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Artikkel 14 Astrofoto med Meade LX 90, Canon EOS 60Da og MaxIm 

 

Fil: Toshiba/2018 Metochi/ukene 36 37 38/Artikkel 14 Astrofoto LX 90 og Canon 2015 og 2017 

 

Observasjonsperioden 22. august til 5. september 2015 

1. Er mulig å se stjernene «live» på kameraets LCD skjerm? 

 

Vi skal benytte følgende prosedyre og gjøre et nytt forsøk i september 2018: 

 

• Senter referansestjernen (Vesus for eksempel) i teleskopets synsfelt.  

• Overføringskabelen koples til PC og kamera 

• Kamerainnstillinger settes før kameraet settes «ON»: 

o Sett programvelgeren på «Live-view» visning (kamera ikonet) 

o Velg «AF» på objektivet (automatisk fokus) 

o Velg den minste forstørrelsen (Sigma: 70-300mm) fordi himmelen er lyssvak. Prøv 

også med objektivene Canon: 10-18mm og Canon: 18-55mm 

o Innstill «Dato og Tid», se manualen side 30. Velg lokal tid på stedet, sommertid 

Metochi +2 timer 

o Velg «Autoslukk: 30 min» (s. 50). Strømmen går etter 30 minutter. 

o «Lag mappe» (s104), bildene legges inn i «102Canon» f.eks. 

o LCD-skjermens lysstyrke settes til nivå 7 (s.217) 

o «Eksponeringskompensasjon» settes til +5 (s. 120) 

• Kamera settes «ON» og trykk på «Camera Settings/Remote shooting» i vinduet som vises på 

PC-skjermen og kontroller kamerainstillingene: 

o Blenderåpning F4.0 (størst lysåpning) 

o Hvitballansen settes til AWB (automatisk) 

o ISO verdien settes til AUTO 

o Bildeformatet settes til RAW+L (fin) 

• Aktiver «Live View shoot» 

o Er Venus «live» på PC-skjermen? Kameraet velger automatisk passende 

eksponeringstid. Den maksimale eksponeringstiden i «Live-wiev» visning er 30 s. 

2. Bilder og video lagres på PC og kamera 

o Velg mappeikonet og velg «destination folder»: E:\2018 Metochi\ukene 36 37 

38\Observasjoner 23. august 2018 

o Velg «File Name» og filene navnet Venus.  
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o Bildene/videoene sendes til valgt mappe på PC. Kun jpg-bildet lagres  på 

minnebrikken i kameraet dersom PC/kamera ikonet velges. Unødvendig å lagre 

bildene minnebrikken, velger av den grunn kun PC ikonet 

o  «Other Function»: velg «Test Shooting”: Denne funksjonen gir adgang til å vurdere 

bildet før det lagres. 

 

 

3. Kameraet på toppen av teleskopet 

 

Før vi starter fotograferingen av stjernehimmelen må kameraet festes til teleskopet. 

 

 

Kameraet koples til bøylen foran de to store «align» bøylene. Et vanlig bordstativ kopler kameraet til 

bøylen. Søkekikkerten og teleskopet skal normalt peke mot samme punkt på himmelen. Det var litt 

vanskelig å få sentrert kameraets synsfelt i samme retning som teleskopets synsfelt (metoden må 

forbedres). Jeg fikk det til slutt til ved hjelp av Månen før den forsvant ned bak fjellet. Plasserte Månen i 

teleskopets synsfelt og kamerats retning ble justert til Månen viste seg på kameraets LCD skjerm.  
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4. Vi er nå klar for å ta bilder av stjernehimmelen 

 

 
• Bildet viser de tre stjernene som danner Lillebjørns hale (Polaris, Yldrin og Urodelus) 

Bilde er tatt 22. august klokken 22:32:56 lokal tid med 70 mm telelinse Eksponeringstid er 2,0 s og ISO 

verdien 6400. Polaris er den sterkeste stjerna på bildet (magnitude 2.00, avstand 430ly og ligger 40’ fra 

himmelens Nordpol), Polaris er en dobbeltstjerne (18,2 buesekund), det er ikke kompanjongen vi ser på 

bildet. Yildrin ligger 3.5 grader fra Polaris i retning 322 grader (m=4,34 og d=172ly, navnet betyr stjerne 

på tyrkisk) og Urodelus ligger 4,5 grad fra Yldrin (4,21, 304ly), gresk ord for hale. 

