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• Ik werd lid van Metius in 1996 (als ik me goed 
herinner) via M111, de club van het Jan 
Arentsz, geleid door dhr Braakman.

• Ik werk sinds 2007 in Engeland….
• Ik werk aan transients (bv supernovae, 

gammaflitsen) 
• Voor mijn werk gebruik ik grote telescopen 

van ESO dagelijks, en ik zal de ELT ook gaan 
gebruiken (hoop ik!)

Over mij…



• Optische telescopen
• Waarom steeds groter?
• De Europese Zuidelijke Sterrenwacht (European Southern Observatory, ESO)
• Een sprong voorwaarts: de ELT
• Hoe vergelijkt ELT met de andere reuzentelescopen van de nabije toekomst?
• Waarnemen met ESO telescopen: mijn ervaringen 
• Vragen en discussie?

Inhoud…

ESO



Telescopen

Museo Galileo, Florence.

Scala/Art Resource, New York

ESO

400 jaar



Hoe kunnen we vooruit met waarnemingen?
1) Nieuwe golflengte beschikbaar maken (bv door nieuwe telescopen die kunnen waarnemen 

in een eerder niet goed verkend gebied, denk bijvoorbeeld aan Lofar)
2) Beeldveld (denk aan Lofar, Rubin Observatory/LSST)
3) Tijds-informatie (denk aan Rubin/LSST, ZTF)
4) Gevoeligheid (zwakkere bronnen kunnen zien, op grotere afstand)
5) Beter resolutie (kleinere bronnen kunnen oplossen)

 
 

Dit kost geld, dus gaat makkelijker 
door internationale samenwerking

Nieuwe telescopen

ELT

ESO



1) Grotere spiegels en lenzen vangen meer licht: je kunt zwakkere objecten zien
2) Je kunt kleinere details zien (mits je effect van de atmosfeer kunt tegengaan)
3) Meer licht voor hogere precisie metingen

1): belichtingstijd tijd schaalt grofweg (voor background-limited) als D4, dus met ELT kan je een object met 
500x minder belichtingstijd waarnemen dan met een 8m klasse telescoop als de VLT
2): resolutie schaalt ongeveer met D, dus 5x zo goed als VLT (met veel caveats)

Een aantal wetenschappelijke kern-vragen en domeinen:

* De eerste melkwegstelsels: spectroscopie van zwakke, hoge roodverschuiving stelsels

* Exoplaneten: spectroscopie (radiale snelheden, transmissie-spectroscopie), direct imaging, tekens van leven

* Kosmologische parameters (fundamentele constantes, directe metingen uitdijing heelal)

* Sterpopulaties: spectroscopie met goede resolutie van zwakke clusters en stelsels

* Ons melkwegstelsel: nauwkeurige metingen van het zwarte gat in onze melkweg door sterren die er rond 
draaien

Elk van de vragen genereert een set requirements (e.g. stabiliteit, grootte spiegel, golflengte bereik, 
brandpuntsafstand, AO, etc).  
Niet alles kan: via verschillende priorisatie rondes worden meningen/wensen van astronomen verzameld, en 
daarna technisch geëvalueerd. Daaruit komt een ontwerp met een budget. Dat wordt jaren aan geschaafd!
Moet goedgekeurd worden door de ESO council (financieel), inclusief aanbestedingsprocedures: alle 
componenten worden aangeboden voor tender in de lidstaten (en Chili!). Investering in kennis-economie.
Dit proces duurt lang. ESO moet zorgvuldig omgaan met financiële risico’s (lenen voor deel budget)

Groter…



ELT

ELT is het eindproduct van tientallen jaren studies naar extreem grote telescopen (e.g. OWL). 
Ruw ontwerp van ELT. Waarom ziet ie er zo uit?
ELT Spiegel: 39.3m, brandpuntsafstand: 743m (!!). Dome: 86m diameter, 74m hoog

ESO



Telescoop spiegel systemen

Telescoop focus: Primair (groot beeldveld), Cassegrain, Nasmyth en Coude. 
Nasmyth: meestal door de elevation-as. Stabiel platform om je (zware) instrument op te zetten, 
maar je moet steeds instrument roteren!  
Cassegrain: 2 spiegels, dus goede efficiëntie, en goed voor polarimetrie. Maar, instrument kan 
“buigen” en trillen 
Coude: handig als je je instrument zo stabiel mogelijk wilt houden, of een lange 
brandpuntsafstand wil 
In praktijk vaak een heel extra systeem aan correctors nodig.

