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Ar medTemstidningen UTGIVEN av och för STAR, Stockhos
amatörastronomer. Tidningen UTKOMMER med ca 300 ex, 4 GGR/ÅR och

erhåTTes gratis av medTemmar
*

REDAKTÖRER och ansvariga utgivare är
Hasse HeTTberg Jens Ergon

Lofotengatan 16, Husby Kaggehosvägen 66
164 33 KISTA 122 40 ENSKEDE

*

ALLA BIDRAG AR VÄLKOMNA, men de skaTT heTst vara utskrivna på eT-
skrivmaskin, skön-eTTer Taserskrivare. Red förbehåTTer sig att

taga bort i eTTer redigera artikTar så att de passar det aktueTTa
numret i samråd med förf. Ar du tveksam om matriaTet passar, ring

och hör med red. TaTa om hur du viTT ha din artikeT.
*

MEDLEM i STAR bTir du genom att betaTa in 60:- på FURENINGENS
POSTGIRO 70 87 05 - 9

Du kan dessutom, genom att betaTa in, juniorer 55:- resp sen 83:-
ytterTigare, förmånïigt även bTi medTem i SVENSKA ASTRONOMISKA
SÄLLSKAPET, en riksomfattande förening med föredrag, som också

ger ut ASTRONOMISK TIDSKRIFT, 4 ggr/år.
GTöm ej att ange namn, adress, samt om du är ny medTem.

~k

STAR bdades 1988 och är en sammansTagning av tidigare astro-
nomiföreningar i Stockho. STAR förfogar över tre OBSERVATORIER

i Stockhostrakten; i Djursho, i SaTtsjöbaden och i vår
KLUBBLOKAL, MAGNETHUSET på ObservatoriekuTTen.

STAR anordnar föredrag, bd- och fivisningar, astronomiska
observationer, astrofoto, teTeskopbygge, vanTig mötesverksamhet mm.

Pâ måndagar håTTer STAR, utom under heTg eTTer Tov, UPPET HUS i
Magnethuset, på ObservatoriekuTTen, 18.00.

Har du frågor? Kom tiTT oss eTTer skriv, via KLUBBENS ADRESS:
STAR

GamTa Observatoriet
Drottninggatan 120

113 60 Stockho

Sture1sen 1990: Observatorieföreståndare;
Ordförande_ Mikae1 Jarge11us GamTa observatoriet Ivar Hamberg
Vice Ordförande_ Sven Lindberg SaTtsjöbadens observatorium Götr FTodqvist
Kassör Mats Eriksson Djurshos observatorium Hans HeTTberg
Sekreterare Mats Eriksson Revisorer;
ProjektTedare Rickard BiTTerud Gunnar Lövsund
Nyhets Redaktör Jens Ergon Ove Gustavsson
Teknisk Redaktör Hans HeTTberg Va1beredn1ng.

Katarina RieseT

Peter Forsberg



_- fX Ledare år --
Den observante Stella-läsaren av föregående tidning noterade
kanske att presstopp för detta nummer var l mars. Verkligheten
har nu blivit en annan. Det beror på att Stella, som den ideellt
drivna tidning som den är, alltid släpat något efter. Nu har läge
emellertid blivit sådant att vi fått möjlighet att "rycka ifatt"
med ett extranummer, och den chansen har vi försökt utnyttja på
bäst möjliga sätt.

Det innebär också att tonvikten i detta nummer inte läggs på
nyheter etc, utan på artiklar och annat material. I
fortsättningen ämnar reaktionen också minska en del på de
efemerider etc. som är hämtade ur stjärnhimlen, på de sista
sidorna i tidningen. Anledningen till detta är, att vi tror att
de flesta som utnyttjar sådana uppgifter har Stjärnhimlen själva.
En bok som för övrigt inte torde vara en alltför kostsam utgift.
Istället vill vi satsa på sådana uppgifter som ej går att finna i
Stjärnhimlen, eller i andra böcker och svenska tidskrifter, typ
de som finns på de övriga obssidorna.

