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ÉTELLH (gg/gär medlemstidningen Utgiven av och för *STAR*, Sockholms amatörastronomer. Tidningen utkommer med ca 350 ex, 3 gånger per år och erhålles gratis av medlemmar.
REDAKTÖR och ansvarig utgivare är Hasse Hellberg, Lofoteng. 16, 164 33 Kista.

ALLA BIDRAG ÄR VÄLKOMNA. Red. förbehåller sig rätten att tagabort i eller redigera artiklar
och bilder så att de passar det aktuella numret i samråd med författaren. Ar du tveksam om materialet
passar, ring och hör med red. Tala om hur du vill ha din artikel.
Medlem i STAR blir man genom att betala in årsavgiften till STARs Pg. 70 87 05 - 9.
För 2004 gäller

följande avgifter: 85:- för dem som är under 26 år, 130:- för övriga. För ytterligare 175:- kan man
även bli medlem av Svenska Astonomiska Sällskapet och få tidskriften Populär Astronomi. Detta
förmånliga erbjudande gäller endast för STAR-medlemmar, som betalar avgiften till STARs postgiro.
Glöm ej att ange namn, adress, samt om du är ny medlem.

STAR bildades 1988 och är en sammanslagning av tidigare astronomiföreningar i Stockholm. STAR
förfogar över två OBSERVATORIER i Stockholmstrakten; i Saltsjöbaden Och i vår KLUBBLOKAL,
Magnethuset, på Observatoriekullen. STAR anordnar föredrag, bild- och ﬁlmvisningar, astronomiska
observationer, astrofoto, teleskopbygge, vanlig mötesverksamhet m.m. På måndagar kl. 19.00, utom
under helg eller lov, håller STAR ÖPPET HUS i Magnethuset, på Observatoriekullen. Har du frågor?
Kom till oss eller skriv, via klubbens adress:
STAR, Gamla Observatoriet, Drottninggatan 120, 113 60 STOCKHOLM
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-- tX Ledare tår _lla som prenumererar på en morgontidning
A har råkat ut för att den inte kommer. Det
inträffar alltid den dagen när den som mest
behövs. Det vill säga den lediga dagen när det finns
mycket tid att vid frukosten läsa i lugn och ro. Nu
har även STELLA drabbats. Nummer 2 2005 kom

inte ut. Därför håller du just nu både nummer 2 och
3 2005 i din hand. Morgontidningama skyller alltid
på att något hänt i tryckeriet. Men inte STELLA. Vi
säger att tiden blev lite för kort efter en lång sommar. Artiklarna hann bara inte bli klara i tid så vi
valde att göra ett dubbelnummer i stället för två
nummer som kom med tre veckors mellanrum. Min
ledare för nummer två har ändrats till en artikel och
finns på annan plats i tidningen. Vi hoppas nu att
tidningen ska vara till belåtenhet och att ni ska
ﬁnna den läsvärd. Den har i alla fall betydligt fler
sidor än normalt.
För att detta inte ska hända igen så har vi inför år
2006 infört tre datum för manusstopp. De är 27/2,
27/6 och 27/10. Lägg dessa datum på minnet så att
ni hinner få med era artiklar. STELLA är
Stockholms Amatörastronomers egen tidning där
alla medlemmar kan skriva och få med artiklar. Din
artikel behöver varken vara lång eller avancerad.
Du kanske har något att sälja, något att fråga om
eller vill berätta om hur den senaste observationskvällen var. Gamla släktingar, grannar eller
andra har säkerligen varit intresserade av astronomi. Gör en intervju med dem och publicera den i
STELLA. Ingen blir gladare än STELLA:s redaktör
Hasse Hellberg om det dimper ner oväntade artiklar. STELLA är alltså öppen för alla medlemmar så
ta chansen och prya som journalist med en eller
ﬂera artiklar.
Dubbelnumret har många läsvärda artiklar som
exempelvis två berättelser som visar vad den astro-

nomiintresserade kan göra på semestern. Göte
Flodqvist har varit på resa i Europa med sin utrustning och Lars Karlsson har bilat i Sverige där det
plötsligt uppenbarade sig ett intressant hål i marken. Mystiken i detta nummer står Jörgen Blom för
som sett tre mystiska prickar röra sig mellan solen
och jorden. Solförmörkelsen nästa år har även den

Med detta nummer följer dels programmet för vårterminen 2006 och dels kallelsen (se baksidan av
programmet) till STAR:s årsmöte som är måndagen
den 20 februari 2006 klockan 1900 i Magnethuset.
Jag hoppas att så många som möjligt kommer den
kvällen. STAR behöver ﬂer som hjälper till med
själva föreningsarbetet. Alla behöver inte sitta i styrelsen. Men det ﬁnns andra saker som är viktiga
och som troligen görs bäst av en som inte sitter i
styrelsen. Ett bra sätt att påverka är att skicka in en
motion till årsmötet. Motionen kan handla om precis vad som helst som kan avhandlas på ett årsmöte. Kom bara ihåg att motionen måste enligt stad-

garna vara STAR tillhanda minst en månad före årsmötet. Alltså senast den 20 januari 2006. Efter
avslutat årsmöte fikar vi och eftersnackar om allt
som sagts eller inte sagts.

Programmet för våren 2006 innehåller en hel del
Observationskvällar i Magnethuset. Jag hoppas så
många som möjligt passar på att då bekanta sig med
vår utrustning samt träffa och diskutera med likasinnade.
Saltis är just nu lite osäkert beroende på att Statens
Fastighetsverk förhandlar med en ny hyresgäst för
anläggningen. Styrelsen bevakar detta och gör allt
som går för att tillgodose STARs intressen. I skrivande stund den 5 december vet vi dock inte om
avtalet med den nya hyresgästen är klart. När vi vet
resultatet och vi varit i kontakt med hyresgästen
kommer det att meddelas på vår hemsida. En gläd_
jande sak med Saltis är att våra två kupoler i
Meridianpassagehuset just nu genomgår en
upprustning. Taket får delvis ny plåt, luckoma ses
över så de går lättare att öppna och hjulen med lager
som kupolen står på får en ordentlig översyn.
Året 2005 som varit ett bra år för STAR är snart
slut. Som ordförande vill jag önska alla medlemmar
En God Jul och Ett Gott Nytt Är.

Nils-Erik Olsson
Ordförande i STAR
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funnit sin plats i STELLA.
ÛMSLAGSBILD: På förmiddagen den 3 oktober 2005, kunde en ringformig solförmörkelse observeras
i Tunisien. Platsen blev ökenstaden Tozeur i västra delen av landet med perfekt väder. Bilden visar den förmörkade solen, filtrerad genom lövverket på ett träd i hotellets trädgård, projicerad på ett vitt bord.
Hotellpersonalen kunde inte dölja sin stumma förundran överfenomenet. Förmörkelsen passerade obemärkt
om förhandskunskap eller tillgång till optiska hjälpmedel, inte fanns. Lokalt var det ingen större uppmärk-

samhet kring fenomenet, även om TVn direktsände vid något tillﬂille. De lokala amatörastronomerna träﬂades i öknen. För att ansluta till dem krävdes en fyrhjulsdriven bil vilket jag inte disponerade
text och foto Göte Flodqvist

_ få! Häntistar :år _
Vårfesten i slutet av maj

foton Johan Olzén

Så här glad blev kassören Gunnar Lövsand när
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han ﬁck förtroendet att vända grillkorvarna.

U o
(äs/TAR
r bis/w'

Medlemsavgift

2006

Med detta nummer av Stella följer ett Plusgiroinbetalningskort. Det betyder att det nu är dags att
betala medlemsavgiften till STAR för år 2006. Jag ser gärna att den betalas senast 2006-01-31.
Medlemsavgiften för 2006 är oförändrat 130 kr om du har fyllt 26 år, annars 85 kr.

Du kan också via STAR bli medlem till rabatterat pris i Svenska Astronomiska Sällskapet
(SAS) och få tidskriften Populär Astronomi med 4 nr per år. Du lägger då till 175 kr.

Medlemsggift
Under 26 år
Fyllt26år

STAR + SAS
85 '+ 175 = 260 kr
130+175=305kr

STAR
85 kr
130kr

Avgiften betalas till Postgirokonto 70 87 05-9 med bifogat kort eller på annat sätt. Glöm inte
att uppge ditt namn och adress, annars vet jag inte vem betalningen avser. Samtidigt får jag en
kontroll på att medlemsregistret är korrekt, så du inte missar något nummer av Stella.
Om du inte fått något inbetalningskort betyder det att du betalat efter 2005-10-01 eller är
hedersmedlem, klubb eller institution.
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Med vänlig hälsning Kassören Gunnar Lovsund

Renovering i Saltsjöbaden
av Gunnar Lövsund
P å observatorieområdet i Saltsjöbaden disponerar STAR två byggnader: Meridianpassagehuset med sina två kupoler samt
Astrografen. Det förstnämnda är den byggnad vi
utnyttjar mest och som vi gjorde en genomgripande
renovering av under 1980-talet. Då målade vi väggar, slipade golv, gjöt cementpelare och inredde
värmerumrnet. På senare år har underhållet varit

Fastighetsverket bidrog med material, dvs färg och
sånt. Själv hade jag en gammal fönsterruta hemma,
som jag prövade mina glasmästartalanger på. Efter
några försök lyckades jag skära ut några lämpliga
glas för att ersätta de trasiga rutorna. Nippe bidrog

rätt eftersatt, men i och med att yrkesastronomema
ﬂyttade in till AlbaNova, så avtalade STAR med

fönster. Först skulle vi ta bort all lös färg, vilket i

Fastighetsverket att 60 arbetstimmar per år skulle
utgöra hyra för byggnaderna. Dessa timmar skulle
ägnas åt underhållsarbete och städning. Så under
2004
renoverade
vi
fönstren
på
Meridianpassagehuset. Det blev mycket bra, fast
lite gliringar fick vi för att vi inte avslutat jobbet
med att putsa fönstren.
I år beslöt vi att Astrografkupolen behövde en uppryckning. De fem fönstren med sina spröjsade
bågar såg verkligt bedrövliga ut. Knappt någon färg

kvar på sina ställen på utsidan. Trävirket var dock
mestadels friskt, utom ett ruttet ställe på sydsidan.
Glaset var spräckt på flera rutor.

Vår ordförande Nippe uppdrog åt mig att vara
arbetsledare. Jag misstänker att det berodde på att
jag hade en lämpligt lång stege, som jag släpade
med mig ut vid varje arbetstillfälle. 8 söndagar har
vi varit därute och jobbat. Förutom mig själv har
det varit Göte Flodqvist, Bosse Zachrisson, Nippe
och ända från Enköping kom Johan Olzén. Tidvis
kunde vi gott ha varit några ﬂer.

också med en ruta.
Det är förvånansvärt tidskrävande att renovera
princip innebar att renskrapa utsidor och karmar.
Även gammalt kitt skulle bort. Sen grundoljar man
och grundmålar. De nya rutorna sattes in och kittades. Två gånger skulle det sen målas med täckfärg.
Till slut togs all överflödig färg bort med rakblad
och rutorna putsades.
En dag fick vi också ägna åt att snygga till fönstren
på Meridianpassagehuset efter förra årets målning.
Lite allmän städning av tomten har gjorts. Folk
skräpar hela tiden ner med ölburkar, plastpåsar mm.
Ja, inte vi amatörer förstås!

