Hubble palette opname van NGC 3576 - Vrijheidsbeeldnevel
Jan Scheers
De astrofotografie en spectroscopie werkgroep van de Volkssterrenwacht heeft sinds kort
toegang tot het recent gelanceerde Telescope Live telescopen-platform, met diverse
volautomatische sterrenwachten in Chili, Spanje en Australie.
Remote-opnames met deze geavanceerde sterrenwachten, welke gelegen zijn op prima
locaties zonder lichtvervuiling, bieden de werkgroep extra mogelijkheden met o.a. toegang
tot de nachthemel in het zuidelijk halfrond.
In de vorige nieuwsbrief (april-mei editie) werden de eerste opnames die met Telescope Live
werden gerealiseerd reeds gepubliceerd.
Eén van de mooiste en meest intrigerende deep sky objecten in het zuidelijk halfrond is NGC
3576 of Vrijheidsbeeldnevel (Statue of Liberty Nebula).
NGC 3576 is een spectaculair stervormingsgebied, met een diameter van ongeveer 100
lichtjaar, in de Sagittarius-Carina-arm van de zuidelijke Melkweg. Het object werd in 1834
ontdekt door John Herschel en bevindt zich in het sterrenbeeld Kiel (Carina), op ongeveer
9000 lichtjaar van de Aarde. Figuur 1 toont de locatie van NGC 3576, niet ver aan de hemel
van de beroemde Carinanevel NGC 3372 (als “groene wolk” aangeduid).

Figuur 1: locatie van NGC 3576 (rood omkaderd) in het sterrenbeeld Kiel (Carina)
Ref. wikimedia
Deze emissienevel leent zich uitermate voor zogenaamde smalband-opnames.
Hierbij worden opnames gemaakt met een monochrome CCD-camera (of CMOS-camera)
doorheen smalband-filters (“narrow band”) die slechts bepaalde golflengtes van het licht (of

beter het elektromagnetisch spectrum) doorlaten. De meest gebruikte smalband-filters voor
astrofotografie zijn H, OIII en SII die enkel een nauwe band van golflengtes van het zichtbare
spectrum doorlaten die worden uitgezonden door respectievelijk geïoniseerd waterstof (H),
dubbel geïoniseerd zuurstof (OIII) en geïoniseerd zwavel (SII). Men spreekt dan over de
spectraallijnen van het betreffende geïoniseerde gas en we krijgen zo dus ook informatie over
de chemische samenstelling. De Hα spectraal-lijn, bij een golflengte van 656 nm, geeft zo bv.
de karakteristieke rode kleur van emissienevels.
Figuur 2 toont de filterkarakteristiek van enkele smalband-filters ten opzichte van deze van
de “klassieke” RGB kleurenfilters (R - Rood, G - Groen en B - Blauw).

Figuur 2: voorbeeld filterkarakteristiek van smalband-filters t.o.v. RGB kleurenfilters (Ref:
Starizona)
Het “Hubble kleurenpalette” is een veel gebruikte combinatie van smalband-filters in
astrofotografie, zoals origineel toegepast bij vele deepsky opnames van de Hubble Space
Telescope.
Hierbij worden de kleuren als zodanig toegewezen: SII als Rood, H als Groen, OIII als Blauw.
RGB wordt dus als het ware “SHO”. Deze combinatie geeft dan een zogenaamd “valse
kleuren” beeld.
Figuur 3 toont de opnames met SII, H en OIII filters van NGC 3576, gecombineerd tot de SHO
Hubble palette kleurencombinatie.
Deze (remote) opnames werden met de 20” telescoop ("CHI-2") van Telescope Live in El Sauce
Observatory te Chili gemaakt op 21 maart 2020. Met elke filter werden 4 x 600s opnames
uitgevoerd.
Ter vergelijking wordt een LRGB-opname van deze nevel getoond, gerealiseerd met de

Planewave CDK17 telescoop van Slooh vanuit La Dehesa, Chili. (LRGB 22:21:21:20 frames van
5°s met L en 20s met RGB-filters)

Figuur 3: smalband-opnames van NGC 3576 gecombineerd tot een Hubble palette opname
(SHO). LRGB-opname via het Slooh telescopennetwerk ter vergelijking.
De SHO-opname vertoont veel meer detail in de nevel-structuren dan de klassieke LRGBopname. H-data domineert deze nevel, vandaar dat in LRGB deze nevel voornamelijk rood
gekleurd is. In de SHO-opname geeft dit vooral aanleiding tot de goud-koperachtige tinten.
De blauwe tinten in de nevel stemmen overeen met geïoniseerd zuurstof, de rood-bruine met
geïoniseerd zwavel.
Foto 4 toont de SHO-opname van NGC 3576 in een hogere resolutie.

Foto 4: remote-opname van NGC 3576 met de 20” telescoop ("CHI-2") van Telescope Live in
El Sauce Observatory, Chili. Combinatie van 4 x 600s opnames met elke H , SII en OIII-filter.
Processing met AstroPixelProcessor en nabewerking met Photoshop CC (AstroPanel 4.2 en
Astronomy Tools plugins) en Denoise.
NGC 3576 is een gigantische emissienevel van gloeiend gas waar sterren zich momenteel aan
een hoge snelheid vormen. Het bevat enorme, zogenaamde H-II-gebieden waar sterren
worden geboren uit condenserende waterstofgas wolken (H-II is genoemd naar de grote
hoeveelheden geïoniseerde atomaire waterstof die ze bevatten).
Deze gebieden worden gekenmerkt door hete, jonge, massieve sterren die grote
hoeveelheden UV-licht uitstralen en zo de nevel ioniseren.
Gedurende de laatste miljoenen jaren zouden er zo opeenvolgende episodes van stervorming
hebben plaatsgevonden, welke hebben bijgedragen aan de complexe en suggestieve vormen
van NGC 3576. De krachtige sterrenwind van de ingebedde, jonge sterren in de nevel
vormden de lusvormige filamenten, terwijl waterstof, zwavel en zuurstof, bekrachtigd door
intense ultraviolette straling, de nevel doen oplichten. NGC 3576 bevat ook diverse kleine
donkere nevels die bekend staan als Bok Globules, zoals o.a. te zien in het hoofd en arm van
het “vrijheidsbeeld”. Dit zijn zeer dichte, ondoorzichtige gas- en stofwolken, en potentiële
locaties voor de vorming van nieuwe sterren.
Links van NGC 3576 zie je ook nog een deel van NGC 3603, een veel groter maar verder
verwijderd stervormingsgebied op 20000 lichtjaar afstand.