Om ni har synpunkter på Stellas utformning och innehåll så
skriv gärna till redaktionen, eller ryck tag i oss på ett möte!

Redaktionen, ja. Efter snart två år som ensam redaktör för
Stella far jag nu ett välkommet tillskott i redaktionen. Hans
Hellberg, som under föregående år hjälpt till en hel del med
tryckning och lay-out, kommer att hjälpa till mer formellt. Det
är tänkt att Hasse skall ta hand om klubbnyheterna och artiklar,
emedan jag pysslar mera med nyheter på himlen etc. Den här
uppdelningen och förnyelsen är positiv och torde bli ännu ett
kliv mot en bättre tidning!

På himlen finns det för övrigt två speciellt intressanta ting
för amatören i vår. Jupiter fortsätter att förändra sitt ansikte.
Nu rapporterar man att den röda fläcken förstärks, sedan
planetens södra ekvatorsbälte tidigare bleknat betydligt.

Den nyligen upptäckta Austins komet tycks bli ännu starkare än
tidigare beräkningar! Mellan påsk och maj kommer den då
cirkumpolära kometen kanske nä magnitud 0! Hur det är med
magnitudprognoser vet emellertid de flesta av oss.

Hur som helst. Håll till godo med Stella l 1990, tidningen som
alltid är lika ljusstark.

J.E.

OMSLAGSBILD
Södra himelspolen vid en sex timmars exponering

fotograferad från Anglo Australian Observatory.



_ fX Häntistar år --
** Soiförmörkeisen i Mexico.

Dom som är intresserade att föija med på en soiförmörkeise expiditon
ti11 Mexico 11/ 7-1991, ring redan nu och meddeia oss, så vi kan få
en cirka käns1a för hur stort intresset är. Prata med föreningens
sekreterare Mats Eriksson te1: 08/ 93 49 93.

** Obs-kväiiar i Djurshoim.

Om det är kiart väder kikar vi i refiektorn vid föïjande tiiifäiien;
tisdagen den 13:e februari k1. 18.30

" " 27:e " k1. 19.00
" " 13:e mars k1. 19.00
" " 10:e aprii K1. 20.30

Vi möts utanför stora huvudingången ti11 Djurshoims samskoia.
Kontaktman; Hasse Heiiberg te1: 08/ 751 37 89. Arb.08/ 32 94 11.

** Sista STELLA ???????
Du som viii ha STELLA i fortsättningen men ännu inte betaiat mediems-

avgiften, måste göra det före 1 mars, annars är detta sista nr. du

får. Osäker om du betait ? ring kassören och kontroiiera.

** Logotype.

Täviingen om STARS;s iogga är nu avgjord, som man redan kunde se i
föregående nr av STELLA. Vinnare biev Göte Fiodqvist som grattas med
red;s hurrarop och jubei.

** SAAF-kongress
Lörd-Söndagen den 19-20 maj hå11er Svensk Amatör Astronomisk Förening
sin kongress i Stockhoim. I ansiutning ti11 den kommer STAR att håiia
öppet hus på fredagen den 18 de från k1 18.00 i Magnethuset och
Gamia observatoriet.

** Årsmötet.
Tisdagen 6/2 höiï STAR sitt årsmöte med knappt 20 personer. (var är
a11a andra 200 undrar red.) Föreningens ekonomi uppiästes och revi-
sorerna godkänd räkneskaperna och styreisen fick ansvarsfrihet för det
gågna året. Styrelsen b1ev omvaid men några poster ändrade, se omsiagets
insida där nya styreïsen presenteras. B1a. övriga punkter nämdes om
hedersmediemar. Efteråt föïjde ett treviig samkväm.



** Soidag.
6 maj håller SAAF soiskådar dag för allmänheten på några platser i

sverige. För Stockholms de1 blir det i Kungsträdgården från kl. 11.00

har du teleskop e11er vi11 vara med, kom dit! Har du frågor kontakta

Göran Hasse tel 08/773 01 45

** Vårens SAS-möten

Under våren anordnar Svenska Astronomiska Sällskapet följande träffar.