Vädret har varit väldigt växlande under arbetsdagarna. Allt från soligt och varmt till kallt, regnigt
och blåsigt. En dag hade vi fullt sjå med att hålla
höstlöv och barr borta från det nymålade eftersom
det var i det närmaste storm.
Under arbetet hade vi ofta besök av folk, som var

nyfikna på observatoriet och vad som fanns inuti
byggnaderna. Kanske vi fick någon ny medlem.
Mindre kul var de två ungdomar som helt fräckt
hade klättrat upp på Meridianpassagehusets tak för
att titta på utsikten. Nippe gav dom en rejäl utskällning, så dom gör förhoppningsvis inte om det.
För övrigt är resten av Astrograf-kupolen i ett
bedrövligt skick. Färgen hänger som spindelväv

från väggar och
taki Möjligen behöver även teleskopet där en upprustning. Men så
länge vi inte vet
om vi får vara kvar
i Saltis efter nyår,
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så gör vi ingen
Åinsats för annat än
fönstren i år. Dom
blev å andra sidan

väldigt ﬁna.
Göte, Bosse och Gunnar i Astrografen. foto Johan Olze'n

Vt slet som djur, men så härjobfoto Johan Olsén
bade Göte

Tre mystiska prickar korsade solen
Var de jättestora asteroider, ballonger eller små lövsångare?
Av Jörgen Blom
I snart sju år har jag så gott som varje solig dag
tecknat solﬂäckar från min balkong på Söder i
Stockholm. På morgonen den 22 augusti 2005
såg jag att något rörde sig över ytan på min projicerade bild av solen. Det var en mycket liten grâaktig
prick som tämligen hastigt gick från ungefär solskivans mitt i riktning mot den södra randen. Något sånt
hade jag aldrig sett förut. Eftersom jag höll på att
teckna av en liten solﬂäcksgrupp och hade pennan i
handen gjorde jag ett litet märke på min solfläcksteckning. Just innan pricken lämnade solytan gjorde
jag ännu en markering. Jag tittade på klockan och
skrev 09:47. Sen fortsatte jag att teckna av fläckgruppen.
Under mina år av solﬂäckstecknande (ungefär 220
teckningar om året) har jag då och då sett svalor pila
över solytan i jakt på insekter. Ett och annat flygplan
har skrämt mig genom att för en bråkdel av en
sekund täcka hela solen. Maskrosfrön med sina små
fallskärrnar har seglat över min projicerade solbild.
Ibland har jag sett regn och hagel (det smattrar på

av allt ville jag att prickarna skulle vara asteroider Och att jag var deras upptäckare. Som nummer två på
min önskelista korn artificiella satelliter. Mer jordbundna objekt som fåglar, ballonger eller flygplan
var inte lika upphetsande, men jag var ju tvungen att

också räkna in dessa som tänkbara.
Tre föremål som gick över solytan med samma
hastighet inom loppet av tre minuter tydde på att alla
var av samma typ, att det till exempel var tre artificiella satelliter eller tre väderballonger eller tre fåglar.
Om det var nu var tre likadana föremål som färdades
i en rad eller i alla fall i banor som låg nära varandra

skulle det väl inte vara omöjligt att ta reda på vilken
typ av föremål som var den mest sannolika?
Det första jag gjorde var att mer exakt mäta hur
lång tid det tog för föremålen att passera över den
projicerade solskivan. Jag korn fram till att det skulle ha tagit 8 sekunder för föremålen att gå över mitten av solytan, det vill säga korsa solens skenbara
diameter (ﬁg 1). Solens skenbara storlek (diameter)

den aktuella tiden var 31,6 bågminuter.

balkongens tak) och inte så sällan snöflingor. Men

aldrig tidigare hade jag sett en liten grå prick som

4”

gick över solytan relativt långsamt och i helt rak

linje.
Plötsligt kom en ny liten prick farande över solytan med samma hastighet som den första. Även den
lyckades jag markera på två ställen på teckningen.
Eftersom jag gjort den första markeringen för denna
andra fläck när den var lite ovanför mitten av solen
och räknat till fem innan jag gjorde den andra markeringen där ﬂäcken försvann vid den södra solranden beräknade jag att färden över hela solytan
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(solskivans diameter) kan ha tagit mellan 8 och 10

sekunder.
Och två minuter senare korn en tredje liten prick!
Det var mystiskt. Vad kunde ﬂäckama ha varit?
Efter att ha e-mailat runt till andra astronomiintresserade och fått många förslag sammanställde jag en
lista över sju tänkbara objekt.

Asteroider. Hundratusentals kilometer över jordytan.
Artiﬁciella satelliter. Från 200 till 35 000 kilometer.

Väderballonger. Från 1 250 till 30 000 meter.
Jaktﬂygplan Gripen. 15 000 meter (officiell maxhöjd).

Stora fåglar (till exempel svanar och vildgäss). Från
1 250 till 5 000 meter.
Mindre fåglar. Från l 250 till 2 500 meter.
Vanliga ballonger. Från 200 till 2 500 meter

Vilka av dessa objekt var de mest sannolika? Helst
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ﬁg I. Solﬂäcksteckningen med streckade linjer visar prickarnas väg över solskivan. Tiden är UT som är -2 timmar
svensk sommartid. Det tog fem sekunder för pricken i det
mittersta strecket att gå till södra soranden. Sträckan över
solens mitt beräknas därför ha tagit 8 sekunder.

Sen tog jag reda vilken höjd ovanför horisonten solen
hade haft vid tillfället, det vill säga solens altitud.
Altituden var omkring 31,5 grader. Omkring, därför
att det hade gått tre minuter mellan den första och
sista observationen och solen hade ﬂyttat sig en
smula under den tiden. Altituden ändrades från 310
30' 40” klockan 9:47 när den första pricken passerade solytan och 310 49, 28” klockan 9:50 när den sista

gjorde det. Det gör en altitudskillnad på nära 0,3 grader. Dessutom hade solen flyttat sig 46,8 bågminuter
i azimut, det vill säga horisontellt. Det betydde att
solen sammantaget hade flyttat sig lite drygt 1,5 soldiametrar under de tre minuterna. Men när det gäller
att beräkna avståndet till objekten spelar den förflyttningen inte så stor roll. Då duger 31,5 grader.
Däremot är solens förflyttning under de tre minuterna viktig för att ta reda på hur långt från varandra
de tre objektens banor låg. På ett millimeterpapper
ritade jag upp tre cirklar som markerade solens förﬂyttning och drog linjer som visade hur var och en av
prickarna hade gått över ”sin” sol. Jag blev överraskad av att linjerna korsade varandra nedanför solarna
(ﬁg 2). Men senare förstod jag att det var en effekt av
perspektivet, att föremålen hade färdats vågrätt från
mig (parallellt med jordytan) och i riktning mot
solen. Banoma för mina föremål var alltså som de
klassiska jämvägsspåren som ser ut att närma sig
varandra ju längre bort de är och som ser ut att gå
ihop vid horisonten.

.

n

bild 3. Solskivan projicerad på en skärm bakom teleskopet
- en 60 mm refraktor med ett okular som förstorar bilden
50 gånger Lådan är tillför att öka kontrasten på solbilden
genom att minska ströljus från sidoma. Bilden togs vid den
partiella solförmörkelsen 3 oktober och den mörka bågen
nedtill på solskivan är månen som korsar solen.
Solförmörkelser är möjliga därför att månen och solen har
ungefär samma skenbara vinkeldiameter- cirka 0,5 grader

jag tänkte att om jag själv bestämde diverse höjder
över marken -till exempel 2 500 meter för fåglar och
400 kilometer för satelliter - borde jag också få
bestämda avstånd till de tänkbara föremålen. Utifrån
dessa avstånd skulle jag försöka få fram de mest troliga föremålen.
fig 2. De tre cirklarna överst till vänster representerar
solens läge vid de tre tillfällen då en prick gick över
solytan. Solen hann ﬂytta sig omkring 1,5 soldiametrar
under dessa tre minuter De tre linjerna som möts nedtill
till höger är de utdragna banorna av de tre prickarna
som gick över solytan.> Det är en perspektiveﬂekt liknande järnvägsspår som ser ut att gå ihop vid horisonten
och beror på att prickarnas riktning gick i riktning från
observatören och mot solen. Underst är observationsplatsen högst upp i Ringen på Söder med hotelletframför
Synlinjen mot solen (till höger) är densamma som solens
höjd över horisonten, altitud, 31,5 grader.

På min solfläcksteckning (ﬁg I) där jag markerat
prickamas lägen korsades däremot banorna ovanför
solen istället för nedanför. Det berodde på att min
projicerade sol stod stilla (bild 3). Rörelsen hade hejdats' av den lilla drivmotorn på teleskopet. Nåja,
solen står ju stilla men se ut att ﬂytta på sig när jorden roterar runt sig själv, men det är enklast att låtsas
som om det är tvärtom.
Men min ritning med de tre solarna gav i alla fall
en mer realistisk bild av föremålens banor.
Jag hade ingen aning om hur långt borta de hade
funnits när de korsade solen. De låg förstås någonstans mellan mitt teleskop och solen, men det är en
lång sträcka - omkring 150 miljoner kilometer. Men

Om teleskopet hade pekat rakt upp mot zenit (90 gra-

der ovanför horisonten) skulle höjden vara densamma som avståndet, men eftersom solen bara stod 31,5

grader ovanför' horisonten måste avståndet till före-

53,9)

Avstånd
Höjd

WW

31,50
Längd

ﬁg 4. Rätvinklig triangel. Avståndet till ett föremål som
korsar solskivan kan bestämmas om man vet föremålets
höjd över marken och solens altitud. Observatören beﬁn-

ner till vänster sig där avstånds- och längdlinjen möts.

målen vara längre än deras höjd över jordytan. Med
hjälp av ännu en ritning på millimeterpapper kunde
jag räkna ut att avståndet är nästan två gånger
(1,9259 gånger) längre än höjden när solen står 31,5
grader ovanför horisonten (ﬁg 4) och artikel
Pythagoras*.
* se slutet av artikeln

Som min första höjd valde jag 5 000 meter. Jag
hade frågat Brian G. Marsden som är expert på
kometer och asteroider vid Minor Planet Center vid
Harvarduniversitetet och han hade i sitt svarsmail
skrivit ”I would tend to go for balloons”. Marsden
kan ha menat vanliga party-ballonger, såna som man
släpper upp vid invigningar och andra festliga tillfällen.

