoint model

Vi ser at rms (root-mean square) pointingen er 473.9 buese-
kunder eller∼ 8 bueminutter, jf. den inderste cirkel i plottet
på figur (2). Ligeledes ses det at flere af punkterne ligger
uden for denne cirkel. Derfor er det let at se at uden en T-
Point model er det mere held ind forstand hvis en stjerne
ligger i centrum af det10×15 bueminutter FOV som denne
kikkert havde. Man ville derfor ikke kunne benytte et sådan
teleskop til særlig meget, men lad os se hvad der sker når vi
giver det samme teleskop en TPoint model at arbejde med.

4.2 Med TPoint Model

På figur (3) ses et plot som det ovenfor beskrevne. Forskel-
len mellem dem er at vi nu har inkluderet en TPoint model.
Vi ser at teleskopets rms nu er under 40 buesekunder. Vi
ser også at de dårligste punkter falder ca. 1 bueminut fra
centrum. Dette betyder at der vil være overvejende sand-
synlighed for at en stjerne ved en pointing falder i centrum
af okularet i dette10 × 15 bueminutter FOV.

Måden hvorpå vi mapper stjerner med TPoint, er ved at be-
nytte TCS softwarenThe Sky. Det første man skal gøre er at
indsætte et nyt TPoint dokument i The Sky. Dette gøre ved
at klikke påEdit > Insert New Object dette vil åbne en
menu som den vist på figur (4) I den på figur (4) viste dia-
log boks vælgesTPoint ModelogCreate Newskal lige ledes
være markeret klik her efterOK . Dette vil resulterer i at der
kommet et tomt skydeskive diagram til syne i TCS vinduet.
Vi er nu klar til at begynde at mappe himmelen. Metoden
vi vil benytte til at mappe himmelen med er vha. et trådkors
okular. Dette er langt den simpleste metode, men det kan
være en udfordring at centrere stjernerne i korset, så stor tå-
lmodighed er påkrævet. Fremgangs måden forudsat at man
har fuldt denne guide frem til nu er at:

Figur 5 The Sky objekt information dialog boks
(Software Bisque Inc, 1997)

1. Man identificere stjernen i The Sky ved at klikke på den1.
I den menu man får op, se figur (5), sikre man sig at det
er den rigtige stjerne man har fundet.

2. Herefter bevæger man teleskopet til positionen, som be-
skrevet i GB04.

3. Nu benytter man joysticket til at centrere stjernen i trå-
dkorset i okularet.

4. Når stjernen er centreret, klikker man påMap i objekt
informations dialog boksen, se figur (5)

5. Herefter skal man bekræfte at det er det ønskede ob-
jekt, dette gøres ved at klikkeOK i den dialog boks som
fremkommer.

6. Denne process gentages ind til man har det ønskede an-
tal punkter mappet.

5 Genopliniering af teleskop akserne

Der findes mage metoder til genopretning af pol aksen. Men
mange metoder benytter sig af en antagelse om at den op-
tiske akse og deklinations aksen er vinkelrette. Hvis dette
ikke er tilfældet vil dette afføde store fejl i oplinieringen af
pol aksen. På figur (6) ses det hvorledes antagelsen om at
de to akser skal være vinkelrette benyttes i mange oplinie-
rings modeller. Andre modeller kan også bruges, f.eks. den
gammeldags “Drift metode” men dette er en langsomme-
lig process at få en præcis opliniering med den metode. Vi
vil derfor istedet benytte TPoint til at beregne de offset der
måtte være på akserne i teleskopet.