Tisdagen den 13 mars k1 19.00 är det årsmöte. då skall även Aina

Eivius berätta om "Mitt 1iv bland galaxer"

Tisdagen den 24 aprii k1 19.00 föredrar docent Claes-Ingvar Björnsson

om "Aktue11 extragaiaktisk astronomi"

Båda träffarna hå11s i Kata-salen, ABF-huset, Sveavägen 41.

KÖPES: Fäitkikare 11x80 ait. 20x80
kontakta Henrik Hillborg 08/771 04 52

--- få! Artiklar á? --
Nordpolssekvensen - kartor för betämning av gränsmagnituder

Bland mina papper återfann jag nyligen dessa kartor med
visuella magnituder för stjärnor kring norra himmelspolen.
De är ritade av Gunnar Darsenius 1961 och bör vara
användbara för att bestämma gränsmagnituder för olika
instrument och observationförhållanden.

Mikael Jargelius ___)
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STORLEKEN PÅ DIAGONALSPEGELN I ETT NEWTON-TELESKOP

av Bert Wiberg

Att bestämma storleken på diagonalspegeln vid konstruktion av det
egna Newton-teleskopet är något som kan verka besvärligt, och många
tillverkare av speglar erbjuder därför primärspegel och diagonalspegel
i form av satser.
Det är dock värt att känna till de för- och nackdelar man får om man
väljer en annan dimension på diagonalspegeln än vad som rekommenderas
av tillverkaren.
En elliptisk diagonalspegel ger en "skugga" på primärspegeln i form
av en cirkel vars diameter är lika med ellipsens lillaxel.
Vi vill naturligtvis att diagonalspegeln skall skärma av så lite
infallande ljus som möjligt, men om vi gör den för liten får vi en
annan negativ effekt som kallas vignettering, och som vi skall se är en
minskning av ljuset vid kanterna på den bild vi får i fokalplanet.
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Den absolut minsta diagonalspegeln är den som just fångar upp den
ljuskon som man får av en stjärna som befinner sig längs teleskopets
optiska axel. Lillaxeln ao för denna spegel blir, med de beteckningar
som anges i figuren ovan:

Om stjärnan inte befinner sig i den optiska axelns riktning, kommer
en del av dess ljus ej att nå denna minimi-diagonal, och vi får en
reducerad ljusstyrka i den punkt där denna stjärna avbildas i fokal-

planet, i förhållande till om stjärnan skulle ha avbildats i centrum
på fokalplanet.

__)
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Om vi tar en titt på figuren ovan så förstår vi detta bättre. Sett från
fokalplanet projiceras diagonalspegeln på primärspegeln som en cirkel.
Den area som denna cirkel överlappar primärspegeln, dividerat med
primärspegelns area, ger den relativa belysningen Ib, vid en punkt b
i fokalplanet.

Hur stor bör dåvdiagonalspegeln vara med hänsyn till de ljusförluster
vi får utåt bildkanterna?
I många böcker återfinner man följande samband, som ger en ovignetterad
bild i fokalplanet med diametern d .

a = lí9:ël_ + d
F

Vi kan se hur formeln har beräknats från nedanstående figur:

Ofta väljer man d så stor såsom månen avbildas i fokalplanet.
Månens vinkeldiameter är ca 3l bågsekunder, så vi får alltså:

d = 2-F-tan -êl--- = o.oo9~ Fm 60 2

Man kan även bestämma värdet på d efter de okular man använder.
Ett 20 mm okular ger ett fokalplan på ca l9 mm, och ett 32 mm
okular ett fokalplan på ca 26 mm.
Fotografering kräver en relativt stor diagonalspegel, men man bör
då kanske också beakta att en stjärna vars ljusstyrka i bildkanten
reducerats till 63% av vad den skulle ha haft om den varit i bild-
centrum, endast reducerats med en halv magnitud, något som man i de
flesta fall kan acceptera.