Men jag föredrog att tänka mig väderballonger på
5 000 meters höjd. Den 22 augusti var en måndag, en
vanlig måndagsmorgon. Dessutom skulle väl mindre
ballonger inte kunna stiga särskilt högt och därför
skulle deras form vara klart synlig på min solprojektion. Och kanske ännu viktigare: på den närliggande
ﬂygplatsen Bromma blåste det 2-3 meter i sekunden
från nordost till sydväst. Mina objekt hade kommit
från nordväst och gått mot sydost.
I vilket fall som helst kunde jag nu räkna ut att
väderballonger på 5 000 meters höjd skulle ha färdats över solen på i runda tal 9 600 meters avstånd
från mig. På det avståndet täcker solens skenbara
storlek (31,6 bågminuter) 90 meter (Jag räknade ut
detta själv med miniräknaren, men efter att ha hittat

programmet ”Angular Size Calculator” på nätet
använde jag i fortsättningen detta mirakelverktyg).
Om ballongema skulle passera över solen på 8
sekunder innebar det att deras hastighet måste ha
varit drygt 1 1 meter i sekunden. Var det rimligt? Jag
mailade till SMHI och frågade om vindhastigheter

och vindriktning på högre höjder under den aktuella
tiden.

Fåglar?
Weine Josefsson på SMHI: s avdelning för information och statistik svarade mig att just den morgo-
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ﬁg 5. Ettföremål som korsar solen i riktning från eller mot
observatören har en längre sträcka att avverka än om korsningen sker från sidorna. På teckningen är det en väderballong som korsar solen. Solens vinkeldiameter är 31,6
bågminuter men den kan sägas bliförlängd av perspektivet.

bar det att väderballonger var uteslutna. Deras maximala hastighet var ju 10 kilometer i sekunden om
SMHI hade rätt och det är alldeles för långsamt för
sträckan som blivit förlängd genom perspektivet. Det
var inte bara detta som talade emot ballongema utan
också deras skenbara storlek. På 5 000 meters höjd
skulle en ballong som är ungefär en meter i diameter
på marknivå ha expanderat till omkring 5 meters diameter. Den skenbara diametern skulle vara över 100
bågsekunder eller 12 mm på solprojektionen. En stor
solfläcksgrupp som är 12 millimeter på min solteckning är synlig för blotta ögat. Jag skulle alltså ha sett
at det var en ballong. Och om jag sänkte höjden till 2
500 meter för att öka väderballongernas hastighet
över solen skulle de visserligen ha minskat i storlek
till 2,5 meters diameter men ändå tett sig lika stora
som på 5 000 meter.

Satelliter?

nen hade det varit ovanligt lugnt i hela troposfären

Men jag ville ju helst av allt ha något annat än bal-

(upp till 10 000 meter) med vindar som inte översteg
10 kilometer i sekunden och varierade i riktning.
Men han skrev också: ”Sannolikheten att se en
väderballong är liten, men inte omöjlig. Att det däremot skulle komma tre ballonger förbiseglande den
lilla rymdvinkel som solen upptar inom tre minuter
måste vara mycket liten”.
Meteorologen Josefsson föreslog istället fåglar, t
ex vildgäss som ibland hade setts ﬂyga på hög höjd.
Hur fort flög en vildgås? Jag tog reda på att stora
andfåglar som vildgäss och svanar flög mellan 50
och 80 kilometer i timmen, det vill säga mellan 14
och 22 meter i sekunden vilket betydde att de skulle
avverka 90 meter på under 8 sekunder. Men skulle
inte perspektivet ändras om fåglarna ﬂög mot mig
eller från mig? Och innebar inte detta att de behövde
ﬂyga en längre sträcka för att korsa solen?
Jag gjorde ännu en ritning och upptäckte att om
fåglarna ﬂög från mig och mot solen skulle sträckan
över solen öka 1,8 gånger (ﬁg 5). Sträckan de behövde ﬂyga för att korsa solen skulle följaktligen.i 162
meter i stället för 90. Vildgäss som ﬂög med 20

longer eller fåglar. Kunde det verkligen inte vara
konstgjorda satelliter?
När jag såg prickarna som for över solskivan hade
jag faktiskt genast tänkt på satelliter. Men tyvärr
visade en karta som satellitexperten Björn Gimle
skickade mig att inga kända satelliter hade gått över
solen under den aktuella tiden.
Det var ingen vanlig stjärnkarta utan skräddarsydd
just för mina koordinater, longituden och latituden
för korsningen Ringvägen - Götgatan. På kartan syntes den skalenliga solen omgiven av många satellit- ~
banor med tidsangivelser på sekunden (ﬁg 6). Den
magiska kartan tog också hänsyn till perspektivet.
Inga banor korsade som sagt solen, men jag kunde se
att om någon hade gjort det så skulle ingen satellit ha
kunnat gå tillräckligt långsamt. Den långsammaste
kunde ha korsat solskivan på lite drygt 4 sekunder,
men det var nästan dubbelt så snabbt som mina prickar. Björn Gimles satelliter var uteslutna som tänkbara
objekt.
Mitt hopp om att det trots allt var satelliter väck-

meter i sekunden (72 km/t) skulle behöva just

kan det mesta om rymdfärder) berättade för mig att
amerikanska flottan hade satelliter kallade NOSS

omkring 8 sekunder för att ﬂyga den sträckan.
Men om fåglar nu hade blivit möjliga objekt inne-

tes igen när min klubbkamrat Peter Mattisson (som

(Naval Ocean Surveillance System) som hade banor

år ätas” tuff-- 'ÄR

Waeai.fe-.g
ß,- f,ta"
*Ha
*_
Hig-Mest
Mktwwgägše _
:IT-.Np
*fx"-- tt

den dagen, men eftersom satelliterna skulle ligga
ännu längre bort (solens altitud var bara 13 grader)
än de tänkta NOSS-satellitema för den 22 augusti
skulle de vara ännu mindre, ännu osynligare.
Fanns det ﬂer satelliter? Lars Engström som är en
annan av mina klubbkamrater föreslog geostationära
satelliter, det vill säga kommunikationssatelliterna
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ﬁg 6. På Rob Matsons Sky Map, ”skräddarsydd” för
Ringvägen-Götagatan av Björn Gimle, ser man solen (den
stora fyllda cirkeln) omgiven av 9 satellitbanon Tiden är
09:49 den 22 augusti 2005. [nga satelliter korsar solytan,
även om det är nära. Och skulle de ha gjort det är deras
hastighetför storför att passa in på de tre prickarna som
korsade solen vid den tiden. Den lilla fyllda cirkeln till
vänster om solen är stjärnan Regulus i Lejonet

som låg på omkring 1 100 kilometers höjd, mer än
dubbelt så högt som de flesta satelliterna på Björn
Gimles karta. Och inte nog med det: NOSS-satelliterna färdades i grupper på tre!
NOSS-projektet påbörjades på 1980-talet och var
då ytterst hemligt. Numera var det inte lika hemligt.
Dessutom bestod den senaste generationen av bara
två satelliter. Men grupperna på tre satelliter finns
fortfarande kvar däruppe och kommer att gå i sin
bana i tusentals år.
NOSS-satelliterna passade mig utmärkt. Eftersom
de gick mer än dubbelt så högt var deras hastighet
ungefär tusen kilometer i timmen långsammare (26

500 km/t) än på 400 kilometer och eftersom de var så
långt borta (nära 2 200 kilometer) skulle de behöva

längre tid på sig för att gå över solskivan. Dessutom
gick de alla i rätt riktning, det vill säga från mig och
mot solen - från nordväst till sydost.
Jag hade hittat en ritning av just en sån satellit på
nätet. På listan över egenskaper var visserligen diameter och längd markerade med ett streck - kanske
betydde det att uppgifterna var hemliga - men underligt nog fanns en skala som gjorde det möjligt att
beräkna att satellitens solpanel borde vara omkring
10 meter lång och 3 meter bred.

Osynliga?
Hur mycket skulle avståndet mellan teleskopet och
satelliten förminska solpanelen? Svaret är så pass
mycket att satelliten inte skulle vara synlig på min
solprojektion. Solpanelens 10 meter skulle bli ynkliga 0,07 mm, eller 0,9 bågsekunder. Det var mycket
deprimerande. Ett annat fel som var lika allvarligt var
att inga NOSS-satelliter faktiskt passerade över
solskivan under den aktuella tiden. Det visade sig
nämligen att Björn Gimle kände till satellittypen.
Han kunde förse mig med en karta som visade att
just tre NOSS-satelliter skulle korsa solen nära två
månader senare, den 16 oktober. Tyvärr var det mulet

gram. De ligger närmast orörliga cirka 35 000 kilometer ovanför ekvatorn. Det är mot dem som balkongernas parabolantenner är riktade. Men de skulle
dessvärre inte kunna befinna ens i närheten av synlinjen mellan teleskopet och solen vid den aktuella
tiden. När en av satelliterna verkligen fanns i synlinjen ungefär en månad senare letade jag frenetiskt
efter den under de fyra minuter den skulle avteckna
sig mot solytan. Men jag såg inte ett smack. Den var
alltför liten och alltför långt borta för att vara synlig
i mitt teleskop.
Asteroid- och kometexperten Brian G. Marsden
hade i sitt mail till mig tvivlat på att mina prickar
kunde ha varit asteroider eller konstgjorda satelliter eller fåglar för den delen. Han hade inte förklarat
varför, men nu hade jag själv med hjälp av Björn
Gimle och Lars Engström kommit fram till att satelliter var uteslutna.
Och när jag räknade på asteroider, det vill säga
stenbumlingar som har kommit nära jorden såg jag
att de måste vara minst sagt enorma för att kunna ses
mot solen i mitt teleskop. Om man tänker sig asteroider som kommer så nära som 100 000 kilometer

över jordytan (190 000 kilometer i min synlinje mot
solen) och som har en diameter på l kilometer
(mycket stora) är deras skenbara storlek bara 1.0

bågsekunder vilket motsvarar en prick på 0,08 mm
på min projicerade bild av solen. Tillochmed en så
pass stor asteroid skulle vara osynlig mot solen. Och
tre såna i rad? Nej, asteroider kunde det absolut inte
ha varit.

Flygplan?
Det började allt mer luta rnot fåglar. Men i ett försök
att slippa fåglarna försökte jag mig på ﬂygplan.
Eftersom passagerarplan på sin maximihöjd 10 000
meter skulle bli alldeles för stora tänkte jag mig fantasifullt tre jaktﬂygplan av typen JAS Gripen i en
luftstridsövning på 15 000 meter, Gripens officiella
maximihöjd. Jag skickade ett mail till Flygvapnets
Flygtaktiska Kommandot (FI'K) med en undran om
flygövningar vid den aktuella tiden. Pemille Undén
som var vakthavande befäl på FTK svarade och undrade vänligt om jag kunde berätta lite mer om mig
själv. Jag gav henne mitt personnummer. Några
dagar senare skrev Sven-Olof ”Esso” Drejing att
flygplan kunde avskrivas och avslutade mailet med
”Hälsningar från Försvarsmakten”.
Vid det laget hade också jag avskrivit Gripen eftersom detta lilla ﬂygplan (längd: 14 meter, vingbredd:
10 meter) skulle ha en skenbar diameter på hela 70

bågminuter och alltså vara klart synlig på solprojektionen. Dessutom skulle jaktplanen tvingas flyga
med den låga hastigheten lav 216 kilometer i timmen
för att korsa solen på 8 sekunder.
Bara fåglarna återstod.
Men vilka arter passade bäst? Större fåglar som
svanar och vildgäss kunde som sagt flyga 20 meter i
sekunden (72 km/t). På 5 000 meter innebär det att de
skulle korsa solens diameter på de magiska åtta
sekunderna. Men även på 5 000 meters höjd (9 800
meters avstånd) skulle svanarna (2 meters ving-

bredd) få en skenbar storlek på 42 bågminuter och
vildgässen (1,5 meter) 32 bågminuter. Borde jag inte
kunna se att det var fåglar?
När Merkurius passerade över solen i maj 2003
hade den en skenbar storlek på 13 bågminuter och
syntes som en liten men rätt klar prick mot solytan i
min solprojektion. När Venus gjorde samma sak i
juni ett år senare hade den en storlek på 58 bågsekunder och såg ut som en stor cirkelrund och kolsvart
solfläck. En vildgås skulle ses som hälften av Venus,
en svan skulle närma sig planetens storlek. Vingarna
borde väl synas? Skulle jag inte åtminstone ana ett
ﬂaxande av vingar?

