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1. Opstilling
I den medfølgende cd-rom er der en stor manual, som særligt interesserede kan læse. Herunder
følger nogle hints til at komme i gang, hvis man er utålmodig.

1. Sørg for at der er et opladet batteri isat kameraet. (Batteriholderen er i bunden af kameraet.
Det tager flere timer at lade et fladt kamerabatteri op, så lad op fra morgenstunden.)

2. Tilslut USB-stikket til kamera og pc. På kameraets venstre side er der en gummiflap, som 
kan skubbes væk. (Den flap, som ligger nærmest kameraets bagkant.) Benyt det midterste
stik. Det er mærket ”A/V-out digital.”

3. Tænd for kameraet på kontakten øverst til venstre på kameraet.
4. Åbn programmet ”EOS Utility.” Tryk på teksten ”Camera settings/remote shooting.” Du får

et skærmbillede som vist i figur 1.

Øverst står hvor mange billeder, du kan optage. Den
sorte knap er kameraudløseren.

a) Du  kan  højreklikke  på  tallene  i  feltet  under
teksten ”Pictures.”

b) M: Betyder Manuel. Sådan skal der stå.
c) I  feltet  hvor  1/20  står  kan  du  sætte

eksponeringstiden.
d) ISO-angiver  isotallet,  altså  ccd-ens

lysfølsomhed.
e) AWB. Automatic White balance. Du kan også

lave din egen flatfeltning, hvis billederne ikke
ser  ordentlige  ud.  (Se  CANONS  manual  for
vejledning hertil.)

Når  du  åbner  EOS,  så  vælg  som  start  ovenstående
konfiguration.

Indstillinger

Fokusering

Okularprojektion

Sæt  25  mm-okularet  i.  (Det  okular,  som  ikke  har
øjeskygge.)  Okularet  skal  direkte  bagi  i  kikkerten.
(Altså  ingen vinkelspejl  må være monteret.)  Fokuser
dernæst kikkerten. Monter kameraet på teleextenderen
og monter hele molevitten på kameraet, hvor okularet
sad. Drej fokus-knappen ca. 3/4 omgang mod højre.

Åbn nu EOS-Utility og foretag finfokusering. (Tryk på
”Remote  Live  View  Shooting”.)  Husk  at
eksponeringstiden  skal  være  længere  under  Remote
Live View Shooting – når du har fået finfokuseret, kan
du  bruge  test-shoot-knappen  til  at  tilbagejustere Figur 1
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eksponeringstiden.
Hvis  du  sætter  låget  med  de  tre  huller  på  toppen  af  kikkerten,  får  du  tre  billeder  af  den
stjerne/planet, som du fokuserer efter. Drej nu fokus-knappen til de tre billeder smelter sammen til
ét billede.

Direkte montering

Fokuser med 25 mm-okularet. Fjern derefter okularet fra kikkerten og skru kameraet direkte i halen
på kikkerten. Foretag fokueringen via EOS-Utility. Du skal dreje fokusknappen mod uret.

ISO-tal

Jo større ISO-tal, du vælger, des mere lysfølsom bliver kameraet. Dvs. skal du optage billede af et
ekstremt lyssvagt objekt kan det være en fordel at vælge en stor ISO-værdi. Ulempen er, at billedet
ikke bliver særligt skarpt, idet det ser ud til at være en del spredt lys i billedet.

Hvis du vælger et meget lavt ISO-tal (f.eks. 100), så skal du eksponere i lang tid, hvis objektet er
lyssvagt. Det kræver dermed, at kikkerttrackingen er i orden. Ellers bliver stjernerne ikke runde på
billedet.

Blændetal

Hvis du bruger kikkerten, kan du ikke justere blændetal. Nedenstående gælder altså kun, hvis du har
en objektivlinse monteret.