5.1 Hvorfor er en opliniering af akserne vigtig?

Et af de spørgsmål som kunne melde sig hvis man ikke har
arbejdet så meget med observationel astronomi er: “Hvor-
for er det nødvendigt at opliniere akserne?” Det enkle svar
på dette spørgsmål er at teleskopet skal bruge præcise akser
for at kunne trackke objekter bedre på natte himmelen. Det
får altså en betydning når man skal foretage særligt lange
observatorer med CCD’er for at få de svarere objekter med
på billederne da vil man begynde at få stjernerne trukket

1 NB: Start med de klareste stjerner,i.e. Vega o.l.
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Figur 6 Her ses en illustration af hvorledes mange oplinierings metoder antager at den optiske akse er vinkelret på dekli-
nations aksen. Dette vil give anledning til store fejl i oplinieringen hvis dette ikke er 100 % tilfældet. (Software Bisque Inc,
2002)

ud til spor som følge af Jordens rotation ved længere eks-
poneringer. Men med korrekt tracking kan teleskopet følge
stjernens bevægelse over himmelen og derved opnå ekspo-
neringer uden at man får spor, men derimod har man stadig
pæne runde punkt formede lys kilder.

5.2 Genopretning med TPoint

Hvis man har en eksisterende TPoint pointing model så kan
man bruge den til at genoprette akserne. Dette er en yde-
res nøjagtig metode som kan opnå en præcision bedre end
2 bueminutter på mindre end tre itterationer. Efter opstartaf
teleskop softwaren er det første som man altid bør gøre at
synkroniserer tiden på computeren med højpræcisions uret
på IFA. Dette gøres nemt vha. programmet “Achron” som
findes på computerens skrivebord. Selve proceduren er be-
skrevet i GB04. Da vi nu har en tid som er nøjagtig, er det
tid til at udskifte det normale okular med okularet med trå-
dkorset, se afsnit (2) for nærmere beskrivelse. Man finder
nu en stjerne som er forholdsvis klar, f.eks. Vega. Nu følger
man fremgangsmåden for mapping beskrevet sidst i afsnit
(4). Der skal mappes 5 til 6 stjerner for man kan beregne
offsettet på akserne. “NB: kom ikke for tæt på Eclipitica.
Da teleskopet så vil miste orienteringen.” Dette gøres ved
at vælge: “model > Polar Alignment Information ” Det-
te vil nu give et vindue tilbage med følgende informationer,
se figur (7). Dette skulle gerne forbedre pointingen af te-
leskopet gevaldigt. Når man har rettet de ting som TPoint
angiver jf. figur (7). På skitsen i figur (8) kan man se hvil-
ke skruer man skal dreje pådet er hhv. Altitude positionin
device og Azimuth adjustment knobs2.
Efter den første korrektion af akserne, skal man fjerne de
data fra TPoint som man gemte mens man beregnede fejlen
på akserne. Den letteste måde at gøre det på er ved at klikke
på skydeskive plottet så det er markeret og herefter vælge

2 Det er vigtigt at bemærke at TPoint giver værdierne i skrue klik (Knob
tics) men der er ingen sådanne klik på ORO’s skruer

Figur 8 Skitse af monteringen af teleskopet
(Software Bisque Inc, 2002)

Edit > Deletefra The Sky’s menu. Når man har fjernet T-
Point dataene, tilføjer man et nyt TPoint objekt som beskre-
vet i afsnit (4). Man mapper nu igen 5 til 6 stjerner, denne
gang kan man med fordel benytte de stjerner man benyttede
i første omgang. Efterfølgende beregner man igen pol align-
ment som beskrevet ovenfor. Når man har gjort dette 2 til 3
gange skulle fejlen på akserne gerne være nede mellem 2 og
3 bueminutter, fejlen er indikeret med (parenteser i figur (7)
i hhv. linjenMA ogME).