Man bör heller inte göra diagonalspegeln större än 0.25 D, där D är
primärspegelns diameter, beroende på att när man ökar det ljusstjälande
föremålets area så försämras även diffraktionsmönstret i bilden, och
man får sämre kontrast.
Så för att se hur mycket diagonalspegelns storlek påverkar vignetteringen
kan vi göra följande beräkningar, som lämpligen görs på en programmerbar
kalkylator eller en PC.

Om vi definierar den relativa belysningen I som ovan,kan vi teckna
följande uttryck:

h' II l/n-( arc cos A - xi/l-A2 + r2 arc cos B )

där vinklarna anges i radianer och där följande uttryck först beräknas:

_ a;E__r_3110
zb-(F-ß) / í-oX H

A H ( x2 + l - r2 ) / 2 x

B ( x2 + r2- l ) / 2 x rN

(Uttrycket för I är ibland obestämt, som när b är så litet att vi

inte har någon vignettering ).
Man beräknar I för olika värden på b, och kan så rita ett diagram

över den relativa belysningen som funktion av avståndet b från den

optiska axeln.
Jag har själv bestämt följande värden vid mitt teleskopbygge, som

enligt figuren nedan ger en ovignitterad bild upp till 18.5 mm,

och en ljusförlust pâ endast l0% vid kanten av ett fokalplan på 30 mm.
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Diagram över halva fokalplanet
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sTJÄRNBILDEN TvILLINGARNA
av Hasse He11berg

' Gemm

Nu står stjärnbiiden Gemini (Tviiiingarna) bra tili på him1en för
studium. Den är mest berömd för dom ijusstarka stjärnorna a Castor

och ß Po11ux. Castor har magnitud 1,58(1,62) och iigger 45 1jusår
från oss. Det är en mu1tipeistjärna. I mindre amatörteieskop kan man

iätt se ett par, i ytteriigare större instrument kan man uppiösa 3
st. Dessa kretsar kring en gemensam tyngdpunkt och gör ett varv på
380 år. Med spektroskop har man upptäckt att det finns ytter1igare
komponenter i systemet. Poiiux är iite ijusstarkare och har en mag-
nitud på 1.16(1,21) den finns på 35 ijusârs avstånd från oss.

I stjärnbiiden finns också M 35(NGCZ168) som är en vacker öppen stj-
hop som syns redan i fäitkikare och i ett teieskop syns massor av

stjärnor som har mag. 8 ti11 12. Lättast hittar man M 35 om man 1etar
upp stjärnan u Tejat och går iite väster, ti11 stj. n Propus sedan
cirka iika iângt nordväst så finns Messier 35. Totait finns över tre-
hundra stjärnor i hopen.

Ett spännande deep-skay objekt i Tviiiingarna är Eskimå-nebuiosan
NGCZ392, tyvärr iite svår att upptäcka men den finns cza 3 grader
från stjärnan a Nasat. Den känns igen på att vara av 8:e magnituden
suddig och svag, i dess centrum finns en stj. av 10:e mag. Nebuiosan
iigger på cza 3600 1jusår. Centraistjärnan är en het dvärg med en
tempratur av 40.000 grader på sin yta. Eskimâ-nebuiosan är eniigt
astronomiska mått ganska ung, cirka 1700 år gamai och expanderar
med 110 km. per sekund.
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NÅGRA KOMMERSIELT TILLGÄNGLIGA ASTRONOMISKA DATORPROGRAM

av Mikael Jargelius

I samband med öppnandet av utställningen "Rymden - 25 är med
kamera" pá Tekniska Museet fick jag tillfälle att prova
nägra datorprogram från den amerikanska firman Zephyr.
Programmen var Astrobase, Suntracker, Moontracker,
Nitemapper, Astrostell och Astrofinder, samtliga i version
för IBM PC kompatibler.