• Sett programvelgeren på «Live-view» visning å ta et nytt bilde av halen 

• Sett programvelgeren på B og ta et nytt bilde 
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5.  Fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris 24. august 2018 

 

 

Fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris (Metochi 24. august 2015; klokken 23.33;  Canon 

EOS 60D med zoom objektiv 70-300mm f/4-5,6) 

Den sterkeste stjerna i sentrum er Polaris. Eksponeringstiden er 17 minutter. ISO verdien er satt til 100, 

en lav iSO verdi reduserer støyen i bildet eller lysforurensningen, som i dette tilfellet var lyset fra 

Månen.  Bildet viser at stjernene er fargerike på grunn av forskjellig overflatetemperatur. Lengden av 

sporene viser stjernenes relative hastighet. De stjernene som ligger lengst vekk fra «himmelens 

omdreiningspunkt» må nødvendigvis har større hastighet, de har lenger vei å bevege seg i løpet av ett 

døgn. Polaris flytter seg lite i løpet av 24 timer fordi Jordens rotasjonsakse går nesten gjennom Polaris, 

avviket er bare 40 bueminutter. Bildet viser at rotasjonsaksen ligger litt til høyre for Polaris. Polaris kalles 

ofte for Nord Stjerna fordi den viser retningen mot nord.  Jeg gleder meg til å forbedre vedlagt 

«rotasjonsbilde» i kveld, jeg må vente til Månen har forsvunnet, den går ned klokka ett i natt. Uten lyset 

fra Månen regner jeg med at kontrasten i bildet bedre. Jeg skal også forsøke en linse med mindre 

brennvidde (18-55mm) som gir større synsfelt. 
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6.  Bilder av Månen 25. august 2015 

 

 

7. Bildet av Månen og Tycho krateret (litt usikker), tatt 25. august 2015 
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8. Lillebjørn 25. august 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lillebjørn dreier seg 33 minutter rundt polpunktet 
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• Litt informasjon 

o Filnavn: CCD Image 48 Snipping   (103MB) 

o Bildet: 25. august 2015, klokken 22:04:41 UT (+3), eksponeringstid 2000 s (33 

minutter), ISO 100, kontrast 2602-4150 (MaxIm), Read out mode for image: 

«RAW Monochrome»; Historie: Convert Color 

o Kamera: Canon + zoom objektivet (18-55 mm, f/3.5-5.6, diagonal vinkel (FOW) 

74 grader 

10. Lillebjørn dreier seg 33 minutter rundt polpunktet, et jpg bilde 

 

• Litt informasjon: 

o Filnavn: CCD Image 48.jpg (10,2 MB); eksponerings-tid 2000s (33 minutter) 
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11. Lillebjørn dreier seg 33 minutter rundt polpunktet, et jpg bilde- 

 

• Litt informasjon: 

o Filnavn: CCD Image 48.jpg (304kB); eksponerings-tid 2000s (33 minutter) 

o Bildet viser hvor mye Lillebjørn har rotert i løpet 33 minutter 26. august 2015 

klokken 01:41 om natten. Bildet viser store områder av himmelen, 

vinkelstørrelsen av Lillebjørn er 19 grader. Legg merke til at Bjørnens hale ligger 

horisontalt og sentralt i bilde. Sporene etter de to «bakhjulene» er tydelige, den 

hvite/blå stjernen har en overflatetemperatur på 10000 grader, den gul-røde 

stjernen har en overflatetemperatur på 4000 grader. Sporene etter de to 

framhjulene er noe svakere, den sterkeste har magnitude 4,28 og den svakeste 

av de to har magnitude 4.96. de kan sees med det blotte øye dersom forholdene 

er gode.  