6 Bestemmelse af ny pointing model

Inden man kan lave en ny pointing model er det vigtigt at
man sletter den gamle Dette gøres ved at markere skyde-
skive vinduet i The Sky softwaren og herefter vælgeEdit
> Delete. Det er ligeledes vigtigt at man har tjekket at te-
leskopet er oplinieret korrekt. Når man skal lave en ny po-
inting model er det vigtigt at man har for øje at dette er
tidskrævende arbejde, og det tager lang tid inden model-
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Northern Hemisphere

************* AZIMUTH ************
MA: +1298 seconds (+21.6 minutes).
Rotate axis West (counterclockwise).
For latitude 56.13¡, the azimuth adjustment is 38.8 minutes.
Paramount ME: Loosen the West knob, and tighten the East knob 1.3 full turns
Sigma=76.550

************* ALTITUDE ************
ME: +2882 seconds (+48.0 minutes).
The polar axis should be raised +2882 seconds (+48.0 minutes).
Paramount ME: Raise the polar axis 24.0 knob tics
Sigma=98.968

Figur 7 Resultatet af den første itteration af aksernes genopretning. Vi ser at Paramount ME for hhv Azimuth og Altitude
giver os korrektionen i skrue omgange. Men de skruer som er monteret er uden omgangstæller så man er nødt til at prøve
sig frem.

Tabel 1 I tabellen herunder ses vores resultater fra genop-
linieringen af teleskopakserne. MA referere til Altitude ak-
sen mens ME referere til Azimuth aksen, jf. figur (7). Tallet
angiver fejlen som skal korrigeres på akserne.

Itteration MA ME
[min] [min]

1. Iteration +21.60 +48.00
2. Iteration +14.30 -05 .00
3. Iteration +06.70 +02.10
4. Iteration +04.00 +01.20

len bliver rigtig god. Måden man laver en pointing model
på er ved at mappe en relativt stor del af himmelen. Såher
skal man altå følge fremgangsmåden beskrevet i afsnit (4).
Man starter igen med at mappe de 5 til 6 klare stjerner som
man brugte i forbindelse med oplinieringen af akserne. Hver
gang en ny observation gemmes i TPoint vil den automa-
tisk opdaterer pointing modellen, men som udgangspunkt
benytter den kun seks geometriske led. Når man har mappet
15 til 20 stjerner jævnt fordelt på hele himmelen er det tid
til at se om man kan optimere den model man har ved at til-
føje flere led, så ved at analyserer de data man har mappet
kan man finde frem til andre led som vil gøre modellen bed-
re. Dette gøres ved at klikkeModel > Fit Data og derefter
klikke More Terms. Nogle af de led man bør overveje at
inkluderer i sin model er led som korrigerer for fejl i gea-
rene på teleskop mounted. Disse led findes i den sektion af
More Terms menuen som hedder “Generic Terms”, og de
hedderHDSD, HDCDfor deklinations gearene ogHHSH,
HHCH for RA gearene. Det er herefter vigtigt at holde øje
med hvorvidt RMS værdien falder, dette indikerer om po-
inting modellen bliver bedre af at medtage de nye led. Når
man har fundet et led man ønsker at tilføje klikker manAss
efterfulgt afClose. En anden metode til at finde ud af hvilke
data man skal benytte er ved at klikke påSuggest Termsh-
vorved TPoint vil analysere dataene og herefter give en liste
med de mest favorable led for teleskopets pointing model.
Når man har tilføjet de nødvendige led er det tid til at fort-

Tabel 2 Relevant information om the open cluster M 37

Parameter Værdi Enhed
Right Ascension 05 52 18 Epoch 2000
Declination + 32 33 12 Epoch 2000
Galactic Longitude 177.635 –
Galactic latitude 3.091 –
Distance 1383.00 pc
Reddening 0.302 Mag
Distance Modulus 11.64 Mag
Log Age 8.540 –
Metalicity +0.08 dex

sætte med at mappe stjerner. Der skal mappes data ind til
man finder at rms ikke falder betragteligt længere. Bemærk
at man skal op på mellem 30 og 100 stjerner før man får en
pointing model af en ordentlig kvalitet.