Det första man slås av är att astronomiska program för
amatörer behöver bra bildskärmsgrafik! Det hade tyvärr inte
något av dessa program. I den män grafik användes var det
den enkla CGA standarden (640x200 pixels) och den är helt
enkelt otillräcklig enligt min mening. Det som behövs är EGA
eller VGA grafik (640x350 resp 640x485 pixels).

Programmet Astrobase var av enklare utförande än en del
"gratisprogram" (Public domain) och saknade intresse.

Suntracker och Moontracker visar på en världskarta var sol-
och månförmörkelser är synliga. Dvs Suntracker visade oftast
inget alls, det bröt vanligen ihop när kartan skulle visas.
Jag har provat det både på IBM XT och AT kompatibler med
samma resultat. Mànförmörkelseprogrammet klarade att visa
världskartan men var långsamt, och man mäste själv veta när
förmörkelsen ska äga rum!

Nitemapper fungerar som en datoriserad geokron, dvs en
världskarta som är upplyst pà de områden där dag råder (det
finns t ex en på Telemuseum). Även det här programmet saknar
tillräckligt bra grafik, men programidén är god (det gäller
även Suntracker). Minus i kanten för de fladdrande
symbolerna för solens och månens projicerade positioner mm.

Astrostell visar stjärnbilder med alfanumeriska tecken dvs
inte grafiskt. Programmet skulle i princip kunna användas
för astronomisk frågesport. Man kan nämligen få upp
slumpmässigt utvalda stjärnbilder pà skärmen utan namn.
Efter ett par tangettryckningar visas så stjärnbildens och
de ljusaste stjärnornas namn. Pga presentationssättet är det
dock ofta svårare än nödvändigt eftersom stjärnbilderna ofta
blir förvrängda. Återigen är idén god men utförandet mindre
bra.

Astrofinder, slutligen, visar delar av stjärnhimlens
utseende vid olika tider och platser och i olika riktningar.
Skärmgrafiken är otillräcklig även här, men det här
programmet klarar att skriva ut stjärnkartor pá en
matrisskrivare med hyfsad upplösning (sk ultra resolution).

Enligt Sky & Telescopes programtester finns det bra program
för Apple II (The observatory), Amiga (Galileo), Atari
(Skyplot) och Macintosh (Voyager). Vad finns för IBM PC?
Kanske är "The visible universe-professional" eller
"Superstar-vB" bra program för IBM PC datorer med EGA
grafik. Tyvärr kostar det en del att ta reda på den saken.
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-- 12 Obssidorna 77 --
* Komet Austin (l989cl), en ny West?

Den 6 december upptäcktes en llze magnituders komet av
Australiensaren Rod Austin. Den befann sig då långt ner på den
södra stjärnhimlen. Inget intressant för oss i norden alltså.

Men när banelement och efemeridberäkningar kom fram blev komet
Austin något helt annat. De visade att kometen skulle komma att
bli mycket ljusstark, och passera solen på 0,3 A.E. avstånd i
april. Då med en magnitud av ca l!

Att senare beräkningar förstärker kometen med ytterligare en
magnitud gör ju knappast saken sämre. Man skall dock ha klart för
sig att magnitudberäkningar är väldigt vanskliga, särskilt för
sådana här kometer, som ju aldrig tidigare observerats. Floppar
har inträffat åtskilliga gånger förr, och man gör klokast att
avvakta ytterligare nägra månader innan man uttalar sig om hur
kometen kommer att synas för oss här i norden.

I dagens läge kan följande sägas: Kometen kommer troligen synas
bast i skymning och gryning kring perihelium (i början av april),
och den kommer då att stå lågt på himlen.

För oss i norden blir kometens läge både ett plus och ett
minus. Den kryper för tillfället norrut, och under en hel månad,
från påsk till början av maj, kommer kometen att vara
cirkumpolär! Emellertid blir det ju då allt ljusare här i norr.
Beräknad ljusstyrka för kometen är å andra sidan ljusare än
magnitud två under nästan hela maj.

