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ABT doelstelling

• Bedoeld voor gebruik door alle Metius leden

• Vooral bedoeld voor maken van opnames 

van sterren, compacte nevels, planetoïden, 

en melkwegstelsels

• Minder geschikt voor maan, planeten en 

uitgebreide gas- en stofnevels



Inspiratiebron: Gunn S&T 10/97
Het idee: Gunn, Sky&Telescope okt 1997



Onze ABT op ‘tijdelijke’ locatie: achtertuin in Daalmeer

• 25-cm Meade LX200 Schmidt Cassegrain telescoop, met

• SBIG ST402 CCD camera, die beiden op afstand kunnen 

worden aangestuurd

• In 17 jaar tijd 147.494 CCD opnames gemaakt



Compacte CCD camera ST-402ME met ingebouwd filter-wiel met 

Blauw,Visueel en Infrarood filters



M51 op 3 Mei 2005 (links), en met supernova 

SN2005cs (rechts) op 31 Augustus 2005



Sluiernevel in de Zwaan door Rian van der Weiden



Software voor aansturing ABT 

• Ontwikkeld en onderhouden door Marco 

Seynen

• Na aanmelding (per email: 

marco@seynen.net) ontvang je de ABT 

software en een inlogcode



ABT software



Na aanklikken 

van object 

verschijnt basis 

informatie

Hierna: opdracht aan 

kijker: ga hier naar toe



ART Software

Opstartscherm van de ABT software (Status)

Bedienings

knoppen

Menus



Menu om de teleskoop aan te sturen

Kies uit een aantal 

verschillende databases

Hier: Messier catalogue



Menu voor telescoop aansturing

1) Selecteer het gekozen 

object

2) Druk op ‘goto’ knop

3) Zie wat er met de 

telescoop gebeurd: 

Zodra object bereikt is 

wordt ‘Action’ 

vernieuwd en verschijnt: 

‘slew completed’



Recente toevoegingen:
1) In Menu: keuze ‘Focus’ om gemakkelijker scherp te kunnen stellen

2) Drie nieuwe databases (hier voorbeeld van komeet Neowise in JPL)



Menu bediening camera

Daarna kan opname gestart worden

1) Kies belichtingstijd

2) Kies filter



Vier  recente opnames van Gerard Smit:



Uranus met 5 manen



Krabnevel M1



NGC 2959  met supernova  SN2021bbm



Draaikolknevel M51 in Jachthondenr



Statistieken per waarneemseizoen 

(eind zomer tot begin zomer volgende jaar)



Conclusie: ABT is gebruikt op 60-80% van de nachten 

dat het apparaat klaargezet was voor gebruik



Aantal opnames per seizoen groeide sterk tot ruim 22000 in 

2013 en daalde daarna weer sterk tot 3000 in afgelopen seizoen



Toekomst van de ABT?

• Het gebruik van de ABT daalt al jaren in het aantal gemaakte 

opnames per jaar.

• Maar het aantal verschillende gebruikers per jaar blijft stabiel.

• Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de ABT tijdelijk in 

mijn achtertuin geplaatst zou worden, we zijn inmiddels 17 

jaar verder.

• De betrouwbaarheid van de ABT is toegenomen maar nog 

steeds moet er enkele keren per jaar worden ingegrepen, bv 

om het deksel te sluiten als deze blijft hangen.

• Daarom is aanwezigheid van leden in de nabijheid van de 

ABT wel wenselijk hoewel niet echt perse noodzakelijk.

• Onze bouwplannen zijn op de lange baan geschoven waardoor 

de ABT toch nog wat langer in Daalmeer kan blijven.



Reacties?