Christian & Roym Cambridge U press



Cassegrain en Nasmyth focus
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ELT

Model van ELT. Waarom ziet ie er zo uit?

ESO



Europese zuidelijke sterrenwacht (ESO)

• Sinds 1962, opgericht door 5 lidstaten (inclusief Nederland) 
• Intergouvernementele organisatie (staten zijn lid)
• Budget approx 160 M€/yr (in 2017, NL deel ~8.6 M€/yr); ELT 

budget ~1.3 G€. 
• 4 observatoria in Chili 
• Er zijn nu 16 lidstaten. Contributie (en “entrance fee”) 

gebaseerd op BNP. Voorbeeld: Ierland is kortgeleden volledig 
lid geworden. Zij betaalden een entrance fee (~11 M€), ELT fee 
(1.9M€) en jaarlijks lidmaatschap (1.6M€). Het Verenigd 
Koninkrijk werd (pas) in 2002 lid, en betaald >25M€ per jaar. 

Leden: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Groot-
Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland
Partner: Australie (10 jaar): toegang tot La Silla en Paranal, niet 
ELT 
Helaas: Brazilië
Gastland: Chili 
 
Uw rol als sterrenkunde-liefhebber is belangrijk! Popularisering 
van de resultaten van ESO door verenigingen is belangrijk om 
te laten zien waar de investeringen goed voor zijn geweest. 

Wikipedia
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ESO locaties

www.eso.org

• La Silla (ESO 3.6m, NTT), met een boel andere telescopen (Dk1.5m, BlackGEM, 2.2m, TRAPPIST, etc)
• Paranal (VLT), met een aantal andere telescopen vlakbij (CTA-South, SPECULOOS, NGTS)
• Chajnantor (ALMA, APEX)
• Armazones (ELT!)
• Hoofdkantoren: München (Garching) en Santiago (Vitacura)
• Supernova (planetarium, bezoekerscentrum) in Garching

ESO



VLT

VLT (~350 M€). Eerste UT in 1999. 4x8.2m

ESO
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VLT

4 Unit telescopen (Antu, Kuyen, Melipal, Yepun), 4 Auxillary Telescopes (VLTI), VISTA, VST
Een enorme hoeveelheid instrumenten. Meest productieve observatorium ter wereld. 

ESO



Instrumenten

ESO heeft een instrument bouw en onderzoek programma, bv voor detectors, readout 
electronica, software, cryo, etc etc. Een klein aantal instrumenten werd/wordt volledig door 
ESO gebouwd en gefinancierd, de rest is via consortia. Strikte regels! 
Er is ook een visitor focus voor visiting instruments (bijvoorbeeld ULTRACAM) in sommige 
semesters.

Voor ELT zijn er (voor zover ik weet) geen plannen voor visiting instrument op dit moment, 
maar die komen er mogelijk ooit wel.

Wil je een nieuw instrument bouwen voor een ESO telescoop? Dat kan! Langdurig traject, en 
niet goedkoop… Via calls vanuit ESO (SOXS) en externe voorstellen.  
NTT: SofI en EFOSC2 worden decommissioned binnenkort.

ESO



Terug naar ELT

ESO



Adaptive optics

Actieve optiek: vervormen van een spiegel om te corrigeren voor vervormingen door 
zwaartekracht, temperatuur, etc. Dunnere spiegels mogelijk. Langzaam proces 
Adaptieve optiek: Heel snelle vervormingen van een of meer spiegels om de effecten van de 
atmosfeer (seeing) te compenseren.

Natrium lasers: de lasers worden door speciale telescopen gelanceerd en exciteren de natrium 
laag hoog in de atmosfeer (80-105 km, ongeveer 5km dik). Maakt een kunstmatige ster. 

ESO



Adaptive optics

De 4 lasers van UT4, 4LGSF

Andor

Rigaut et al

SCAO: enkele DM, meestal een natuurlijke 
ster + lasers 
SCAO, met (K) en zonder (V) AO -> 
MCAO: 2 DMs, meerdere lasers en sterren  
en WFSs
EXAO en GLAO - ELT kan ze allemaal 



Adaptive optics

MCAO 

WFSs niet op optische as
2 deformable mirrors (DM)
Heel moeilijk computationeel
probleem!  
Test opstellingen: het werkt

Nodig voor groter beeldveld  
met uniforme correctie.