Komet Austin kandiderar helt klart till posten som en av 90-
talets intressantare kometer. Eller floppar. Håll tummen. Ut och
kika. Var beredd.

Telemed nr l, 1990

År MàD1 H-A- DEKL- R-A- DEKL- AE AE 511159 19900421 055443451 050.2 43507 0.753 0.471 27 0.5
--- h m ' ' h m ° '- _ '- 19900422 050543510 05344352507410409 27 0.7
19900213 052.3 -2936 054.7-2920 1.8201344 47 7.1 19900423 0450 +352.1 0405 .3541 0,720 0,500 23 03
19900216 0577-2617 1001-2501 1-7591-253 44 5-7 19900424 040.0 43535 043543552 0.599 0.527 29 0.9
19900223 1035-2245 1050-2229 1-7151-150 41 5-3 19900425 035043543 030543500 0.579 0.547 301.0
19900228 109.7-1900 112.1 -1844 1.561 1.064 38 5.9 19900425 030743543 033443505 0.658 0556 32 1_1
19900305 116.1 -1458 1185-1442 1.503 0-955 35 5-4 19900427 025.5 43550 020.2 43505 0.530 0.507 33 1.2
19900310 122-7-1037 1251-1021 1-542 0855 32 4-8 19900420 020.2 43549 022.943505 0.519 0.507 341.3
19900315 129.3- 552 131.8- 5351-477 0-755 29 4-2 19900429 014.943545 017.543502 0.599 0.527 3514
19900320 135.7- 039 '138.2- 024 1.409 0.662 26 3.5 19900430 0094.13539 012_0+3555 0530 054.0
19900325 141.44 507 144.04 5221.334 0.500 23 2.5 1999 9591 003543529 005343545 0.551 121.553 3
19900325 142.44 521 145.04 5351310 0.541 23 2.4 1990 05 02 2359043515 000543534 9.543 0.539 4
1990 03 27 143.34 735 145.04 751 1.302 0.521 22 2.2 19913105 03 2352.0435922354543519121.524 9.709 4
19900320 144.24 052 145.04 907 1.205 0.502 22 2.1 19900504 23 45.9 +34 45 23 49.4 +35 02 0.500 9.739 4
19900329 144.941010 147.5410251250 0.403 21 1.9 199005 95 2339.5434242342943440 9.453 0.759 4
19900330 145541130 140.2 41145 1.251 0.455 21 1.7 1991210505 2332.9433592335.4+3415 0.471 0.771 4
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19900331 1400412 51 140.7413051233 0.440 21 1.5 1990 1.15 1:17 23 25.0 4:13312323543343 0.453 0.791
19900401 145.441413 149.1414271214 0.431 201.3 19900509 23 13.0 4325923 21.2 43310 0.430 0.012
19900402 145541535 1492415501.195 0.415 201.1 1990 05 09 2311.2432232313543239 0.419 0.332
19900403 145541559 149.2 41714 1.175 0.401 20 0.9 199005 10 23 03.2431412305543152 0.402 0.952 5
19900404 145241023 140.9 41030 1.155 0.300 20 0.7 19900511 22 54.94305422572101 10 0.335 0.973 5.9
19900405 145541947 140.3 42002 1.134 0377 20 0.5 19900512 2245.0430012249343017 0.370 0.093 51
19900405 144.742111 147542125 1.112 0357 20 0.4 1990121513 223 -54290122 33942915 0.355 0.913 3
19900407 1435422 33 145.3 42240 1.090 0.359 20 0.2 19900514 22 25.7 +27 52 22 29.9 420 09 0.340 0.933 r'-
19900400 142.0 423 53 144.0 42400 1.057 0.354 20 0.1 199110515 2215.1425352213442550 0.325 0.953 7
19900409 140142511 142.9 42525 1.043 0.350 20 0.0 1990 05 10 22 05.0 +25 03 22 07.3 +25 23 0.312 0.972 7
19900410 137942525 140.7425401020 0.350 21 0.0 19900517 2153.1423292155442344 0.299 0.992 7
19900411 135.3 42735 130142751 0.995 0.351 21-01 199110513 2140.5421392143042153 0.237 1.012 9
19900412 132442042 135.2 42057 0.971 0.355 21-01 199131115 11; 21275+1ç13f121203+1040 3215. 11131 .3151
19900413 129242943 132042959 0.947 0351 22 0.0 19900520 2113.7417192115041731 0.207 1.051 9
19900414 125543039 120443055 0.923 0.370 22 0.0 1990 05 21 20592 414432101541500 0259 1.070 9
19900415 121043130 124.5 43145 0.099 0300 23 0.1 1990 1:15 2 2044.2412052045541215 11.251 1099101
19900415 117.0 43215 120543232 0.875 0.392 23 0.1 199005 23 20 29.74 91020311 4 920 0.245 1.100 105
19900417 113543255 115.443312 0.052 0.405 24 0.2 199005 24 201294 50520154 + 014 0.243 1.123 112
19900410 109243332 112043340 0.029 0.420 24 0.3 1990 05 25 19 55.94 254 19 59.4 4 302 0.241 1.147119 .
19900419 104043403 107543419 0.007 0.435 25 0.4 199005 25 19 40.7- 01919433 - 012 9.241 1.155 124
19900420 100143429 102943445 0.704 0.453 25 0.5 199011591 1924.2-145319271-1452 0.271 1259151 -
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* Komet Skorichenko-George (1989el

