
Astrofotografie
Sterrenbeeld schorpioen

Jan Scheers

Net als de bekende ster Betelgeuze in Orion,
staat ook Antares aan de vooravond van zĳn
dood als een supernova. Wanneer dat zal
gebeuren is onmogelĳk te voorspellen, maar
als het gebeurt zal hĳ gedurende een paar
maanden ook overdag waarneembaar zĳn.
Antares is een dubbelster, waarvan de
begeleider moeilĳk waar te nemen is. Maar
aangezien hĳ slechts 4,5° van de ecliptica af
staat, wordt hĳ af en toe bedekt door de
Maan: een ideale gelegenheid om zĳn
begeleider te bestuderen.
Opname werd gerealiseerd met een Nikon
200 F/2 en FLI ML16200 camera van
Telescope Live in El Sauce Observatory,
Chili.
Totale belichtingstĳd 275 minuten. RGB
18:18:19 in subframes van 300 s met elke
filter.
Processing met AstroPixelProcessor en
Photoshop CC met AstroPanel 4.2, Topaz
Sharpen AI en Franzis Denoise Projects 3
plug-ins.
Opnames & processing door Jan Scheers.
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In de zomer moet je een eind wachten
vooraleer je dierenriemsterrenbeelden kan
waarnemen, maar op een heldere nacht kan
je geduld zomaar eens beloond worden: de
Schorpioen, met Antares als één van de
helderste sterren aan de hemel, toont zich
dan net boven de horizon. De beste periode is
rond midden juli.
Het complete sterrenbeeld zelf kunnen we
nooit helemaal waarnemen, daarvoor is onze
ligging op de 51e graad noorderbreedte net
iets te hoog.

Antares
Antares zelf is een rode superreus. Antares
komt eigenlĳk van Ant – Ares, de
tegenhanger van Ares (Mars), en dat heeft
alles te maken met zĳn duidelĳk
waarneembare rood-oranje kleur aan de
hemel, net als de planeet.
De ster staat zo’n 554 lichtjaar van de Aarde
af, en is werkelĳk gigantisch. In ons
zonnestelsel zou hĳ alle ruimte innemen
van de Zon tot ergens tussen Mars en
Jupiter, en toch is hĳ maar 12 tot 15 keer
zwaarder dan onze moederster. Het kan dus
niet anders of zĳn massadichtheid is veel
lager. Een hele ĳle ster dus. Helder is hĳ ook:
zo’n 10 000 maal de visuele lichtkracht van
de Zon. Het grootste deel van zĳn energie
zendt hĳ echter uit in infrarood, wat de
totale lichtkracht nog veel hoger brengt
(65 000 maal die van de zon).
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Rho Ophiuchi - Antares regio
Jan Scheers, lid van onze werkgroep
Astrofotografie greep de zichtbaarheid van
Antares aan om beelden te maken van de
Rho Ophiuchi - Antares regio, één van de
mooiste en kleurrĳkste delen aan de
sterrenhemel. Het bevindt zich in de directe

omgeving van deMelkweg. Deze regio is een
gigantische stof – en gaswolk en bestaat uit
vele interessante deepsky-objecten:
emissienevels, blauwe reflectienevels,
donkere absorptienevels, enkele
bolvormige sterrenhopen en (uiteraard) het
meervoudige sterrensysteem Rho Ophiuchi.

Op de tweede foto zĳn de meeste van deze
objecten geïdentificeerd (met behulp van
astrometrie).
De hele regio is door zĳn nabĳheid (‘slechts’
460 lichtjaar) één van de gemakkelĳkst te
observeren stervormingsgebieden.
Het centrale stersysteem – Rho Ophiuchi AB
– heeft een schĳnbare magnitude van 4,63
en staat ca. 360 lichtjaar ver. Je herkent er
misschien twee blauwe reuzensterren in

Dit beeld werd genomen
vanuit de prachtige
Namibische woestĳn in
september 2018 (vanuit de
Fish River Canyon). Het
werd gemaakt met een
Canon 700D met Samyang
16mm/F2 lens (15 sec op
ISO3200). Antares en Rho
Ophiuchi waren dicht bĳ de
horizon, maar gelukkig nog
steeds duidelĳk
waarneembaar.

(Rho Ophiuchi A en B). Beide sterren draaien
rond elkaar, en doen er ongeveer 2 400 jaar
over om één baan af te werken.
De andere sterren in de regio staan iets
verder: Rho Ophiuchi C en D zĳn
hoofdreekssterren. D is trouwens op zich
een dubbelster.
Antares zelf ontbreekt uiteraard ook niet op
deze foto.
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