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Planlægning

Find et egnet mål på http://var2.astro.cz/→ klik på minima predictions og find et 
egnet mål. Skal kunne observers mindst en time på hver side af den forventede
transit tid samt en magnitude som dit udstyr kan fange med rimelig korte
eksponeringer, under 60 sek, gerne under 30 sek.

Points ?: spørg Jens

http://var2.astro.cz/


Forberedelse

Klargør i god tid på dagen. Det er ikke 
som ”pretty pictures”, hvor motivet blot 
bliver hængende og venter på at blive 
fotograferet. Her skal man måle i det 
givne interval.

Sørg for at alt udstyr er klar. PC, kabler, 
montering, teleskop, kamera …

Anvend ikke filter, der skal så meget lys 
ind på sensoren som muligt.

Lav et passende søgekort til FOV, hvis 
ikke på print, så et bitmap der ligger klar.
(Guide9)

Slå evt Wifi fra for at forhindre en 
irriterende Windows update eller start 
PC op i god tid.



Uret i PC skal gå nøjagtigt
Til denne type observation er tiden for 
hver enkelt frame essentielt. Det er 
derfor vigtigt, at tiderne på billederne er 
præcise. Man kan checke uret på sin PC 
med uret i en GPS eller man kan sætte 
Windows 10 op til at synkronosere uret 
med et ur over internettet.

Hvor præcis skal det egentlig være?
+/- 10 sek?



Opstart
Tag test skud, for at finde en 
passende eksponering, hvor 
stjernen ligger på tæt på 
maksimalt lineær ADU.

Jeg valgte 13 sekunder i 
dette tilfælde.



Optagelsen og indsamling af data
AstroArt sequencer sættes op, sørg for, at 
der er rigeligt til at dække forløbet, i dette 
tilfælde ca 2,5 timer:
2,5 * 60 * 60 / 13 ≈ 700 billeder á 13 sek

Så er det blot at lukke ned for alt lys i 
observatoriet og holde øje med 
optagelserne og PHD2 vha fjernkontrol.



Alle lights skal være alignet!!!
Tilføj alle lights til Astroart preprocessing, 
vælg None som stacking metode, korriger 
med det samme for flat, darkflat og dark.
(Er det nødvendigt at korrigere med flats til 
tidsserier? Stjernen rykker sig næsten ikke 
fra første til sidste frame)

Vælg align metode og Save all images.

Vælg en ny folder at gemme de alignede
billeder i, ellers mister man nemt 
overblikket. Tryk OK og vent et øjeblik.

Det taget er par minutter, så er alle billeder 
alignet og gemt.



Behandling af data i Astroart 7
Første light i serien skal åbnes, 
målestjernen skal markeres først, dernæst 
reference stjernen/stjernerne.
Se ”Batch photometry” i hjælpen. 

Det kan være en god ide, at platesolve det 
første billede, så er det nemmere at finde 
måle stjernen og reference stjerner.
I mit tilfælde, vender billedet på hovedet, 
nord ned, øst til højre.
I Astroart kan man trykke på ”Find 
coordinates immediate”, så anvender 
Astroart ra/dec som ligger i fits filen (fra 
monteringen/ASCOM).

Iflg Guide9:

v: V0401 Cyg
ra = 19h29m20s dec = +30°24’28” 

En rererence stjerne med ca samme mag 
findes, TYC 2654 1313 (mag 11,7)
ra = 19h29m25s dec = +30°24’50”



Check apertur først for begge stjerner
Søg for, at apertur dækker hele 
stjernen, et passende gap til baggrunds 
skiven.

I dette tilfælde, er der valgt to 
lidt forskellige gap/background, 
da det ser ud til, at der er et par 
små stjerner tæt ved den 
variable og check. Aperture skal
være den samme på alle 
stjerner. Pas på, da man godt 
kan sætte den til forskellige 
værdier i AstroArt!
I dette tilfælde er anvendt 
12/4/3 på måle stjernen og 
12/6/3 på check stjernen.



Start fotometri behandlingen
Vælg menuen Tools→Batch
photometry

Tilføj alle de alignede lights og 
ingen correktions frames.

Tryk OK og tag en kop kaffe, 
med mine fits filer (4656 x 3520 
= 16 M pxl➔ 32 MB), tager det 
5-10 minutter.

Luk IKKE output vinduet!!!

Vælg None for alignment og 
HUSK at slå Save all images fra 
igen!



Behandling af resultatet fra Astroart

Højre-klik i ”Text Editor – Photometry” vinduet 
og vælg Photometry Plot

Tryk OK for at fortsætte.

Tryk på diskette ikonet øverst til højre for at 
gemme data i en tekstfil.

Vælg et passende filnavn og tryk Gem

Desværre gemmer Astroart kun magnitude (y) 
værdierne fra kurven, så man bliver nød til at 
kombinere tiderne med magnituderne, f.eks
med Excel. JD i første kolonne, magnituder i 
næste.

Desværre gemmer Astroart kun magnitude (y) 
værdierne fra kurven, så man bliver nød til at 
kombinere tiderne med magnituderne, f.eks
med Excel. JD i første kolonne, magnituder i 
næste.



Indrapportering af observationen
Datafilen fra forrige slide, JD / magnitude 
kolonner, uploades til http://var2.astro.cz/ og
hjemmesiden beregner automatisk JD for 
minimum!!! Formodentlig med polynomisk
regression. Med en 6. ordens får man en fin 
kurve.
I dette tilfælde, JDmin = 2458748.36971 = 
20:52:22.94 UT on September 21, 2019

Hele formålet med denne 
øvelse, er at bestemme 

dette tidspunkt.

Jens Jacobsen observerde samme passage og 
fik: JDmin = 2458748.37000 = 20:52:48.00 UT on 
September 21, 2019

En forskel på 25 sekunder !!!

http://var2.astro.cz/


Opsummering



Sidst men ikke mindst
Research!!!
I stedet for blindt at lave observationer på et objekt, så 
søg i literaturen eller på nettet efter oplysninger om det 
specifike objekt, eller objekt type

https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=about.vartypes

EW
W Ursae Majoris-type eclipsing variables. These are 
eclipsers with periods usually shorter than 1 day, 
consisting of ellipsoidal components almost in contact 
and having light curves for which it is impossible to 
specify the exact times of onset and end of eclipses. The 
depths of the primary and secondary minima are almost 
equal or differ insignificantly. Light amplitudes are usually 
<0.8 mag. in V. The components generally belong to 
spectral types F-G and later.

https://www.youtube.com/watch?v=Azig0bnyQPQ

https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=about.vartypes
https://www.youtube.com/watch?v=Azig0bnyQPQ