Lövsångare?

10

gen. För att korsa solen måste den ﬂyga nästan 10

meter i sekunden eller 35 kilometer i timmen. Jag
läste på nätet att mellanstora fåglar faktiskt kan flyga
så fort.
Ännu mindre fåglar med en vingbredd på omkring
20 centimeter, t ex den mycket vanliga lövsångaren,
är kanske ännu troligare. Och lövsångaren börjar faktiskt sin vinterﬂyttning till Afrika redan i augusti,
månaden då min observation gjordes. En lövsångare
flyger 20-25 kilometer i timmen eller 5-7 kilometer i
sekunden. Kunde mina tre små prickar ha varit tre

lövsångare? Ja, varför inte. Om de ﬂög på 1 250
meters höjd, vilket är högt men inte omöjligt, skulle
deras storlek vara 18 bågsekunder. Och hastigheten
stämde bra. För att korsa solen på åtta sekunder
behövde de ﬂyga 5 meter i sekunden.
Lövsångare och liknande småfåglar passar alltså
rätt bra som de tre små prickarna som gav mig så

Dessutom är jag inte säker på att de stora fåglarna
verkligen flyger på så hög höjd. De kan göra det;
både gäss och svanar har setts på 8 000-9 000 meters

någon liknande större fågel.

höjd. Men i allmänhet ﬂyger de lägre än 5 000 meter.

besökare på Observatoriekullen att skillnaden mellan

Problemet var att om jag sänkte deras ﬂyghöjd till
exempelvis 3 000 meter skulle de bli ännu större,

en omitolog och en astronom är att omitologen gör

ännu mer synliga som fåglar i min solprojektion.
>k

40 centimeter skulle kanske passa in bättre.
Koltrastar till exempel På 2 500 meter höjd (4 800
meters avstånd) skulle en sån fågel se ut att vara 18
bågsekunder eller knappt 1,5 mm på solprojektionen.
Det är lite stort för en prick, men om vingarna ﬂaxade hastigt skulle kanske pricken på 1,5 mm te sig
mindre och dessutom få just den rätta gråaktiga fär-

mycket huvudbry. Som tvåa kommer vildgässen eller

Stars ordförande Nippe Olsson brukar säga till

sina observationer på dagen medan astronomen gör
sina på natten. Om det var fåglar som passerade min

Mellanstora fåglar med en vingbredd på omkring

sol så hade jag förenat de två vetenskaperna.

Pythagoras vid köksbordet ritar fram avstånden

föremålet.
Dessutom kunde jag testa hur exakt jag hade gjort
min ritning genom att använda Pythagoras sats som
jag på kuppen lärt mig förstå. Satsen lyder ”För en
rätvinklig triangel är kvadraten på hypotenusan lika
med summan av kvadratema på katetema”. Det var
alldeles för svårt för mig i skolan för länge sen, men
nu när jag hade motiv för att försöka förstå vad det
betydde och en egenhändigt gjord ritning framför
mig gjorde jag en förnyad ansträngning.
Kateterna visade sig vara de två linjerna som
utgår från 90-gradersvinkeln i en rätvinklig triangel, det vill säga min höjdlinje och min marklinje. På
min miniräknare skrev jag 121,52 + 2002 (Samma

Så här ﬁck jag fram avståndet till de tänkta objekten. Verktygen var ett millimeterpapper utlagd på köksbordet, en linjal, en vinkelhake och en gradskiva.
Jag började med att dra en vågrät linje nedtill på
millimeterpapperet. Sen drog jag en linje som var
vinklad 31,5 grader mot den vågräta. Den vågräta
linjen blev jordytans sträckning från mig och mot
horisonten (en platt jord eftersom en böjd linje
hade blivit för komplicerad) och linjen som var
vinklad 31,5 grader blev riktningen mot föremålen
- och solen. Där linjerna möttes var min observationsplats. 200 millimeter från observationsplatsen
utmed linjen som representerade jordytan ritade jag
sen en linje som gick i 90 graders vinkel. Där den
linjen korsade den vinklade linjen hade jag höjden.
Jag mätte den noggrant. Den var 121,5 mm. Nu gällde det avståndet, det vill säga den längsta linjen som
gick från observationsplatsen till den lodräta linjen.
Jag mätte också den noggrant, den var 234 mm.
Eftersom jag nu hade måtten på alla tre linjerna
i denna rätvinkliga triangel kunde jag laborera med
att placera föremålen på diverse olika höjder över
jordytan och få fram det exakta avståndet både
utmed jordytan och från observationsplatsen till

som 121,5 x 121,5 + 200 x 200), tryckte på = och

fick 54 762,25 vilket är ”kvadraten på hypotenusan”. Hypotenusan är linjen som är vinklad 31,5
grader mot marklinjen. När jag tryckte in tecknet
för ”kvadratroten ur” och återigen tryckte på = ﬁck
jag 234,0133453 det vill säga så gott som exakt
mitt uppmätta avstånd i millimeter på den vinklade
linjen. Hypotenusan alltså.
Jag ber de geometrikunniga läsarna om ursäkt
och hoppas att Pythagoras (cirka 580-500 f. Kr.)
inte vänder sig i sin grav.
J_ B

Fokusera utan vibrationer
av Johan Olzén

S Sedan drygt ett år tillbaka är jag ägare av
en Newtonreﬂektor med 150 spegel. Jag
är mycket nöjd med mitt instrument men
har upptäckt att det kan vara Svårt att ställa in

skärpan om förstoringen går över 75X, det uppstår vibrationer som försvårar skärpeinställningen

Det är en hydraulslang, den är ﬂexibel men

samtidigt väldigt vridstyv. Monteringen sker
genom att först skruva bort fokuseringsvredet,
sedan är det bara att gänga upp hålen i hydraulslangen till M4, kapa en bit av gängad M4
stång och sedan skruva ihop det hela. För att
vara säker på att det inte ska gänga upp sig så
hade jag på lite Loctite.
Det hela fungerar mycket bra, det blev faktiskt
mycket bättre än jag väntat mig, vid lSOX förstoring är vibrationerna så gott som obefintliga.
Kostnaden för hela kalaset är ca 50 kr och inga
ingrepp behövdes på själva instrumentet, allt
går att återställa igen.

För att råda bot på detta problem har jag en
längre tid funderat på om man inte skulle
kunna få fast en flexibel del att fasta till okularhållaren. Vid ett besök hos Clas Ohlson hittade jag det som jag sökt efter, en lagom ﬂexi-

51%
Isä rskruvad

foton Johan Olzán

bel del som med enkla medel kunde fästas till

okularhållaren.

Komihåg att ringa 08 - 32 10 96
och lyssna på STARis telefonsvarare
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Hur en ”vanlig” bilresa blir en spännande upptäckt
av ”TOR - ett stjärns kott i Härjedalen”
av Lars Karlsson

J ag och min flickvän talade redan hösten
2004 om att göra en bilresa upp genom
Sverige. I slutet av juni i år gav vi oss iväg
till slut. Att vi skulle göra några upptäckter
med astronomisk anknytning fanns inte med
ens i våra mest avlägsna planer
Uppresan
Vi ger oss iväg från Midsommarkransen i
Stockholm den 20:e juni. Färden norrut går i
långsam takt fram på småvägarna genom
Uppsala, Bollnäs, Ytterhogdal.
Inne på 3:e dagen börjar norrlandskänslan
infinna sig. Fjällkedjor med vackra älvar i
dalarna uppenbarar sig. Det är också i kväll vi
kommer göra den för vår del stora upptäckten.
Upptäckten
--¿=_,.i;¿-Lf._-;¿ 4_.-_-,;-¿--
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Stigen till Kratern
Läser vidare att kratern finns endast ett par
hundra meter in i skogen, nyfikna springer vi
fram till stigen som leder till den.

närmar

endast 2.000 år gammal. Glaciärisen som låg

och vi börjar planera var vi skall bo
för natten, ringer
runt och finner ett

över Skandinavien för 10.000 år sedan har
effektivt ”slipat” bort alla äldre kratrar så att de
är svåra att se idag, men den här meteoriten
kom efter isen. Äldem har bestämts med Kol
l4-metoden.
Jämför kratern med bänkarna i bakgrunden
samt trädens storlek så framgår kratems storlek
tydligt.
Här finns också ett antal skyltar med information om kratern. Här är några utdrag:
”Nedslagsplatsen ligger i vad man brukar
benämna fjällnära skog och i det här fallet en
skog med glest växande, rent ”sydländska” tallar, ståtliga, högväxta och raka i ryggen.
Bergrunden på platsen är Tännäs ögongnejs

i oss för. ln i bilen
och lämnar Sån-

' fjället där vi befinner oss och ut på
väg nr 84 norrut.
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Redan på parkeringen kan vi på en skylt läsa:
postglacialt meteoritnedslag i
”TOR”
Funäsdalsfjällen för 2.000 år sedan”

sig nio på kvällen

'få heten iFunäSda1en
l som vi bestämmer

Stigen visar sig vara en väl
iordningsta'lld väg gjord av
plank så att vilsna turister
inte skall springa bort sig

om, men den här?

Kratern TOR
Efter en rask promenad kommer vi fram till
kratern och kan få en överblick av den.
Det mest fantastiska är att den antas vara

, Klockan

I

skylt vid höger vägkant med texten:
”Meteoritkrater”
Foten hamnar reflex-mässigt på bromspedalen
och in på parkeringen för att undersöka vad
detta är. Kratem i Siljan har man ju hört talas

Då, när det endast

21 är några kilometer
kvar till Funäsdalen
står det en stor vit

Ha'r står vi vid randen av kratern, den är imponerande. Fotograﬁet är taget söderifrån, den riktning
som meteoriten kom ifrån, här är vallen inte lika brant/hög.
samtliga foton Iréne & Lars

och jordlagret består av en ganska mäktig
morän. Egentligen är det först under 1900-talet
som forskare börjar intressera sig för platsen
och om det verkligen rör sig om en nedslagsplats. 1994 genomförs en snabbare exkursion
och 1995 är man tillbaka med en större expedition”
”Meteoriten har kommit in från söder och
har haft en nedslagsvinkel som varit mindre än
45 grader. Resultatet blev en nästan cirkelmnd
krater, omgiven av en hästskoformad vall som
är öppen mot nedsl'agsplatsen, söder.”
Meteoriters hastigheter brukar varaomkrin g
36.000km/h eller mer relativt jorden.