I föregående
Upptäckaren Douglas B.
och ingen annat.

George,
Skorichenko,

)

nummer nämndes den då
Otawa,

nyupptäckta komet
är emellertid Kanadensare

som upptäckte kometen oberoende av

l989el.

George, observerade den tidigare samma natt som George.
Hur som helst, i skymmundan av Austins komet, förtjänar även

1989el en del uppmärksamhet. Den beräknas ligga mellan magnitud 8
och 9, och kan,
eller den
banelement.

med lite tur,
20 mars. Efemeriden nedan är

SAAF kometer nr l,

Efemerid för SKORICHENKO-GEORGE(198991) klockan OO UT

Beräkningar av Anders Eklöf efter banelement enl. IAUC 4929

Datum Epok 1950.0 Epok2000.0 Delta R El mag
År Må Da RA. dekl RA. dekl AE AE °

hm °' hm°'
1 990
1 990

' 1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

1 11 20 42.5 +29 00 20 44.5 +29 11
1 16 20 54.8 +29 57 20 56.9 +30 09
121 21 07.9 +30 59 21 10.0 +31 11
1 26 21 21.8 +32 03 21 23.9 +32 16
131 2136.5 +3310 2138.7+33 24
2 05 21 52.1 +34 20 21 54.3 +3434
210 22 08.6 +35 30 2210.8 +35 45
215 22 26.0 +36 39 22 28.2 +36 55
2 20 22 44.3 +37 48 2 46.6 +38 03
2 25 23 03.5 +38 52 23 05.8 +39 09
3 02 23 23.6 +39 52 23 26.0 +40 09

2.487 2.071
2.458 2.034
2.430 1.999
2.403 1.966
2.377 1.933
2.353 1.902
2.331 1.873
2.311 1.845
2.295 1.819
2.282 1.795
2.273 1.773

54 9.6
54 9.5
53
52
52
51
51
50
50
49
48

ockultera M3l i Andromeda den 19
byggd på preliminära

1989

1990 3 07 23 44.5 +40 46 23 47.0 +41 03 2.268 1.753 47 8.7
1990 312
1990 317
1990 322
1990 327
1990 401
1990 406
1990 411
1990 416
1990 421
1990 426
1990 501
1990 506
1990 511
1990 516
1990 521
1990 526
1990 531