12. Lillebjørn i rotasjon 

 

Filnavn: CCD 47.jpg (200kB); eksponeringstid 1000 s 
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13. Mitt første bilde av Melkeveien 26. august 2015 var mislykket 

 

 

«Dette er dårlige greier, objektivet (18mm) krever mer kunnskap kunnskap!!, nytt forsøk tidlig i 

morgen» (sitat: Tarald) 

• Konklusjon: Et «landskapsbilde» av Melkeveien og åsen bak Metochi) må tas når Månen er 

under horisonten»» 

•  Vanskelig å fokusere 18-55mm linsen manuelt, linsen er følsom, liten forandring gir stort utslag 

• Litt om «Kreative sone» (Canon:113): 

o Program P: blender, ISO og extid velges automatisk (programmets kombinasjon kan 

også velges manuelt) 

o Program Tv : Innstiller extid manuelt og blenderen velges automatisk. ISO verdien må 

velges 

o Program Av: Innstiller blender manuelt og extid velges automatisk. Høyt f/tall gir 

dybdeskarphet(og liten lysmengde?). Lavt f/tall gir diffus bakgrunn.  Visning av 

skarphetsdybden (Canon, side 117). ISO reguleres automatisk.  Landskapsbilde  av 

Melkeveien må tas med stor skarphetsdybde, dvs høyt f/tall (blendertall). Høyt 

blendertall gir stor lysmengde.  

o Live: Maks lysmengde når Extid er 30’’ og blender er innstilt på f/3,5 
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o Program M: Blender og Extid innstilles manuelt. Måling av styrken av lyset som kommer 

fra objektet, se valg av målemetode side 119, Benytt Canon Utility 

▪ Kameraet står innstilt på gjennomsnittet i sentrum av objektivet. 

▪ Legg merke til Q-knappen: Innstillingen vises på skjermen, Blender og Extid kan 

endres. 

▪ Legg merke til *-knappen, se Canon side 122 

o Program B: Lukkeren er åpen så lenge utløserknappen er nede, se s. 123, les mer om 

støyreduksjon som gjelder for denne instillingen: 

• I menyen er valg «Sterk (2) støyreduksjon», reduserer støyen for stor ISO-verdi 

• osv 

o Live view på PC, benytt programmet «EOS Utility» 

 

14. Bilde av stjernebildet Vega, 27. august klokken 02.56 

  

Store problemer med fokus osv, gikk over til den store zoom linse, bildet under viser Vega, tatt 27. 

august klokken 02:56, lokal tid, eksponeringstiden er 40s og ISO er 400. Double-Double stjernene ligger 

rett nord for Vega, Sheliak rett vest for Vega. 
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15. 28. august 2015: Melkeveien et nytt mislykket forsøk 

• Observasjonene startet ca klokken 05:00, Solen stod opp 06:38. Astronomisk daggry: 05:02:22 

Før astronomisk daggry («astronomic dawn) blir himmelen ikke belyst av Solen, Solen er da 18 

grader under horisonten. Solen stod opp klokken 06:38:22. Skumringstiden denne morgen var 

01h:36Mm   

• Det astronomisk skumrings tidspunktet («astronomic dusk») om kvelden 27. august var: 

21:26:14, ved dette tidspunktet er Solen 18 grader under horisonten. Solnedgangen denne 

kvelden var 19:51:15. Skumringstiden («twilight») denne kvelden var 1h35m. 

• Nattemørket (27-28. august) varte i 7 timer og 39 minutter 

• Konklusjon: observasjonene startet en time for seint dersom vi kun tar hensyn til skumringen. 