Några data från forskarnas expedition:
Kraterns diameter - 44 meter
Kraterns djup - 4,8 meter
Kratems volym - 1700 m3
Vallens högsta höjd - 2,5 meter
Den sista informationstavlan berättar att det här
är den enda kända post-glaciala nedslagsplats

man funnit i vårt land. Men statistik visar att
det borde finnas 40 till 50 stycken nedslagsplatser i Sverige, och chanserna att finna dom
borde vara rätt goda.
Projektarbetet runt TOR leddes av Rolf-Ame
Ullaeus och en av de forskare som utfört de

vetenskapliga undersökningarna är professor
Herbert Henkel från KTH.
På vår väg därifrån observerades ﬂera ”gropar”, fantasin satte genast fart och man tänkte
sig en skur av meteoriter som slagit ned.
Alternativt det mer trista antagandet att de här
gropama inklusive TOR är orsakade av något
annat fenomen.
Efter att ha kommit hem sökte jag på internet efter mer information samt tog kontakt med
på Naturhistoriska
Nyström
J an-Olov
Riksmuseet, han är 1:e intendent där på sektionen för mineralogi.
På min fråga om det finns ﬂera liknande
kratrar att se i Sverige svarade Jan-Olov:
”Några kratrar efter stora meteoriter finns
inte i Sverige. Däremot finns det ﬂera strukturer efter meteoritnedslag (= djupare snitt); själva kratrama har eroderats bort."
Om man vill se en riktig meteoritkrater på
nära håll rekommenderar Jan-Olov att besöka
Kaalijärvi i Estland.

Jag får också några intressanta länkar för
den som vill studera närmare, här är ett par av
dom som beskriver kratrar här på vår jord:

http.'//skywalker.cochise.edu/wellerr/meteorite-impact-ref/metref-loc-Mor-S.htm

http .'//www. somerikko. net/old/geo/imp/refer htrn
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Här är ett utdrag orn några av de kratrar (strukturer) som är belägna i Sverige enligt information från ovanstående länkar.
Ålder
miljoner år

Björkö
Dellen

Diameter
km
10
l5

Hummeln
Lockne

1 ,2
7-13,5

500
540

Mien
Siljan
TOR
Tvären
Grandby

5
62
0,04
2
?

1 18

Namn

l 10

0,002

Kommentar

Resan efter kratern
För att nämna något om vår resa efter kraterupptäckten. Efter att ha övernattat på hotellet i
Funäsdalen fortsätter vi upp till Flatruet.
Sveriges högst belägna landsväg går här på en

Tveksam

höjd av 975m, en fantastisk utsikt möter oss.

Stenmeteorit

Längre än så kommer vi inte norrut, vänder
söderut.

Tveksam

I Fulufjällets
nationalpark
tittar vi på
Sveriges
högsta vattenfall, ca

Lite trist att läsa är att TOR kanske inte är
en äkta meteoritkrater, författarna verkar dock

något osäkra på att de studerat rätt krater.
Herbert Henkel har jag ännu inte kommit i kontakt med, förutom TOR har han även undersökt
Björkö-strukturen.
Som synes är TOR unik med sin unga ålder,
och enligt forskarna bör det finnas drygt 40
sådana till i Sverige.
Kommer det att bli någon av Stellas läsare
som upptäcker nästa krater?

100m högt.
Passerar
Dalarna
under
Midsommar
och kommer
hem den
27/6 efter en

vecka ute på
vägarna.

Vägarna är låånga i norrland

soLFÖRMöRKELsEN 29 mars 2006
Vi är några i STAR som funderar på att bege oss till norra Afrika (Libyen) för att se den totala solförmörkelsen den 29 mars 2006. Vi hoppas på ca 4.0 minuters totalitet. Detta är ingen
gruppresa, det kommer inte att gå att boka sig och sedan få ett "paket" serverat, men vi vill
göra en resa tillsammans så långt det är möjligt, och för det bästa pris som vi kan hitta. Resan
kan innebära övernattning i sovsäck på golv, långa bilfärder, varm öken, kall öken, och säkert
en massa annat som hör resande till. Grundtanken är att vi planerar nu hur vi ska komma så
nära centrallinjen som möjligt, var vi kan bo, hur vi kan resa ner billigast osv. Kontakter finns
på plats i Libyen, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta. En tanke är att vi reser ner till
förmörkelsen tillsammans, upplever den ihop, och därefter så kan man fortsätta själv att resa i
regionen, eller åka hem igen. Jag ser det som ett slags samresande fram till och med förmörkelsen, därefter reser man under eget ansvar så länge man själv vill.
Katarina Riesel

Är du intresserad av att bidra med något, eller följa med, kontakta mig eller Peter Mattisson.
Mer information om förrnörkelsen finner du på :http://WWw.mreclipse.com/

Katarina Riesel epost: guld24k@grnail.corn
Peter Mattisson epost: petermattísson©stockholm.bonet.se

Rosettanebulosan
av Göte Flodq'st, A3

osettanebulosan (NGC2237) i stjärnbilden

REnhörningen syns i bildens centrum. Den är
exponerad med STARS kylda CCD-kamera
och ett Hoi-filter. Exponeringstiden är ca l0
minuter, med följning. Den infällda bilden visar
nebulosans inre strukturer. Exponeringen är gjord
under en mycket mörk natt på Öland (Alvaret) i
slutet av oktober, 2005. Bilden visar ett antal svaga
och intressanta nebulositeter i området. I bildens

överkant finns Konncbulosan (NGC2254). l själva
Roscttancbulosan finns en öppen stjärnhop
(NGC2244) som är lätt att sc i en prismakikarc eller
litct teleskop. Området kulminerar (står som högst
på himlen i söder) runt midnatt i deccmber. Den
lyser som mest i rött Hot-ljus och fastnar ganska lätt
på en fargdiaﬁlm. De ljussvagare områdena kräver
däremot en betydligt mörkare himmel för att bli
tydligt exponerade på film.

KLUBBRABATT
Du som är medlem i STAR har möjlighet att få rabatt på dina inköp hos Sky & Telescope
Publishing Corp i USA. En förutsättning är att du prenumererar på tidskriften Sky & Telescope.
Prenumeration på Sky and Telescope kostar med 25 % rabatt 49,95 $ för 1 år. Ordinarie
pris 61,95 $. Beställning och betalning av prenumeration måste gå via klubbens kassör.
På övriga inköp får du 10 % rabatt om du uppger att du tillhör STAR, när du lägger din
order. Betalning sker i detta fall direkt till förlaget Sky Publishing.
För att se vad förlaget erbjuder kan du gå in på Internet http://skyandte1escope.com/
Om du är intresserad kan du kontakta kassören Gunnar Lövsund för mer information.
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Apollo Soyuz Test Project- 30 år av samarbete
av Johnny Rönnberg
I år är det 30 år sen det första samarbetet i rymden mellan två länder skedde. Projektet gick
under namnet Apollo Soyuz Test Project
(ASTP) och var ett samarbete mellan USA och
dåvarande Sovjetunionen. Alltså under kalla kriget,
otroligt nog.

Förarbetet
Officiellt började arbetet med ASTP 1972 i och
med att NASA fick klartecken att påbörja arbetet
med planeringen och byggandet av en dockningsport. Planeringen började dock tidigare än så.
Idén om ett gemensamt rymdprogram föddes hos
NASA efter Apollo lls lyckade uppdrag. För i och
med att man hade uppfyllt John F. Kennedys rymdvision var det dags att blicka framåt. Bland annat
ansåg man att ett samarbete med Sovjetunionen
inom rymdområdet vara något man skulle satsa på.
ASTP var det första steget i en ny era av samarbete. Det var i alla fall planen.
Det officiella tillkännagivandet av vilka som skulle
ingå i den amerikanska besättningen gjordes den 30

januari 1973. Sovjetunionen väntade till den 24 maj
samma år med att tillkännage namnen på sin besättning. Detta var faktiskt första gången som
Sovjetunionen tillkännagav namnen innan uppskjutningen. Detta skedde på ”Paris Air Show” där
USA och Sovjetunionen hade en gemensam monter
där man visade farkostema, en del av besättningarna och informerade om projektet.

Den amerikanska Apollokapseln var i stort sett av
samma typ och design som de som flög till månen.
Den största skillnaden var den dockningsmodul
som NASA byggde för att kunna docka med
Soyuzkapseln. Apollokapseln hade utvecklas under
1960 - talet och användes i skarpt läge 1968 och
med det första bemannade Apollouppdraget
(Apollo 7).

Soyuzkapseln hade utvecklas av ryssarna och togs i
bruk 1967 och har sedan dess varit Sovjetunionens
och Rysslands främsta bemannade rymdfarkost.
Soyuzkapseln används än idag och är för tillfället
den enda bemannade rymdfarkost som kan docka
med den Internationella rymdstationen. Från amerikanskt håll fanns det vissa tveksamheter om Soyuz
höll måttet eller inte. Speciellt efter att Soyuz 15
hade misslyckas med att docka med rymdstationen
Salyut och fått avbryta sitt uppdrag efter två dagar.
Samtidigt var ryssarna oroliga för att styrraketema
på Apollokapseln skulle kunna skada skyddet på
Soyuzkapseln. Men med tiden blev båda parter
lugna över att allt stod rätt till.

Dockningsporten var som sagt utvecklad av NASA
och satt av naturliga skäl på Apollokapseln. Detta
gjorde att Apollokapseln var den farkost som var
den aktiva och skulle docka med den passiva
Soyuzkapseln. En annan skillnad mellan
Apollokapseln och Soyuzkapseln är att den sistnämnda är byggd för att kunna styras från marken.
Detta gör att man är mer passagerare än pilot i
Soyuz om man jämför med Apollo där man styr
kapseln mer handgripligen.

Den amerikanska besättningen bestod av Thomas P.
Stafford, Vance D. Brand och Donald K. Slayton

Apollokapseln med dockningsmodulen påmonterad
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och den sovjetiska bestod av Valeriy Nikolayevich
Kubasov och Alexei Arhipovich Leonov. Stafford
var befälhavare på Apollokapseln medan Kubasov
var det på Soyuzkapseln. Kommandomodulpilot
var Brand medan Slayton var dockningsmodulpilot.
Arhipovich var flygingenjör på Soyuzkapseln.

uppskjutningen av Apollokapseln från Kennedy
Space Center genomfördes utan problem. Det första hindret hade övervunnits och nu stod nästa stora

tekniska utmaning -dockningen- på tur.

'u

Den första motgången kom när V. Brand skulle
kontrollera dockningsporten och det visade sig att
den inte fungerade som den skulle. Detta var inget
större problem, men det skulle kunna betyda att
man fick avbryta. Så medan besättningen ombord
på Apollokapseln gick till sängs arbetare teknikerna på marken för fullt för att hitta en lösning.

b' .\.
h

Slayton ombord på Apollokapseln.

foto NASA

Leonov var redan inför ASTP en veteran och var

bland annat den första människan att utföra en rymdpromenad.