Rigaut et al



Terug naar ELT
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M1 tot M5

5 spiegels tot Nasmyth focus: niet heel efficient, goede Adaptive Optics mogelijk (M4 en M5) ESO



ELT

ESO



M1

39m, 798 segmenten. Elk is hexagonaal, 5cm dik, Zerodur, 250kg (inclusief support) en ligt op 
27 supports (Nederlands bedrijf). 9000 edge-sensors om nauwkeurig de relatieve positie van 
elke spiegel te meten met nauwkeurigheid van nanometers.  Er zijn 6 “sectors” van M1, elk met 
133 segmenten, alle 6 dezelfde (er zijn dus 133 verschillende segment vormen). Er wordt een 7e 
sector gemaakt vanwege re-coating (er is een reserve voor elk van de 133 vormen), dus totaal 
931 segmenten met 798 op de telescoop. M1 is actief controleerbaar via de 27 supports en 3 
actuators per segment. 
Recoating: elke 18 maanden (net als VLT, NTT).
M1 vangt tientallen miljoenen keer meer licht op als ons oog 

ESO



Timeline

Up-to-date tijdlijn: https://elt.eso.org/about/timeline/
Webcam: https://www.eso.org/public/netherlands/outreach/webcams/#armazones

19 juni 2014 Top van de Armazones berg vlak gemaakt (met explosies)

4 dec 2014 Groen licht voor start constructie ELT door Council

2015 Eerste instrumenten contracten

25 Mei 2016 Contract voor dome en structure getekend

9 jan 2018 Eerste M1 segment blank gegoten door Schott

Mei 2018 Fundamenten constructie start

ESO

https://elt.eso.org/about/timeline/
https://www.eso.org/public/netherlands/outreach/webcams/#armazones


M1 tot M5

5 spiegels tot Nasmyth focus: niet heel efficient, goede Adaptive Optics mogelijk (M4 en M5) ESO



M2

Blank gegoten & annealed. 4.25m, 10cm dik, 80cm gat, convex (bol). 
Belangrijk: M2 hangt ver boven in de telescoop, dus veel aandacht besteed aan 
aardbevingsbestendige ophanging! Nauwelijks actieve optiek

ESO



M1 tot M5

5 spiegels tot Nasmyth focus: niet heel efficient, goede Adaptive Optics mogelijk (M4 en M5) ESO



M3

4m diameter, Zerodur, 3.3 ton. 10cm dik, met een centraal gat van 30mm. Actieve correctie. 
Redelijk recht-toe-recht-aan spiegel

ESO



M1 tot M5

5 spiegels tot Nasmyth focus: niet heel efficient, goede Adaptive Optics mogelijk (M4 en M5) ESO



M4

Gegoten en deels gepolijst.  
M4 doet de AO met M5. Grootste DM ooit (M2 DM van UT4 is 1.1m). Ruim 5000(!) actuators, 
kunnen de spiegel vervormen tot op 1kHz (1000x per seconde). 2.4m diameter, 6 keramisch-
glas segmenten van 2mm (!) dun (geslepen uit een 35mm dikke blank). Vorm-metingen 70 kHz. 
Tests in speciale meettoren in Europa voordat hij naar Chili gaat

ESO



M1 tot M5

5 spiegels tot Nasmyth focus: niet heel efficient, goede Adaptive Optics mogelijk (M4 en M5) ESO



M5

Heel dunne spiegel, 2.7 x 2.2m ellips, vlakke spiegel (gemaakt van 6 silicon-carbide segmenten 
samengevoegd). Grootste tip-tilt spiegel ooit (3 actuators).  Samen met M4 doet M5 de AO. 
Stabiliseert ook voor wind-shake, tot 10Hz met nauwkeurigheid van een tientallen milli-
boogsecondes. 

ESO



Nu naar de instrumenten

ESO



Instrumenten

Voor een grotere telescoop zijn de instrumenten ook groot!
Nederland is betrokken bij alle instrumenten, maar vooral METIS en MICADO. 

https://twitter.com/apolitosb/status/506737861698539520/photo/1



Instrumenten

Eerste generatie: MICADO, HARMONI, MAORY, METIS
(Een beetje) later: HIRES, MOSAIC
(Nog wat) later: PCS (nog niet gedefinieerd)

ESO



Instrumenten

Eerste generatie: MICADO, HARMONI, MAORY, METIS
(Een beetje) later: HIRES, MOSAIC
(Nog wat) later: PCS (nog niet gedefinieerd)

ESO



HARMONI

High Angular Resolution Monolithic Optical and Near-infrared Integral field spectrograph 
 
 
Klein beeldveld maar heel hoge spatiele resolutie,
3D spectrograaf.   