Men en time før astronomisk daggry var Månen allerede 8 grader over horisonten. Månen 

belyste himmelen hele natten. Det var ikke mulig å ta bilder av Melkeveien denne natten på 

grunn av skumringen og 12 11,6 gammel voksene gibbous måne, jeg fikk tatt et bilde av utsikten 

fra Metochi observatoriet i skumringen klokken 06.22.28, 16 minutter før Solen stod opp. 

  

Nattens lengde på Lesbos her på Lesbos er 7 timer og 39 minutter. Astronomene definer lengden av 

natten fra det øyeblikk Solen er 18 grader under horisonten om kvelden til den igjen er 18 grader under 

horisonten om morgenen.  

Skumringen lengde er 1 timer og 35 minutter.  Observasjonene starter når natten begynner klokken 

21:26, Solen går ned klokken 19:51.  
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16. Bilde av stjernehopen I Herkules (M13) og stjernetåken Omega i Sagittarius (M17) -  29. august 

2015 

 

I dag 28. august 2015 er månen 95% belyst (nesten fullmåne). Skal i kveld klargjøre for observasjon av 

svake objekter i månelyset.  Månen står 29 grader over horisonten i sydøst (asimut 147 grader).  Planen 

er å ta bilde av månelyset i objektets posisjon på himmelen, skal også ta bilde av temperaturstøyen 

generer og til slutt skal de «røde» pikslene (piksler som er ødelagte) fotografers og fjernes fra bildet. 

• Gå gjennom «Artikkel 26 Metochi Astrofotografering med Meade LX90 og MaxIm» 

og ersatt Meade LX200 16 inc. Med Meade LX90 

• Det første bildet med Metochi teleskopet var kulehopen i stjernebildet Herkules 

(M13). Hopen er ikke sentrert i bildet og de få stjernene er ikke i fokus 

 

Bilde ble tatt 29. august 2015 klokken 01:15. Eksponeringstiden er 200 sekunder og ISO verdien er 250 
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•  

 

Bildet ble tatt 22 minutter senere samme kvelden. Eksponeringstiden er redusert fra 200 sekunder til 50 

sekunder. ISO verdien ble endret fra 250 til 5000. Denne endringen har ført til at flere stjerner er blitt 

synlige og lyset fra Månen er blitt synlig.  

Endringen i eksponeringstiden og ISO verdien er foretatt i programmet «EOS Utility». Hva er innholdet i 

setningen:  «Overført direkte fra RAW til JPG uten behandling (max Stretch)». Denne setning forutsetter 

at RAW-bildet er hentet inn i MaxIm og overført til jpg-format. Det er vanskelig å sentrere og fokusere 

objektet.  Må finne fram til en metode som løser disse vanskelighetene.  Er det mulig å se M13 «live» på 

kameraets LCD skjerm (punkt 1) 

• Problemer med sentrering og fokusering av objektet. Løsning: 

▪ Benytt astro-okularet i align-prosedyren 

▪ Monter SkyWatcher 

▪ Vær nøye med sentreringen av de tre teleskopene, de må peke mot 

samme punkt 

▪ La EOS Utility styre kameraet i innkjøringsfasen 

▪ Undersøk hvor mye fokus må endres fra 40mm til Canon med/uten 

okular 

▪ Etter montering av Canon, benytt nærmeste stjerne i 

fokuseringsprosess 
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17. Gikk tom for strøm  

o Løsning 

▪ Venter på strømkilden fra Danmark, ta kontakt med Dennis på mandag 

▪ Kjøp nye batterier, 8 styk C-14 

▪  

18. Synkroniseringen av LX90 teleskopet (se også «Article 12») 

 

• Teleskopet i utgangsstillingen («Home position») 

o Teleskopet må i utgangspunktet horisontalt når referansemerket står ved null grader på 

deklinasjonsskalaen.  

o De tre teleskopene peker mot samme punkt 

o Sett spenningen på. Piltastene («Arrow Key») styrer teleskopet. Rotasjonshastigheten 

(«Slew speeds») reguleres talltastene («Number Keys» ). 