Det förberedande arbetet innebar många resor fram
och tillbaka mellan Sovjetunionen och USA både
för besättningen och annan inblandad personal. Till
en början var relationerna rätt kyliga, vilket de varit
redan på 1960 - talet, men efter hand kom man allt
bättre överens och till slut fanns det ingen fientlighet kvar. På sätt och viss bidrog ASTP till ett mer
varmt klimat mellan de två supermaktema.
Förutom att lära känna varandra tränade 'de två
besättningama även tillsammans både i USA och
Sovjetunionen. Trots att länderna mer eller mindre
låg i krig med varandra var man relativt öppna och
lämnade ut relevant information. Till exempel om
uppbyggnad av farkostema, arbetssätt, träning med
mera. Förutom träning i simulator och pluggning av
teknisk data ingick även språkundervisning och
undervisning i de olika ländernas korriinunikationssätt. ASTP vartill exempel det första steget i
arbetet att all kommunikation mellan markkontrollen och omloppsbana ska följa samma standard.

Uppskjutningarna
Uppskjutningen av Soyuzkapseln skedde den 15

juli klockan 15:20.10, Moskvatid. Vädret var så bra
det kunde bli och uppskjutningen genomfördes
utan några problem. När man i Houston, USA, fick
uppgifterna om att uppskjutningen gått som planerat steg glädjen och upprymdheten, dock var det
hela inte klart än. Det återstod en till uppskjutning
och den här gången var NASAs tur att visa att man
är lika bra som ryssarna.

Dagens andra uppskjutning genomfördes sju och en
halv timme efter att Leonov och Kubasov lämnade
rysk mark. Vid den här tiden befann sig de två kos-

monautema säkert i omloppsbana runt jorden. Även

Även ryssarna hade visa problem. I deras fall handlade det om det svartvita TV-systemet ombord som
inte fungerade alls. Trots att Leonov och Kubasov,
med hjälp av markkontrollen, försöket reparera
systemet blev det icke fungerande under hela uppdraget. Detta betydde att man inte fick några bilder
av Apollokapseln, vilket gjorde en del i USA
upprörda med hänvisning till säkerheten.
I det stora hela var båda farkostema i bra form och
efter att Soyuz hade lagtsig i parkeringsbana, i väntan på Apollokapseln, väntade alla på dockningen.

Dockningen
Den 17 juli, 52 timmar efter uppskjutningen av
Soyuzkapseln, var det dags för den stora höjdpunkten - dockningen.
Strax före klockan 13:00 GMT upprättades
direktradiokontakt mellan de två farkostema och
besättningen ombord på Apollo fick in Soyuz i sin

sexkant. Efter denna första kontakt följde ﬂera timmar av manövrar och förberedelser inför dockningen. Meter för meter nämnare sig de två farkostema
varandra och klockan 16:10 GMT dockade för första gången en amerikansk rymdkapsel med en sovjetisk dito. Sammanfogningen genomfördes utan problem och de fem männen i omloppsbana runt jorden hade skrivit historia.
Efter att man utfört nödvändiga läcktester och man
anpassat atmosfarstrycket i de två farkostema och
tunnel mellan de var det dags för öppningen av
luckan som skillde de två besättningama åt.
Stafford fick hedersuppdraget att öppna luckan till
Soyuzkapseln klockan 19: 17.26 GMT. Efter en välkomstceremoni och utväxling av presenter var det
dags för den första internationella middagen i rymden.
Under dessa första timmar utfördes inget vetenskapligt arbete utan det handlade mest om att
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Apollo och Soyuz straxt innan dockningen

bild NASA

umgås och om arr göra lite bra PR. När det var dags
för läggdags återvände amerikanarna till
Apollokapseln och som säkerhetsåtgärd stängdes
alla luckor mellan de två farkostema. De första timmama är gemensamma operationer var slut och nu
väntade två dagar av samarbete innan det var dags
att skiljas åt.

Under den tredje dagen utförde man två utdockningar och dockningar mellan de två farkostema. I
dessa manövrar cirklade även Apollokapseln runt
Soyuz. Trots mindre problem med styrningen
genomfördes alla operationer under dagen inom
säkerhetsmarginalen. Till slut utdockade man för
sista gången.

Höjden av internationellt samarbete

Den 20 juli ägnades mest åt att fotografera och
observera jorden från omloppsbana. Dagen efter,
den 21 juli, var det dags för Leonov och Kubasov
och ta farväl och återvända till jorden efter ett framgångsrikt uppdrag. Utträdet ur bana och återinträdet
så väl som landningen genomfördes utan problem.

Under den andra dagen av gemensamt arbete, den
18 juli, deltog de två besättningama bland _annatli
en presskonferens. Man sände även direkt från de
två farkostema medan man gav en varsin rundtur i
de två farkostema. Man utförde även enklare vetenskapliga experiment. Ett av experimenten gick ut på
att filma hur olika saker påverkas av nollgravation.
Detta filmades för att sedan användas i undervisningen i skolor runt om i USA och Sovjetunionen.
Under natten hade teknikerna i Ryssland och USA
upptäckt att kabintrycket i de två kapslama sjunk av
någon okänd anledningen. Det var ingen direkt fara
för besättningarna ombord, men man följde det hela
noga och försökte finna på en gemensam lösning.

Även natten mot den 19 juli tillbringade besättningarna i respektive kapsel.

Amerikanama stannade kvar i omloppsbana till den
24 juli innan man genomförde sitt återinträde och
landning. Även för amerikanarna gick det bra och
USA och Sovjetunionen hade genomfört sitt första
gemensamma rymduppdrag med stor framgång.
Om du vill la'sa mer om uppdraget kan jag rekommendera den oﬂiciella boken "THE PARTNERSHIP - A History ofthe Apollo-Soyuz Test Project”
(1978) skriven av Edward Clinton Ezell och Linda
Neuman Ezell.

Kom ihåg att ringa 08 - 32 10 96 och lyssna på STARs telefonsvarare
Ringer du en måndagkväll är chansen stor att någon medlem svarar

Astronomiska illustrationer
Text &f0to Göte Flodqvíst

x

I i har troligen alla stött på
märkliga referenser till
astronomin under årens
lopp. Somliga i grunden positiva,
somliga avgjort okunniga om
tingens ordning inom detta ämne.
Mitt forsta exempel visar ett
tryck på ett plastskydd till
reservhjulet
tillhörande
en
stadsjeep.
Tre
välkända
stjämbilder, som i och för sig är
dekorativa och inom sig korrekta,
är avbildade. Deras inbördes
positioner stämmer dessvärre inte
vid
närmare
granskning.
Skorpionens
placering
i
förhållande till Svanen kan till
nöds accepteras, men Orion har
hamnat helt fel, även om den

finns till vänster om Svanen.

Mitt andra exempel visar ett museums (Museo de lo Ciencia y el Cosmos, på Teneriffa)
försök att demonstrera hur ljusföroreningar påverkar stjärnhimlens tydlighet i en stad. Det
görs genom att variera bakgrundsbelysningen i en bild som skall föreställa en natt med en
tunn månskära. Det pålagda ljuset är tänkt att dölja stjärnorna, beroende på mängden ljus som
regleras med en ratt av besökaren själv. Dessvärre har museet inte riktigt koll på detaljerna vad
gäller andra belysningsforhållanden på den illustrerade natthimlen. Som synes är månen belyst snett
uppifrån, från vänster. Av det måste vi dra slutsatsen att solen finns i den riktningen och alltså
befinner sig ovanför horisonten. Då infinner sig frågan om det är möjligt att se stjärnorna på himlen
samtidigt som denna månfas. Vi som kan något om astronomi vet att det kan vi inte! Månen är här
helt enkelt felvänd och skall roteras
180 grader om stjärnorna skall
synas. Teoretiskt skulle denna
illustration vara möjlig, men då
måste vi vara ute i rymden. Men,
en lokal lampa kan där inte
påverka stj ärnhimlens kont ras-[_
eftersom det inte f1nns någon luft
(molekyler) som sprider ljuset vare
sig från lampan-eller från solen.
Annars kan jag rekommendera ett
besök på museet. Det är ett litet
nätt sådant med ﬂera hands on
experiment för alla åldrar. Det har
klassiskt
litet
ett
dessutom
planetarium (endast med spansk
speaker-röst dock).
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Observatoriet i Saltsjöbaden och
”Astronomiskt kunskapande”
av Margareta Malmort
emtio meter över havet uppe på KarlsF baderberget i Saltsjöbaden alldeles i kanten
av Stockholms skärgård med milsvid utsikt
ligger Observatoriet - en nationell pärla. Redan på
långt håll utövar de kopparklädda kupol-byggnaderna med sina karakteristiska siluetter sin magiska
dragningskraft.

Är 1972 upphävdes almanacksprivilegiet och
Observatoriet övergick till att bli en institu-tion vid
Stockholms universitet. Den tekniska utvecklingen
har gått mycket fort under det senaste århundradet
och numera räcker varken läget eller teleskopens
kapaciteter längre till för att tillfredsställa den nutida forskningens krav. Efter sjuttio år i Saltsjöbaden
gick i juni 2001 ﬂyttlasset för forskarna vid
Stockholms observatorium tillbaka in till staden
och denna gång till AlbaNova universitetscentrum.
Kvar står nu den majestätiska huvudbyggnaden och
kupolema med de stora teleskopen samt ytterligare
ett antal byggnader och väntar på en ny verksamhet.
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Mitt i bilden framtill, syns STARs två mindre kupoler
ﬂygfoto Björn Wennfors
. _
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Är 1739 instiftades Kungliga Vetenskapsakademien och erhöll almanacksprivilegiet, när det infördes 1747. Kungliga Vetenskapsakademien uppförde
Stockholms observatorium, som invigdes 1753 och
intäkterna av försäljningen av almanackor kom att
täcka kostnaderna för driften. I början av 1900-talet
hade staden börjat breda ut sig runt det gamla
observatoriet på Observatoriekullen i Stockholm
och luften hade också blivit rökfylld. Instrumenten
var dessutom föråldrade. Ett nytt observatorium
behövdes!
Tack vara en generös donation från Knut och Alice
Wallenbergs
stiftelse
kunde
Stockholms
Observatorium i Saltsjöbaden byggas och det invigdes i juni 1931. Det var då ett av Europas största
och mest välutrustade observatorier. De tre stora
optiska teleskopen - dubbelrefraktorn, spegelte-
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Alla vi som är intresserade av Observatoriets framtid väntar med stor spänning på vad som kommer
att ske härnäst. Observatoriet är statens egendom.
Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar det och har

under

våren

inlett

för-handlingar

med

Kunskapsskolan i Sverige AB. Om dess planer
verkställs skulle Observatoriet bli en grundskola
(klass 6-9) med naturvetenskaplig inriktning och ett
gymnasium med ett naturvetenskapligt program
vars inriktning kommer att vara astronomi ~ totalt
med cirka 300 elever.