Hvis du skal observere Månen f.eks. skal du vælge en lille blændeåbning, for at forhindre et billede
med dårlig dybdeskarphed. En  lille blændeåbning er det samme som  et stort blændetal. En stor

Figur 2
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blændeåbning, som er det samme som et lille blændetal giver stor lysfølsomhed, men ikke så god
dybdeskarphed.  Altså:  Jo  større  blændetal,  des  større  dybdeskarphed  men  også  mindre
lysfølsomhed.

Eksponeringstid

Længden af eksponeringstiden afhænger at objektets lysstyrke, det valgte ISO-tal samt blændetallet.
Herunder er et par eksempler:

ISO 100 giver eksponeringstider på ca. 0,05 s for Månen, for Solen ca. 1/1000 s, for en planet ca.
0,1-1 s og for Orion-tågen ca. 300 s. (HUSK at solfilteret skal være foran kikkert/kamera, når Solen
fotograferes.)

EOS kan måle i maks 30 s, men med kameraudløseren kan du selv sætte eksponeringstiden helt
vilkårligt. For at aktivere kameraudløseren, skal du på kameraet dreje venstre drejeknap om på ”B”.
Du skal fjerne USB-stikket for at B-funktionen virker.

Kikkerten
Sæt  kikkertens  rotationsakse  til  at  pege  mod  Nord.  Tænd  kikkerten  og  følg  vejledningen  på
displayet. Når du kalibrerer, er det bedst at benytte mindst to stjerner.

Okularer kan sættes i enden af kikkerten. Skal du også tage billeder er det bedst at sætte 25 mm-
okularet  (det  som  ikke  har  øjeskygger)  i  adaptoren,  der  hedder  ”Eyepieces  Project  Camera
Adapter.” Se figur 3.

Venstresiden sættes i kikkerten og højresiden i kameraet. (Sørg for at adapteren sidder godt fast i
kikkerten før du slipper udstyret. Kameraet er vildt dyrt.)

Figur 3
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Adaptoren kan indeholde et okular, som du kan se på figur 4. Når du har fokuseret kikkerten, så den
passer til  dine øjne, skal du ved kameramontering efterjustere. Det skyldes, at dit øje ikke helt
præcist ligger samme sted, som ccd-detektoren. (Benyt EOS' Liveview-funktion til at finjustere.)
Du skal dreje fokusknappen med uret ca. 1 hel omgang for at finjustere.

På figur 5 kan du også se et billede af den færdige opsætning.

Figur 4

Figur 5
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2. Fotografi af store felter
Hvis du ønsker at fotografere Månen, eller stjernernes bevægelse over et længere tidsrum, kan du
anvende en trefod med SkyTrackeren monteret. Betragt figur 6.

Skytrackeren er til venstre. På den sidder en lille polsøger, som bruges til at få vendt opstillingen, så
motoren kommer til at dreje opsætningen i ækvatorplanet. Monter først SkyTrackeren på trefoden
og sørg for at den sidder helt fast! Sørg også for at trefodens strammeskrue er helt stram.

Monter derefter linsen i kameraet og sørg for at den er monteret korrekt. (Den skal sidde helt fast i
kamearahuset.)

Monter  nu  kameret  på  SkyTrackeren  –  kameraet  kan  vende  på  to  måder,  men  sørg  for  at
monteringen ligner billedet herunder. Forvis dig om at der ikke er slør i monteringen. Hvis det er,
skal du afmontere kameraet og genmontere det forskudt 90 grader. 

Grovjustering

Vend trefoden så søgekikkerten peger mod nord, og kig så gennem søgekikkerten. Du bør kunne se
Nordstjernen i søgefeltet. Hvis du ikke kan se Nordstjernen, skal du justere
på trefoden, indtil du kan se den.

Finjustering

Når du kan se Nordstjernen skal den stå rigtigt, og den rigtige position kan
du se på en App, der f. eks. kan være PolarFinder. (Android.) Se figur 7.

Brug knapperne på SkyTrackeren til at dreje opstillingen, så det du ser i
søgekikkerten passer med det, du ser på appen.

Du er nu klar til at optage, så snart du har tændt SkyTrackeren.