o Plasserer kompasset ved siden av batterilokket, dreier teleskopet i horisontalplanet til 

nordlig retning. Trykk på tallet 9 og roterer teleskopet opp 39 grader i vertikalplanet. 39 

grader er stedets breddegrad. Leser av 39 grader på deklinasjonsskalaen («Dec. Setting 

Circle»).  Polaris skal i teorien dukke opp i teleskopet synsfelt.  I praksis vil Polaris ligge 

utenfor synsfeltet. Polaris vil komme til syne i søkekikkerten («viewfinder») dersom 

teleskopet dreies litt mot øst eller mot vest. Polaris plasseres i sentrum av trådkorset 

(«crosshair»), dersom teleskopene peker mot samme punkt vil Polaris også være i 

sentrum av teleskopet synsfelt.  Teleskopet har nå nordlig retning («True North»). Til 

slutt dreis teleskopet til 0 grader og teleskopet står i utgangsstillingen («Home 

position») 

• Synkronisering av teleskopet («Easy (Two-Star) Align») og observasjon av M13 

o Fjernkontrollen viser «Press 0 to Align or Mode for Menu». Prosedyren starter når vi 

trykker på tallet 0. Displayet viser: «North Method: 1=True 2=Compass», vi velger 1 fordi 

vi fant retningen til nord ved hjelp av Polaris. Deretter koples GPS systemet inn, 

«Getting GPS Fix» vises på skjermen og programmet i fjernkontrollen får lastet ned riktig 

tid og posisjon. Etter noen få sekunder beveger teleskopet mot den første 

referansestjernen. Referansestjernen sentreres i synsfeltet ved hjelp av piltastene, 

benytt trådkorset i søkekikkerten, deretter sentreres stjernen i sentrum teleskopets 

synsfelt.  Nøyaktig sentring kan utføres ved hjelp astro-okularet. Trykk ENTER og 

teleskopet går til den siste referansestjernen, denne stjernen må også sentreres og 

prosedyren avsluttes med ENTER. «Alignment Successful» vises derom synkroniseringen 

har vært vellykket.  

o Fjernkontrollen viser igjen «Press 0 to Align or Mode for Menu». Vi kan for eksempel ta 

bilde kulehopen M13 i Herkules, trykker «Mode» tasten og «Object» menyen vises på 

skjermen. Tasten ENTER gir åpner denne menyen, piltastene («Scroll Keys») nederst på 

tastaturet brukes til å finne fram i menystrukturen.  Menystrukturen i manualen (side 
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24) er nyttig, vi finner Messier tabellen i «Deep Sky» menyen. Teleskopet går til M13 når 

tallet 13 er skrevet inn og tastene ENTER og OG TO er aktivert (trykket på)  

o Start observasjonen med stor brennvidde på okularet (40mm).  Kulehopen i synsfeltet 

ved fullmåne ser ut som en diffus lysende flekk om dekker en stor del av synsfeltet, 

flekken er lysere i sentrum.  Bruker vi et mindre okular (26mm) blir flekken større og den 

tilsynelatende lysmengden blir redusert. Den store Herkules hopen ble oppdager av 

Edmund Halley i 1714, han så hopen med det blotte øye når atmosfæren var rolig uten 

Måne.  Charles Messier tok den inn i katalogen i 1764. I 1786 uttalte Wiliham Herchel 

følgende: «Det må være den vakreste klynge av stjerner, de er mange og komprimerte 

om midten» 

Visuelt har den en diameter på 13’, lysstyrken er 5,8 og avstanden ut er omtrent 

25000ly (den ligger i nærheten av Sentrum av vår Galakse??) 

I motsetning til de åpne stjernehopene (for eksempel Pleiadene) er stjernene i  

kulehopene knyttet sterkere sammen av gravitasjonskreftene.    

M13 er veldig gammel, nesten like gammel som Melkeveien. Denne hopen er spesielt 

interessant for astronomer som driver og forsker på stjerneutvikling. 