Speerpunten: Melkwegstelsels in vroege heelal en 
ster populaties in nabije melkwegstelsels, 
exoplaneten 

LTAO en SCAO

ESO



METIS

Mid-infrared ELT Imager and Spectrograph
Geleid door Leiden (PI). 
Speerpunten: exoplaneten, protoplanetaire schijven, melkwegstelsels op hoge 
roodverschuiving

ESO



MAORY

Multi-conjugate Adaptive Optics RelaY
AO instrument, levert AO capabiliteit aan andere instrumenten (bv MICADO)

ESO



MICADO

Met behulp van MAORY kan MICADO images maken op hoge resolutie. FoV is ~1’, pixel 
schaal is 4 milliboogseconde per pixel, 0.8-2.5 micron. Heeft ook coronagraaf.  
Nederlandse project scientist. 

ESO



Koepel en structuur

Uitdaging: aardbevingen, wind, stof, lucht stromingen in de koepel, waterdicht(!)
ESO



Timeline

Up-to-date tijdlijn: https://elt.eso.org/about/timeline/
Webcam: https://www.eso.org/public/netherlands/outreach/webcams/#armazones 

Covid-19 situatie en delays niet helemaal duidelijk nog, kan uitlopen

19 juni 2014 Top van de Armazones berg vlak gemaakt (met explosies)

4 dec 2014 Groen licht voor start constructie ELT door Council

2015 Eerste instrumenten contracten

25 Mei 2016 Contract voor dome en structure getekend

9 jan 2018 Eerste M1 segment blank gegoten door Schott

Mei 2018 Fundamenten constructie start

2019 Eerste sets M1 blanks naar SAFRAN REOSC voor polijsten

2022 Aflevering eerste sets M1 spiegel segmenten

2023 M2 klaar

2024 M3 klaar

2025 M5 klaar

M4 klaar + adaptive units

Telescoop structuur klaar

Dome klaar

2026 Integratie M1 segmenten

2027 Technical 1st light, Science verification

https://elt.eso.org/about/timeline/
https://www.eso.org/public/netherlands/outreach/webcams/#armazones


Timeline

Up-to-date tijdlijn: https://elt.eso.org/about/timeline/
Webcam: https://www.eso.org/public/netherlands/outreach/webcams/#armazones

https://elt.eso.org/about/timeline/
https://www.eso.org/public/netherlands/outreach/webcams/#armazones


Koepel en structuur

Uitdaging: aardbevingen, wind, stof, lucht stromingen in de koepel, waterdicht(!)

ESO



GMT en TMT

GMTO

TMT Observatory Corporation

Giant Magellan Telescope (24.5 /21.4m (collecting power), Las Campanas, Chili): OCI Washington, 

Chicago, Harvard, SAO, Texas A&M, U of Arizona, U of Texas at Austin, Australia National University, Korea   
Thirty Meter Telescope (30m, Mauna Kea, Hawaii): Caltech, U of California, Japan, China, Canada, India 

Beiden al enige tijd bezig met constructie. 



Op schaal… M1

CMGLEE. CREDIT: ESO

Vera Rubin Observatory (Rubin): enkele 8.4m spiegel
GMT: 7 segmenten, 8.4m (aluminium coating)
TMT: 492 hexagonale segmenten, 1.44m (zilver coating)
ELT: 798 hexagonale segmenten (totaal 931), 1.44m  (zilver coating)
(JWST): 18 hexagonale segmenten, 1.32m (goud coating)
Zilver: beter voor infrarood, Aluminium beter voor blauw 

Jaren zijn niet meer actueel voor meeste (covid)



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

In het volgende zal ik een kort overzicht geven over hoe het volledige proces in zijn werk gaat 
(een persoonlijk perspectief, aan de hand van een van mijn projecten…!)

1) Ik werk aan transients, en ben geïnteresseerd in de polarisatie van het licht van transients.



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

In het volgende zal ik een kort overzicht geven over hoe het volledige proces in zijn werk gaat 
(een persoonlijk perspectief, aan de hand van een van mijn projecten…!)

1) Ik werk aan transients, en ben geïnteresseerd in de polarisatie van het licht van transients.