Just nu ﬁnns det tre grupper som använder teleskopen på Observatoriet. STAR har sedan länge sina
egna instrument i det gamla meridianhuset, som de

leskopet och astrografen - kompletterade varandra

vårdar. STAR har också astrografen under sitt

och är fortfarande fullt användbara. De var främst
avsedda för utforskandet av Vintergatan. Den knubbiga astrografen var arbetshästen i denna trio med
vilken ett ﬂertal omfattande stellarstatistiska arbeten utfördes. I början av 1960-talet införskaffades
det större Schmidtteleskopet och fick ersätta astrografen inom forskningens gebit.

beskydd. Dubbelrefraktom är det instrument som
EAF tillsammans med Saltsjöbadens samskola har
haft tillgång till under de senaste åren.
Saltsjöbadens samskola har ett naturvetenskapligt
program med inriktningen astronomi och data och
med riksintag. De gör observationer regelbundet.
Alla tre grupperna utför ett värdefullt arbete.

Hösten 2003 ﬁck jag tillsammans med utredningsarkitekt Cajsa Rydén (SFV) i uppdrag av
Statens fastighetsverk att utarbeta ett förslag till en
lämplig verksamhet på Observatoriet. Det utmynnade i skriften ”Ett astronomiskt vetenskapscentrum för alla åldrar” och förslaget finns på

SFV:s hemsidor. Vi ﬁck ett positivt gensvar när vi
presenterade det för ett antal organisa-tioner.
Däremot har det varit svårare att nå de ekonomiska
förutsättningarna för verksamheten. Det behövs

sponsorer.

med ett naturvetenskapligt bibliotek och
miljön präglas av astronomin som specialitet.
Ett gästforskarinstitut med förankring inom
astronomin skulle ge Observatoriet
åter dess vetenskapliga tyngd.
Kvaliteten på utbudet ska vara mycket hög.
De främsta målgrupperna är lärare, barn och
ungdomar, forskare och studenter.

Förutom dem ärförstås också företag,
grupper; barnfamiljer och enstaka besökare
välkomna.

Astronomin är ett fantastiskt ämne inte bara innehållsmässigt utan också därför att det tangerar så
väldigt många andra områden. Jag har försökt

åskådliggöra detta i den nedan-stående figuren.

av*

"Bubbel Nebula "
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foto: Magnus Gålfalk
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Tidigt i våras bearbetade jag ”Ett astronomiskt
vetenskapscentrum för alla åldrar” för att kunna
söka sponsorer. Den nya versionen heter
”Astronomiskt kunskapande” och vi är en grupp
professionella astronomer, som har ställt oss bakom

verksamheten i denna upplaga. Redan i det
ursprungliga förslaget var samarbetet med amatörastronomema både i STAR och i EAF samt
Saltsjöbadens samskola givet. Viktigt i verksamheten är den personliga kontakten med astronomer vid
ett observatoriebesök. Här behövs både amatörastronomer och professionella astronomer för att vi
tillsammans ska kunna dela med oss av astronomins fascinerande värld. Det vore också roligt om
Observatoriet skulle kunna bli en naturlig samlingsplats för både svenska och nordiska amatörastronomer.
De fyra grundstenarna i detta förslag och verksamheten på Observatoriet är:
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Det gör att astronomin är ett spännande ämne för
skolan. Observatoriet skulle vara en utmärkt bas för
att stimulera både lärare och elever i att utforska
universum inklusive vår egen planet jorden. Med
hjälp av astronomin är det också lätt att intressera
både barn och ungdomar för naturvetenskap och
teknik. Astronomi kan också lätt integreras med
många andra skolämnen.

* De fyra stora teleskopen på Observatoriet

* Mötet med en astronom vid observatoriebeso'k
* Astronomins mångfasetterade ingångsportar
* En källa för kunskapande i alla åldrar

I visionen ”Astronomiskt kunskapande” är
Observatoriet i Saltsjöbaden ett blomstrande unikt

astronomiskt centrum med många annorlunda och
spännande aktiviteter - för alla åldrar och för hela
Sverige i Europa.

En kort sammanfattning av verksamheten är:
Ett resurs- och upplevelsecentrum i astronomi
i ett europeiskt samarbete.
Centret innehåller en konferensverksamhet
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Pluto - ett solsystem i miniatyr
Två nya månar upptäckta med Hubbleteleskopet
av Peter Mattisson

ubbleteleskopet har upptäckt att Pluto inte
H har en, utan tre månar. Detta faktum förbryllar forskarna. De nyupptäckta månarna
kretsar på ett avstånd av 44 000 km från Pluto,

ungefär två till tre gånger så långt bort som Charon,
Plutos största måne som upptäcktes så sent som
1978. Månarna lyser 5 000 gånger svagare än
Charon.
Preliminära observationer tyder på att deras banor
är helt cirkulära och ligger i samma banplan som
Charon. Detta antyder att de förmodligen bildades
samtidigt som Charon. Forskare har visserligen
förutsagt tidigare att det kan finnas ﬂer månar runt
Pluto, men trots detta så är denna upptäckt överraskande eftersom Pluto är mindre än vår egen måne.
”Det är nästan som ett solsystem i miniatyr", säger
Hal Weaver som är planetforskare på Johns
Hopkins Applied Physics Laboratory och som
ledde det team som gjorde upptäckten med
Hubbleteleskopet. ”Hur kan ett objekt vars storlek
bara utgör ca 70 % av vår måne ha alla dessa satelliter? Hur gick det till? Det är något som vi blir
tvungna att ta reda på”
Den ledande teorin om hur Charon bildades går ut
på att ett stort föremål kolliderade med Pluto.
Spillror från den kollisionen kan ha gett upphov till
dessa mindre månar. Det kan visserligen inte uteslutas att de fångades in av Plutos gravitation, men
enligt Weaver förefaller detta mindre sannolikt.
De två nya månarna har en diameter som är
någonstans mellan 45 till 160 km. För närvarande
finns det inte tillräckligt med data för att mer exakt
bestämma deras storlek. Pluto har en diameter på ca

Candidata
Satellites

'PIuto
I'

e

Charon

Ma 15I 2005

2 300 km och Charon ca 1 200 km.

Liten bit av stort pussel
Denna upptäckt utgör ytterligare en pusselbit av ett
allt mer komplicerat pussel i det yttre solsystemet,
ett ställe där astronomema söker efter ledtrådar till
hur solsystemet bildades för 4,5 miljarder år sen.
Man har den senaste tiden upptäckt så många före-

mål i så olika konfigurationer där ute att astronomema inte ens komma överens om vad man ska
kalla dem.
Trots att Pluto populärt sett anses vara en planet
betraktar många astronomer Pluto som en asteroid i
Kuiperbältet, visserligen en mycket stor asteroid,
men ändå. Kuiperbältet kan beskrivas som ett väldigt hav av frusna världar bortom planeten
Neptunus. Bältet hade ännu inte upptäckts när Pluto
hittades för 75 år sedan. Man har den senaste tiden
hittat ännu fler Kuiperobjekt som har månar kring
sig, nyligen upptäcktes ett Kuiperobjekt som till
och med är större än Pluto (Se artikeln om Xena).

För tillfället är Pluto det enda Kuiperobjektet som
vi känner till som har mer än en måne. Denna upptäckt tyder på att det finns fler Kuiperobjekt med
månar där ute enligt Alan Stern som är medlem i
samma team som Weaver. Och det kan finnas ännu
fler månar runt Pluto, men de är i så fall mycket
små. Bilderna som Hubble tog representerar den
känsligaste sökningen efter månar runt Pluto hittills. Därför är det osannolikt att det finns månar
som är större än ca 15 km i diameter,

Lätt match för Hubble
Upptäckten av dessa månar var en lätt match för
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Dessa bilder är tagna av Hubbleteleskopets Advanced Camera for Sarveys, och visar Pluto och dess största
måne Charon, samt de två nya månkandidaterna. Mellan den 15 och 18 maj, 2005 kunde man se att Charon

och de små månarna med de tillfälliga namnen PI och P2 förefo'll att rotera moturs runt Pluto.
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Hubble, till Skillnad från många andra observationer som kräver att Hubble stirrar på samma objekt
under flera varv runt jorden, ofta mer än 15 varv.
Weavers lag behövde endast två varv för de nya
Plutomånarna. Redan vid det första varvet hittade
de två svaga ljuspunkter. Vid andra varvet såg de
samma ljuspunkter igen och kunde då försäkra sig
om att de rörde sig mot bakgrunden av de till synes
stillastående stjärnorna.

Fanns med på gamla Hubble bilder
De bägge månarna har magnituden 23, alldeles för
ljussvaga för att kunna ses av amatörastronomemas
teleskop, men relativt lätta att se med Hubble.
Astronomerna studerade också äldre fotograﬁer
tagna av Hubble, för att se om månarna hade fastnat på dessa. Det hade de! De är mycket säkra på att
de lokaliserat månarna även på dessa, och denna
kombination av data tyder på att månarnas cirkulära banor ligger i samma plan som Charons. Man
planerar att göra fler observationer med Hubble i
februari för att bekräfta upptäckten av de nya
månarna samt bestämma deras banor mer noggrant.
Månarna har för tillfället katalogiserats som S/2005
P1 och S/2005 P2. När de blivit bekräftade så kornmer dess upptäckare att föreslå namn som sedan
skall godkännas av International Astronomical
Union.
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Så här skulle det kunna se ut för en åskådare som
står på en av Plutos nyupptäckta månar Det stora
klotet på den svarta himlen är Pluto. Till höger om
Pluto ses månen Charon som upptäcktes 1978. Den
ljusa punkten till vänster om Pluto är den- andra
nya månkandidaten.
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I detta diagram är barycenter den lilla pricken i mitten. Plutos bana är den minsta ellipsen, nästa ellips
är Charons bana (dess position den 15 och 18 maj är
markerad med en ifylld respektive öppen cirkel)
sedan kommer banan för P2 och P1 vars positioner
den 15 maj är markerade med ifyllda cirklar och dess
positioner den 1 maj med de öppna cirklarna. Obs!
På projektionen ser banorna ut att vara elliptiska,
men i själva verket är de perfekta cirklar
mot Pluto i januari nästa år. Eftersom Pluto ligger
ungefär sex miljarder kilometer bort så dröjer det
till 2015 innan sonden är framme, efter att ha gjort
en sväng runt Jupiter för att få extra fart. Väl framme så ska New Horizons fotografera Pluto och dess
månar, ta reda på vad deras ytor består av och mäta

Plutos atmosfär. Sen kommer sonden att studera ett
antal mindre Kuiperobjekt i det yttre solsystemet
under 5-10 års tid.
Länkar:

NASAs New Horizon Pluto-Kuiper Belt Mission:
http.'//pluto.jhuapl.edu/index.php
Press release och bilderﬁnns på Hubbles hemsida:
http.'//hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2005/19/full/

Mer information om Pluto ﬁnns på denna utmärkta
sida.I http.'//www.nineplanets.org/plut0.html

Nya horisonter
Passande nog planerar NASA att skicka en sond
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Astronomigodis
av Göte Flodqvist, A3
I ag har ett tips till alla som riskerar att drabbas
av dåligt väder inför en planerad astronomisk
nattövning. Jag Var på Ölands Alvar i slutet av
oktober, 2005. Första natten var mycket lyckad
med en fantastisk mörk och klar himmel. Få
störande ljus fanns runt horisonten. Endast Kalmar
och Mörbylångas ljus syntes lågt vid horisonten.
Vädret på eftermiddagen inför den andra natten var
trist mulet och disigt. Så jag ﬁck ta till ett gammalt
beprövat ”djungelknep” för att få ordning på
vädersituationen. Godiset ”MilkyWay” inhandlades
och en kaka inmundigades mycket ceremoniellt på
observationsplatsen tidigt på kvällen. Och ”sim sala
bim”, hela Vintergatan öppnade sig igen när det blev
astronomisk natt. För att inte riskera några moln
under natten offrades (I åts) även den andra
godisbiten med andakt och njutning under en helt
strålande stjärnhimmel.