 

19. M13 observert 31. august kloken 02:23, Filen IMG-0039.jpg 

• Lag egen mappe for EOS Utility bildene. MaxIm ildene legges i egen mappe 

• Et prøvebilde  

 

Filen IMG_0039.jpg. Fargekonvertert og kontrastbehandlet. Eksponeringstiden er satt til 35 sekunder og 

ISO verdien er 2500. 
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20. M13 observert 31. august klokken 02:23, Filen IMG-0039.CR2 

 

 

 Benyttet Snipping Tool (??), kontrast behandlet i EOS Utility, ikke kalibrert for støy. 

 

+brightnes korrigert 
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21.  31. august 2015 fikk jeg besøk, på programmet stod Ringtåka i Lyren (M57) og flotte 

dobbeltstjernen Almach i stjernebildet Andromeda  

 

 
 

• Damene i fokus. «I skumringen»,  til høyre i bildet står Jan Arve Olsen (UiA) med 

armen rundt kona Gudrun Rohde (UiA). Til venstre står Nina Jøransson  
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• Dobbeltstjernen Almach, mangler et bilde av denne stjernen. Den sterkeste stjernen 

gul og den andre stjernene blå/hvit. 

 

 

 
 

Bildet viser filen IMG_044.CH2 filen (19Mb) Dobbeltstjernen Almmach. Er det mulig å få splittet 

den gule og blå/hvite stjernen? Info: ISO-320; Eks-tid 3 sekunder. Vinkelavstanden mellom de to 

stjernene er 9,8`` (buesekund). Digital Photo Professional konverterer fra CR2 til jpg. 
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• M57 Ring tåka 

 

 

 
 

IMG_063 «Snipping» ISO 6400; 35 sekunder, 1. september klokken 03:12:48 (+3) 

 

 

22. 2. september2015, «Sigargalaksen»  M82 galaksen i stjernebildet Storebjørn. 

 

• Bilde av stjernene gjennom primærfokus med (og uten okular) 
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▪ Undersøk orienteringen av objektet i primærfokus og hva som skjer 

med bildet på «Live» skjermen nå vi bruker piltastene på teleskopets 

fjernkontroll.  

 

o Stjernene rundt M82 viser at bildet er rettvendt (1. september 2015 

23:17:44 (+3)); (6400/30); (se SkySafari Pro). Bildet viser hvordan stjernene 

og galaksen er orientert observasjonsøyeblikket. Der ligger en rad av 

stjerner rett nord galaksen. Bildet viser 2 stjerner øst for galaksen. 

o Dersom det er ønskelig å sentrere galaksen, benytt de fire piltastene på 

fjernkontrollen. Galaksen løftets opp i bildet når teleskopet dreies 

nedover (piltast: Ned). Ønsker vi galaksen litt mer til høyre i bildet 

må teleskopet dreies litt mot vest eller litt til venstre (piltast: 

Venstre).  

o M81 ligger 34’ i SSW retning. Vi må løfte teleskopet opp 30’ skal vi få M81 

inn i synsfeltet: Trykker vi på tallet 4 og deretter på PilOpp i 8 sekunder ( 

«Number Key 4 = 16x=16 x siderisk tid = 4’/sec), kjører vi teleskopet litt til 

høre vil  vi på M81 inn i feltet. 

o Et 45 graders prisme på SkyWatch teleskopet gir et rettvendt bilde.  

o Sleew speed: mulighetene 

▪ Key 1: 1x = 0,25’/s  

▪ Key 2: 2x = 0,50’/s  
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▪ Key 3: 8x = 2,0’/s  

▪ Key 4: 16x = 4,0’/s 

▪ Key 5: 64x = 16’/s 

▪ Key 6: 128x?? (0,50) = 32’/s (0,5 gr/s) 

▪ Key 7:  (1,50)= 90’/s 

▪ Key 8: 3o =180’/s 

▪ Key 9: Max = 390’/s 

 