7 Test af udstyret

For at teste hvor godt alignet teleskopets akser blevet ud
førte vi en test hvor vi monterede CCD kameraet som er et
Starlight Xpress MX7-C med en SONY ICX249AK Chip
(Frandsen, 2008). Denne CCD er en farve CCD hvilket be-
tyder at pixlerne er farvekodede, dette giver anledning tilet
mønster som er synligt ved observatorer. Den udførte test
gik ud på at pege teleskopet mod et objekt på himmelen og
så lave en eksponering som var af en længde som ville give
os star trails såfremt teleskopet ikke trackede ordentligt. For
at kunne tracke godt er det vigtigt for teleskopet at akserne
er ordentlig rettet ind da dette ellers vil lede til store fejl når
softwaren flytter teleskopet for at kompensere for jordens e-
gen bevægelse, jf. figur (1). Vi valgte den åbne kugle hob M
37 som target for denne test da der er relativt mange stjerner
inden for CCD’ens FOV (For ORO’s 11 tommer kikkerter
er FOV8 × 6 bueminutter). Fra WEBDA3 har vi følgende
information om M 37, tabel (2). Vi observerede et område af

3 http://www.univie.ac.at/webda
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6 T.A. Ottosen etal.: At lave en ny pointing model

Figur 9 Resultatet af en 300 sekunders eksponering på M
37

hoben med en eksponerings tid af CCD’en på 300 sekunder,
med teleskop tracking og uden guiding. Resultatet heraf kan
ses på figur (9). På baggrund af figur (9) må vi konkludere
at teleskopets tracking er ganske udemærket. Da der ikke
er nogle tegn på star trails på dette billede. Mønstret fra de
farve kodede pixels er relativt tydeligt, som et net der ligger
over hele billedet. En anden ting som bør bemærkes her er
at teleskopet bestemt ikke er i fokus.

Vi foretog to eksponeringer, en hvor vi anvendte TPoint
modellen, gennem systemet kaldet ProTrack og en hvor vi
ikke benyttede den og der var en bemærkelses værdig for-
skel på de to tilfælde. For at starte ProTrack Skal man gøre
følgende. I hoved vinduet på TheSky trykker manControl
+ K dette bringer et vindue from her markeres bådeActiva-
te ProTrack og Enable Tracking Adjustments. Herefter
vælgesOk. Dette giver væsentlig bedre resultater, i stil med
det præsenteret på figur (9)

Sammenligner man nu vores udsnit af M 37 med et kort
over hoben, se figur (10), vil man hurtigt se at vi har et u-
sædvanligt lille udsnit grundet vores relativt lille FOV. Dette
ville betyde at man skal lave en meget stor mosaik hvis man
skal beskrive hele hoben. Dette vil øge risikoen for at lave
fejl hvis teleskopet bruges til f.eks. at lave photometri med
studerende. Dette kunne være et argument for at købe en ny
CCD hvilket vil give et større FOV.

8 Fremtiden på Ole Rømer Observatoriet

Det er tydeligt at hvis man skal kunne lave astronomi af
højest mulig kvalitet er det nødvendigt at have ordentligt
forhold. På baggrund af observatorerne vist i figur (9). Skal
man være ekstremt dygtig for at kunne flatfelte den nuvæ-
rende chip, påen måde så billederne bliver af en kvalitet som
kan publiceres. Det viser sig i midlertid at man med en re-
lativ beskeden inversetering kan skifte chippen. Vi vil i det
følgende betragte hvad det vil betyde for observations mu-
lighederne på ORO at udskifte CCD’en. Den type af CCD

Figur 10 Cluster map as described by
(von Zeipel and Lindgren, 1921).