0 06.2 +41 32
0 28.4 +42 09
0 51.0 +42 35
1 13.8 +42 50
1 36.6 +42 54
1 59.2 +42 46
2 21.3 +42 27
2 42.9 +41 57
3 03.8 +41 18
3 23.9 +40 30
3 43.0 +39 35
4 01.3 +38 34
4 18.7 +37 27
4 35.2 +36 15
4 50.9 +35 00
5 05.7 +33 42
5 19.8 +32 22

0 08.8 +41 49 2.2681.736 46 8.7
031.1 +42 25 2.2721.720 45 8.6
053.8 +42 51 2.281 1.707 44 8.6
1 16.7 +43 06 2.295 1.696 42 8.6
1 39.6 +43 09 2.313 1.688 41
2 02.3 +43 00 2.335 1.683 39
224.5 +42 40 2.361 1.680 37
2 46.2 +42 10 2.390 1.680 36
3 07.1 +41 29 2.4231.682 34
3 27.2 +40 41 2.458 1.687 32
3 46.4 +39 44 2.496 1.695 30
4 04.7 +38 42 2.536 1.705 27
4 22.1 +37 34 2.5771.717 25
4 38.6 +36 21 2.618 1.732 23
454.2 +35 05 2.661 1.749 21
5 09.0 +33 46 2.703 1.769 18
5 23.1 +32 25 2.746 1.790 16
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Kane-n, producera-d med Voyager vi .
del-:n av mej med mameringarver 5 :e

2 ïE) Carina Software, Sen Leandro, CA, USM, 'viser koma! Austin under senare I

dag. Den tidigare delen av banan visas på kartan för komet Skoncnenko-George. Ktm-.el Austin dwe, upp i 'åket i slutet avmm liksüm Memunuå
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Star HUas Uieul

Chur i Ben ter* RFI: 20h 08.0"l 10° 00' FieldV 33:' A 57”

Star Rtlas Ulem

Chart Center.

Uniuersul Time:

Local Mean Time.

Observmg Location-

RR: Ûlh 00.0'"

00:00

Û? 00

017° 44' E

Det*v 2?° 00'

1310511990

12/05/1990

59° 29' N

Field: 83° x 57”

Julian Dag:

Epoch: 1990
2448024

* Röda fläcken på G?

Jupiters södra ekvatorialbälte bleknade under föregående år. Nu
rapporteras om ytterligare förändringar i Jupiters atmosfär. Röda
fläcken, eller delar av den, har blivit mörkare och skall nu
synas tydligt.

Även i norra bältet sker förändringar. I höstas kunde man
observera ett ovanligt ljust område växa till en långsträkt
klyfta i bältet. Denna vita störning bröt sedan ut från bältet
och strömmade in i ekvatorszonen. Detta är ovanligt, då
störningar brukar utgöras av mörk materia, som brukar utgå från
urblekta bälten (typ det södra för tillfället).

Jupiter är en av de mer föränderliga planeterna, som också är
ett tacksamt objekt för amatören. Passa på att kika på planeten,
nu när den står fördelaktigt långt norrut på himlen!

Telemed nr l, 1989

PS I detta lite speciella nummer har nyhetssidorna fått ge
utrymme för annat material som släpat efter. Dessutom har problem
med dataförbindelser gjort att nyheter hämtats från telemed
istället för direkt från Astrobasen. I kommande nummer blir
rapporteringen åter "normal". DS

Kanen visar kornet Skorichenko-George från 1 februari till 13 mej med markeringerver 5:e dag.
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Sti'a'rnhimïen den 1 -feb-r-uafr-i- k1 21:00
Mafß

KaIendariumet utgår hädanefter. Då det visat sig att dom f1esta
har aktue11a kaïendrar. Den som inte har kan red. bara varmt
rekomendera att köpa Stjärnh1m1en 1990, ett måste för stjärn-

skådare. Även för dom med bara fäïtkikare. Finns att köpa hos
Inova för 60:-

BOKFÖRLAGET INoVA

Som b1a. utger
Astronomísk årsbok

och Stjärnh1m1en
å

Bokför1aget Inova
Box 6273
102 34 Stockhoïm
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