M82, en spiralgalakse I Storebjørn (sigargalaksen) (IMG_079); ISO 1600; 120 sek. 12Mly; 11,2 arc x 4,3 

arc; 8,33; 1. september 2015 klokken 23:29:20; Meade LX 90; Canon EOS 60Da 

 

23. 3 september 2015, M81 (Bode tåken, en spiralgalakse  og M17 (Omega tåken) 

 

o Hvordan finne svake objekter på himmelen som kun blir synlig via astrofotografering? 

o Dersom objektet ikke er synlig i SkyWatch søkren, benytt: 

o   «High Precision»  i «Setup Menu»:  AutoStar går først til en nærliggende lyssterk 

stjerne og «ENTER to Sync» vises i displayet. Sentrer stjernen i synsfeltet og trykk på 

ENTER knappen, går deretter til det lyssvake objektet. Alternativet er «SycTelescope» i  

Auto Star Suite 

o Enda gjenstår det en del forståelse her 
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o Prøv å kople teleskopet til  Auto Star Suite 

o Resultat: Mislykket forsøk 

o  

24. 4 september 2015: Kan MaxIm og AutoStar Suite styre teleskopet? 

 

• Svaret er ja skal vi tro «Operating Instruction», følg de syv punktene i avsnittet «Telescope  

Control» 

• Benyttet tilsendt kabel («6-fot, 4-pin til 6-pin cabel»), Serial interface adapter (RS-

232/USB overgang 

• 6-foot kabelen koples mellom Autostar-fjernkontrollen (serieporten) og USB på PC. 

Dette kabelsettet fulgte med teleskopet etter reparasjonen i Tyskland. På pakken 

står det «USB PC-Connector Cabel Set for Autostar #497» 

• Last inn #506 AstroFinder , CD-en kom sammen med kablene. 

• Nytt forsøk med «ny» driver lastet ned fra «Meade.com», filen er lagret i mappen: 

Libraries/Documents/USB_to_Serial_Softvare/… 

• Ikke kontakt (5.september), mail er sendt til Dennis, venter på svar.  

• Ta kontakt med Eirik IT-hjelp år du kommer hjem 

• Ta kontakt Med Meade support. Dette må løses!!! 

25. 5 september 2015  Andromeda M31 og M16 Eagle Nebula 

• Fint å gå gjennombildene fra kvelden med «Digital Photo Professional» 

• Startet med Eagel i Sagittarius, tok det første bildet av tåken klokken 21:55.  

 

Filen IMG_0077 Eagel tåka i stjernebildet slangebæreren. CR2 klokken 23.41.58. Eksponeringstid: 18 sek; 

ISO 6400. Visuell magnitude: 6.40  
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• « Det er ønskelig at lyset slukkes når du er ferdig på toalettet/dus og lukk dørene».  

• Dreide teleskopet ca 180 grader og startet observasjon av M31, avsluttet kl 24. 

• Mitt første bilde av M31 

 

Vi ser sentrum av M31 til høyre. Må jobbe mer med sentrering av SkyWatch og Meade. Fokuserte Canon 

vha Altair, bruk tid her i fokuseringsprosessen, benytt forstørrelsen 5X. M31 en ble ikke sentret i bildet 

etter GOTO. Kjører teleskopet litt til høyre, Slew speed tast 4 

o M31 sentrert i bildet (0062_6400_28_23:16) 



24 
 

 

o Adder bildene fra 0062 til 0070, de ligger i mappen: …»Addisjon av 9 M31 bilder». De 9 

bildene har en eksponeringstid fra 10s til 28s. ISO-verdien er konstant.  

6 september: Besøk av ekteparet Nina og Thomas 

o Visningen ble avbrutt av lette skyer 

o Det var et flott par, som viste stor interesse  

o Jeg inviterte familien til tid Tycho Observatoriet sommeren 2016 

7 september: Teleskopet ble demonter, pakket og flyttet til lager på Mtochi 

o Thomas hjalp 

 

 

 

 

 