vi foreslår er en ST-8300 fra sbig, den er noteret i maga-
sinet “Sky & Telescope” til at koste $ 1995 eller omkring
11 000 danske kroner. For den pris får man windows dri-
vere man får automatisk chip køling, man får CCD’en og
så får man filterhjul med plads til 5 filtre. Denne chip har en
størrelse på3326 × 2504 pixels dette er en væsentlig for-
bedring, sammenlignet med ORO’s nuværende752 × 582

pixels. Hvilket vil give en væsentlig forbedring i FOV, her-
ved går vi fra ORO’s8 × 6 bueminutters felt til et nyt felt
på22 × 16, 6 bueminutter. Dette illustreres på figur (11) og
figur (12) som hhv. den blå firkant (ORO’s nuværende FOV)
og den grønne firkant (ORO’s FOV med et ST-8300 kame-
ra). En anden væsentlig ting er at dette ikke er en farve kodet
chip. Derfor vil man få optimal udnyttelse af alle pixles som
til forskel fra Starlight kameraet er kvadratiske med en side
længde på5, 4 µm. Det betyder at vi går fra en vinkel op-
løsning på 0.65 buesekunder pr. pixels til 0.40 buesekunder
pr. pixels.

Ved at Inversetere yderligere ca. $ 129 kan man erhver-
ve sig en Focal Reducer, herefter fokal forkorter, som kan
benyttes til at skallere fokal længden af teleskopet og der-
ved øge FOV betragteligt. Indsætter man en sådan af typen
f/6.3 ændres fokal længden fra 2800 mm til 1760 mm hvil-
ket betyder at man med fokal forkorter og ny CCD vil op-
nå et FOV på35× 26 bueminutter. Dette illustreres ved den
røde firkant på figur (11) og figur (12). En mulighed kun-
ne da være at udstyre filterhjulet med de fire Johnson fil-
tre BVRI og derigennem få adgang til photometri af udsøgt
kvalitet for et bynært observatorium. For yderligere detaljer
om sbig’s ST-8300 henvises tilwww.sbig.com
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Figur 11 Dette billede viser mulige FOV for ORO med
en opdatering af CCD’en, den blå firkant svare til ORO’s
nuværende FOV. Den grønne firkant svare til det man ville
observerer hvis man skiftede den nuværende CCD ud med
en CCD af typen ST-8300 fra sbig, og samtidig bevare den
nuværende fokal ratef/10. Den røde firkant svare til igen
at udskifte kameraet med en ST-8300 Chip og samtidig ind-
sætte en fokal forkorter som reducerer fokal raten tilf/6.3.

Figur 12 Dette billede viser hvad man ville se af Orion
tågen med de forskellige typer af opsætninger beskrevet i
figurteksten til figur (11).

En CCD af denne type vil også være af stor værdi i forbin-
delse med studenter projekter da det er muligt at få obser-
vations tid når den er påkrævet som beskrevet i (Knapen,
2011) kan små teleskoper opnå en optisk dybde på op til ti
gange den man får fra surveys som SDSS, alene fordi man
kan allokere mere tid, til enkelte formål. Dette vil også have
en betydning for byens amatør astronomer at man har udstyr
af højeste kvalitet. Andre forbedringer man kunne forestil-
le sig at erhverve til ORO kunne være en lille fiber spek-
trograf f.eks. en LHIRES III Littrow slit spektrograf, som
kan erhverves for ca. $ 3000. Denne kan opnå en opløsning
på R = 11 000 jf. (Eversberg, 2011). Heri er det endvidere
beskrevet hvorledes man har udført observatorer med det-
te instrument monteret på en kikkert af samme slags som
den der forefindes på ORO. Med en spektrograf af denne
type vil det være muligt at observerer og detektere nogle
af de klareste exoplaneter. Og da det er et af fokus områ-
derne i astronomi gruppen vil dette give god mening. Det
vil også give helt nye muligheder for udnyttelsen af ORO,
i forhold til undervisningen ved IFA, samt i forhold til de
såkaldte ProAm (Professional-Amateurs) samarbejde som
f.eks. er beskrevet i (Knapen, 2011, Eversberg, 2011).
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