Intermezzo: wat is polarisatie van licht? 
Licht is een golfverschijnsel, met een elektrische en  
magnetisch veld component die loodrecht staan op de  
voortplantingsrichting. De polarisatie van een lichtgolf is  
de oriëntatie van het elektrische component. Lichtbronnen  
zenden een mix van heel veel lichtgolven uit, en de netto  
polarisatie is klein (er is geen voorkeursrichting  van het  
elektrische component van de totale ontvangen straling).  
In sommige scenario’s is er wel een kleine netto  
voorkeursrichting, bijvoorbeeld in bronnen waar reflectie  
een rol speelt, of waar de straling wordt gemaakt door  
elektronen die in een magneetveld bewegen in min of  
meer dezelfde richting. 



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

In het volgende zal ik een kort overzicht geven over hoe het volledige proces in zijn werk gaat 
(een persoonlijk perspectief, aan de hand van een van mijn projecten…!)

1) Ik werk aan transients, en ben geïnteresseerd in de polarisatie van het licht van transients. 
Idee: kunnen we de polarisatie van een transient gebruiken om interessante transients te 
selecteren voor verdere waarnemingen? Wat heb ik nodig: een goede verzameling 
polarisatie metingen van een groot aantal transients die op een handige manier zijn 
geselecteerd zodat ik goede statistiek kan doen. Wat ik al heb: ervaring met polarisatie 
waarnemingen en een promovendus



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

In het volgende zal ik een kort overzicht geven over hoe het volledige proces in zijn werk gaat 
(een persoonlijk perspectief, aan de hand van een van mijn projecten…!)

1) Ik werk aan transients, en ben geïnteresseerd in de polarisatie van het licht van transients.
2) Haalbaarheid evaluatie van de benodigde metingen: ik wil zo’n 50 transients waarnemen, 

en wil nauwkeurige waarnemingen (veel signaal, weinig ruis) voor transients helderder 
dan 20 magnitude (dat is ongeveer de limiet van veel transient-zoek-experimenten). Wat 
rekenwerk: ik heb een 4 meter telescoop nodig om dit snel te kunnen doen. Op welke 
telescoop zit een instrument dat hiervoor geschikt is, en heb ik daar wel toegang toe?

3) Keuze: de 3.6m NTT  van ESO is geschikt: heeft een geschikt instrument, op een goede 
locatie (La Silla) en 2x per jaar een ronde voor waarneemvoorstellen.

4) Schrijf een waarneemvoorstel (proposal).   
Check het Call for Proposals document: is het instrument beschikbaar in de komende 
periode? Kan de telescoop het juiste deel van de hemel zien?  
 



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

1) Schrijf een waarneemvoorstel (proposal). 

Phase 1

Proposal bestaat uit zo’n 9 pagina’s. 2 deadlines per jaar, voor  
een periode van 6 maanden. 
Het is een formulier met categories zoals Scientific Rationale 
(wat is de achtergrond van de wetenschappelijke vraag die 
je wilt beantwoorden), Immediate Objective (wat wil je 
exact doen met de ESO telescopen), Time Justification (verant-
woording van waarneemtijd budget), Target List, en nog
een stel anderen. Veel werk, vooral in de detail studie van  
(signaal, sample size, etc)!  
Speciale proposal categorien voor grote lange projecten  
(Large Programme, Public Survey (VST,VISTA)),  “haast”  
categorie (Director Discretionary Time) en Guaranteed Time

Service time vs Visitor mode? 

(ESO betaald reiskosten en verblijf waarnemer)



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

1) Schrijf een waarneemvoorstel (proposal). 

Proposals moeten ge-anonimiseerd zijn.   
Proposals worden geëvalueerd door de Observing  

Programmes Committee (OPC), waarin astronomen zitten die
zijn gevraagd op basis van hun expertise, in gespecialiseerde 
panels (ESO krijgt ~1000 proposals per ronde!).  OPC ziet de 
naam van de voorsteller niet (anoniem). Panels maken een 
ranking (met voorzitters in speciale meeting om resultaten
van de panels te combineren). Na nog wat extra technische 
zaken wordt een aanbeveling gedaan aan DG. Proposers
krijgen een email met wat commentaar (paar zinnen) en een 
Ja of nee…

-> ESO heeft een Open Skies policy: projects selected on 

scientific merit basis, affiliation secondary 

Weinig (geen) check op dat landen hun financieel bijdrage
percentage terug krijgen in waarneemtijd. 