Figur 6

Figur 7
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3. Celestron NexImage 5 – iCap 2.4
På figur 9 kan man se brugerfladen.

Figur 8
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Startopsætning

Gå ind i Videoopsætning, som er ikonet til højre for stien. Vælg følgende:
1. D-drevet eller et andet drev med megen plads.
2. Hak af i Enable automatic video filename generation.
3. Vælg et præfix, som f. eks. kan være planetens navn.
4. Vælg Time stamp.
5. Gå ind i Fanebladet avanceret. Vælg f.eks. Auto-Stop efter f. eks. 20 s eller 1000 frames.
6. Gå ind i  billedstørrelse og vælg (RGB32, 2592x1944) og lad vinduet være 20 % af maks

størrelse. 
7. Sæt binning til 4x, så man får samlet en masse lys op. Det letter opgaven med at finde

planeten og få den centreret.
8. Når planeten er fundet, fjernes binning igen. Derefter ændres vinduesstørrelsen, så framerate

kan øges. Vælg RGB32 640 x 480 og lad så vinduesstørrelsen være 100 %.
9. Gå ind i menuen  Device og vælg  Properties.Vælg Red: 110. Green: 88. Blue: 116.  Color

Enhancement skal være hakket af.
10. Brug Y800 codec eller RGB32.
11. Når planeten skal findes, så øg gain og/eller exposure er store, så man kan se planeten uden

at den er overskeponeret. Som udgangspunkt kan man vælge følgende
1. Mars: Exposure = 1/73, gain = 50 %.
2. Jupiter: Exposure = 1/60, gain = 50 %.
3. Saturn: Exposure = 1/44, gain = 100 %.

12. Tryk så på den røde optag-knap. Den stopper selv når den valgte grænse er opnået – eller
man kan selv trykke på stop.

Hints

1. Lav mange frames. Optag 5-10 min på Saturn, mere på Mars og mindre på Jupiter.
2. Kort eksponeringstid mindster overeksponering – men måske får man ikke svage deltaljer

med. Men så kan man øge gain.

4. Observationsteknikker
Kikkerten har en diameter på 20 cm. Det er en f/10-kikkert, dvs. brændvidden er 2,0 m. Vi har en 
fokalforkorter, så kikkerten kan blive til en f/6,3-kikkert, dvs. brændvidden kan ændres til 1,26 m.

Fotosensorens effektive mål er 14,9 x 22,3 mm2.

Feltstørrelser
Man kan beregne feltstørrelsen ud fra følgende formel:

Figur 9
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ϕ=2⋅sin−1(δ x i⋅N i

2⋅b ),

hvor b er brændvidden, Ni er antallet af pixler i de to retninger og dxi er pixelstørrelsen. Dvs. 

f-tallet f/10 f/6,3. (Fokalforkorter skruet på
kikkerten.)

φx (grader) 0,639 0,968

φy (grader) 0,427 0,645

Observationer
Månen og Solen har vinkeldiametre på ca. 0,53º, så på en fuldmåneaften er f/6,3 at foretrække med
mindre man vil lave en mosaik af to billeder. Monter også hhv. måne- hhv. solfilteret.

Planeterne fylder meget mindre, så der bør man lave okularprojektion. Man kan f.eks. bruge 25 mm-
okularet med mindre seeingen er rigtig god, hvor 14,7 mm-okularet kan prøves. 4,7 mm-okularet duer
nok aldrig til okularprojektion.

Oriontågen M42 fylder ca 3 x 2,5 kvadratgrader, så den kan ikke klemmes ind på et billede. Husk en
god tracking og et ISO tal på ca 100-400 med eksponeringstid på 5-10 min. (Store ISO-værdier giver
kortere eksponeringstider men også støj i billederne.)

Andromedagalaksen M31 fylder over 4º så der slipper man ikke uden om mosaikker, med mindre man
vil prøve med en alm. fotolinse og så sætte kameraet på SkyTrackeren.

-o-
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