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

1) Oversubscription: verschilt per telescoop (UT voor VLT en instrument (en RA range etc). 
Kan zo groot zijn als 10:1…(bv MUSE op VLT)!  Niet succesvol? Probeer later weer… 

2) Succesvol? Doe dan Phase2 (met name voor Service mode). Benieuwd?  
https://www.eso.org/p2demo/home 
De Observing Blocks worden gecheckt door ESO staf. Je bent zelf verantwoordelijk… 
 

P2 demo account

https://www.eso.org/p2demo/home


Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

1) SPLOT was succesvol, ik kreeg 6 nachten NTT tijd in Visitor mode. Ik besloot mijn 
promovendus mee te nemen. De maanden voor mijn run druk bezig met strategie en 
software in orde te maken. Reis wordt geregeld door ESO.  
Birmingham -> Madrid -> Santiago -> ESO guesthouse. 

  
In the guesthouse kan je wat slapen en eten en kletsen met astronomen die net terugkomen van 
waarnemen of onderweg zijn naar andere telescopen. Je kunt ook een dagje op bezoek in 
Vitacura om met een boel andere astronomen te praten

eso.org

http://eso.org


Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

1) SPLOT was succesvol, ik kreeg 6 nachten NTT tijd in Visitor mode. Ik besloot mijn 
promovendus mee te nemen. De maanden voor mijn run druk bezig met strategie en 
software in orde te maken. Reis wordt geregeld door ESO.  
Birmingham -> Madrid -> Santiago -> ESO guesthouse -> La Serena -> La Silla  
Een ochtend vlucht van Santiago naar La Serena (ruim een uur). Dan in een busje voor een 
lange rit naar La Silla (~3 uur), de woestijn in. Je moet een dag van tevoren aankomen 
(acclimatiseren hoogte/droogte, en wennen aan een nacht-rooster)



Hoe gaat het waarnemen in zijn werk?

Dagen en nacht voor je tijd begint: kennismaken met day-crew en technische staf, meeting over  
gezondheid instrument en telescoop. In een van mijn runs ging EFOSC2 stuk de dag voor mijn 
run! Instrument set-up: plaatsen van de filters en elementen die ik nodig heb in het instrument. 
Maken van de eerste set OBs voor mijn run (inladen van de transients van de laatste dagen), en 
in de computers van ESO laden. Hopen op goed weer….



NTT



EFOSC2, SofI



NTT



NTT

3.6m heeft een ouderwetse koepel (voelt als 
een kathedraal), NTT een moderne, 
compacte. Hele gebouw draait!



NTT, 3.6m



NOB

De NOB (control room). 3 delen voor 3.6m, NTT en 2.2m.  
Ver weg van telescoop.  
Operator/support astronomer + waarnemer. Hard werk!
Vaak technische problemen om op te lossen. Werk begint rond 
16hr (start calibratie data). Dan eten (ontbijt/dinner), rond 18hr 
bij je desk. Bezig tot ochtendschemering, calibratie, en dan bed 
in rond 8 uur.  Gebruik elke minuut die je hebt!
Slecht weer: wachten. Clouded out: weer tijd vragen



La Silla

Rond middernacht start ik een lange OB (meestal 45 mins), en ren dan snel naar de kantine om
te eten en een espresso te drinken.
La Silla heeft een soft-ijs machine ;-) 



Data
De data die je neemt start binnen minuten in het centrale ESO archief in München. Als PI heb je 
recht op een proprietary period (meestal 6 maanden tot een jaar). 
Tijdens de waarnemingen reduceer ik de data snel om te zien of de kwaliteit goed is, en pas 
mijn schema aan. Na je nachten is het tijd voor terugreis. Je schrijft dan snel een paper en vraagt 
om meer waarneemtijd!

https://www.eso.org/UserPortal/registration

https://www.eso.org/UserPortal/registration


Data

Data archief:
http://archive.eso.org/eso/eso_archive_main.html
Data reductie: pipelines zijn publiek toegankelijk, maar je kunt ook je eigen software gebruiken!

Ook voor ELT zal alle data (uiteindelijk) publiek toegankelijk zijn, ook voor u!

http://archive.eso.org/eso/eso_archive_main.html


Service mode

Veel waarnemingen van ESO op Paranal gebeuren in Service mode, door een Support 
astronomer die jouw OBs uitvoert. 
Voor ELT zal een zelfde systeem komen als in Paranal. 

Ik zal tijd aanvragen voor ELT!

ESO



Vragen?