*STARs* CCD-kamera och standardoptik
av Göte Flodqvist

S TARs CCD-kamera monterad
”piggy back” på Meadeteleskopet i Magnethuset.
CCD-kameran syns till vänster i
bilden. På CCD-kameran är ett 100
mm Minolta standardobjektiv monterat. Med denna konfiguration kan
långa exponeringstider uppnås.
trots att teleskopet inte följer stjärnorna perfekt. Använder vi CCDkameran i teleskopets fokalplan
måste vi aktivt styra teleskopet för
att undvika följningsfelen i teleskopets drivningsväxel.
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NGC7000, Nordamerikanebulosan till vänster och 1C5 0 70, Pelikannebulosan till höger i Svanens stjärnbild, strax
öster orn Deneb. Från Magnethuset i Stockholms city. Det är inte fel på dina ögon med eventuellt dubbe/seende//f
Bilden består av två sarnrnanslagna bilder, någotförskjutna iförhållande till varandra inorn ramen,

vanstående bild är exponerad med STARs
OCCD-kamera bestyckad med ett Minolta l00
mm objektiv och bländare 2,8. Med
standardoptik menar jag de objektiv som passar på
vanliga SLR-systemkameror (SLR : Single Lens
Reflexion). Skalan i bilden motsvarar ungefär ett 550
mm objektiv på en vanlig systemkamera. Detta
bildformat är 24 ggr 36 mm. CCD-kamerans bildyta
är 4,8 ggr 6,5 mm (den ljuskänsliga detektorns
storlek). Det ger en effektiv bränviddsförlängning
med en faktor på ca 5,5 ggr i CCD-kamerans bild,
jämfört med standardobjektivens specifikation av
brännvidden. Synfältet blir också i motsvarande
omvänd grad mindre, d.v.s. ca 2,5 ggr 3 grader. För

att kunna användas på STARS CCD-kamerahus måste
kraftigt
(Minoltafattning)
mellanringar
några
modifieras till passande mekansika mått. Jag har
tidigare i STELLA redovisat ett antal astrobilder med
CCD-kameran bestyckad med objektiv av klassen ”Cgänga” (enklare videokameraoptik). De senare har
betydligt mindre fysisk storlek men är tyvärr inte
omedelbart anskaffningsbara på fotomarknaden
jämfört med standardoptik. Standardoptiken är
mycket enklare att få tag på, ny likaväl som
begangnad. CCD-kameran har monterats piggy back
på Magnethusets Meade-teleskop. Framför objektivet
sitter ett djuprött filter, centrerat på vätets primärlinje

656,3 nm (Hoi). Denna kombination gör astrofoto till
en synnerligen bekväm sport mitt inne i Stockholms
upplysta centrum. Urban Astrofotografering (UA)!
Skulle kunna tolkas som en inneboende motsättning,
men med Hot-filtret är det fullt möjligt att få
högkontrastbilder av nebulösa objekt på himlen i en
stadsmiljö som bildexemplet ovan demonstrerar.
Under exponeringen (5--20 minuter) kan jag dessutom
gå ner i Magnethusets föreläsningslokal och tina upp.
Men innan detta trevliga tillstånd inträder måste
kamerans bild och teleskopets dito visa samma
stjärnområde. Det görs ganska snabbt och enkelt med
hjälp av en stark lysande stjärna, som tex. Vega,
Deneb, Capella eller liknande starka stjärnor. Sedan
följer- en noggrann inställning av CCD-kamerans
skärpa, d.v.s. bästa fokus. Det låter enkelt, men är i
praktiken en tämligen utdragen process. Många korta
exponeringar måste göras för att närma sig optimalt
fokus. Utan ett smalbandigt filter på objektivet är

bästa fokus inte alls entydigt, eftersom CCD-kameran
har hög känslighet ända ut i det infraröda
väglängdsområdet. Här har standardoptiken inte kvar
sin skärpa alls, utan fokalplanet är förﬂyttat relativt
vanligt vitt ljus (kromatisk abberation). Nu kan Hotfiltret försiktigt monteras på objektivet. En viss, om
ändå liten, efterjustering av skärpan är oftast
nödvändig, innan fotograferingen kan börja på allvar.
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Två nätter på Björnö med Perseiderna
av Jörgen Blom
et blev två ljuvliga augustinätter på den

D stora parkeringsplatsen till Björnö
naturreservat på Ingarö. ”Många kommer till Björnö för att njuta av sol och bad på
klipporna och den fina sandstranden vid
Torpesand med utblick mot Nämdöfjärden”,
står det på reservatets webbsajt.
Men jag hade ingen tanke på sol och bad;
visste knappt att möjligheten fanns eftersom
jag aldrig har varit där på dagen, bara på nätterna. Det är bara Perseiderna och Leonidema
som gäller, Perseiderna kring den

11-12

augusti och Leonidema kring den 18-19
november. Leonidema i november är raggsockor i pjäxorna och den fina ärvda dunrocken och
yllemössa och is på kameralinsen. Perseiderna
i augusti är ibland tropiska nätter med sandaler
och kortärmat och dagg på linsen. Nåja, men
daggrisken finns.
Den första natten som var natten till den 12
augusti åkte jag ut vid 22-tiden. Det var så gott
som helt mörkt när jag kom fram till parkeringsplatsen. Inte en själ fanns där utom jag och
stjämoma. Jag satte mig på min medhavda lilla
stol och tittade mot Perseus varifrån meteorerna skulle komma. Oj! sa jag till mig själv. Det
var så mycket stjärnor. I stan har jag svårigheter att ens se hela konstellationen Perseus. Här
kunde jag till och med se dubbelhopen mellan
Perseus och Kassiopeja. Och rakt ovanför mig
i zenit bredde Vintergatan ut sig som en tunn
slöja över svart sammet. Jag längtade efter säll-

skap. Man vill ju dela sina upplevelser.
Men ingen kom. Jag ställde upp kameran på
stativet och på två timmar tog jag 14 bilder och
räknade 22 meteorer, det var alltså Perseiderna

själva. Svish! Jag tyckte att det sprakade om
några. Jag skickade en bön upp mot natthimlen: Låt åtminstone en enda Perseid fastna på
plåten! Sen gled moln in från väster över stjärnorna och jag åkte hem. Jag hade tagit fel på
dag.
ästa kväll var den officiella. Och nu
N var alla där. Det verkade vara fullt
med folk i mitt hörn av parkeringsplatsen, men jag kunde inte känna igen någon
eftersom det var så mörkt. Det var nästan en
tropisk natt _ 18 grader varmt och fuktigt.
Parkeringsplatsen är omgiven av skog så man
tycker sig stå i botten av en stor krater och titta
upp på den våldsamt stjärnbeströdda himlen.
Tycho Brahe tänkte sig 1585 att stjärnorna låg
100 miljoner kilometer bort, ett enormt avstånd

även för oss i dag. Men sträckan är bara två
tredjedelar av avståndet till solen.
Efter en stund när mina pupiller hade hunnit
vidga sig lite efter bilresan kunde jag se en rad
solstolar med mörka ﬁgurer på. ”Oj, Ahhl” sa
figurerna för nu kom det två meteorer efter
varann över himlen. Jag frågade figurerna vilka
de var och de presenterade sig. Det är underligt

att inte kunna se ansiktena på folk man tar i
hand. De ansiktslösa i solstolarna var
Ingaröboma Thor Kardell, hans fru Margareta
Fyhr och parets dotter Cathrine Kardell. Sedan
Ginny Modén, också hon från Ingarö, och till

foto Bo Zachrisson
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slut Göran Cederqvist från Malmö.
Men det fanns ﬂer i omgivningen. Jag kände
igen dem på rösterna. Där var Star-ordföranden
”Nippe” Olsson'utan kamera (”Det blir ändå
aldrig nåt.”), där var Star-kassören Gunnar
Lösvsund med sin avundsvärda 15-tums
Dobson som fick följa med till Teneriffa och
där var Bosse Zachrisson som till skillnad från
Nippe verkade behängd med kameror. Bosse
var min enda konkurrent om att fotografera

foto Bo Zachrisson

Perseider. Det var lite deprimerande. Jag anade
att om någon meteor fastnade på en plåt skulle
den inte finnas i min kamera utan i Bosses.
en natten var ljuv. Vi såg Andromedagalaxen med blotta ögat snett
ovanför Perseus,

Mars glimmade

starkt och rödaktigt bland muren av granar på
parkeringsplatsens östra sida, Nippes röst sa att
han nästan aldrig sett Vintergatan så klart.
Bosse tog bilder av oss med blixt och sa
”Blunda!” istället för ”Säg omelettl” för han
ville inte förstöra vårt mörkerseende.
Och sen Perseiderna. Ibland kom två eller tre
över himlen nästan på samma gång, alla från
radianten som jag sa för att imponera på
Ingaröborna tills jag förstod att de hade sett
meteorströmmen många gånger tidigare och att
Thor Kardell hade köpt ett fint teleskop.
Det var inte direkt en meteorstorm, men under

våra timmar denna natt till den 13 augusti såg
vi kanske 60-70 stycken. Jag har aldrig tidigare sett så många. Jag hade tagit 10 bilder med
exponeringstider på ungefär 4 minuter. Bosse
exponerade i vanlig ordning 20 minuter eller
mer - vi hade fotograferat Leonidema 2002

En rökig LEONID de 18:e nov-02

och då hade han fått en ﬁn bild på en meteor
som lämnade ett rökmoln efter sig.
”Den där kom kanske med på din bild”, sa vi
nu lite falskt uppmuntrande till varandra när
meteorerna strök över himlen i rätt riktning för
kameran. Ingaröborna och malmöbon Göran
låg bara i sina solstolar och följde skådespelet .
ja också det på himlen.
Jag fick titta i Gunnars stora spegelteleskop.
Ringnebulosan var en juvel infogad i en diamantcollier, Andromedagalaxen var omgiven
av sina två satellitegalaxer precis som på David
Malins fotografi i Magnethuset. Får ett
teleskop vara så bra?
Och precis som natten innan började det
komma in moln på himlen västerifrån vid ltiden. Jag svalde det sista av mitt heta kaffe och
packade ihop grejerna. Jag önskade att
Fotoquick hade varit öppet så att jag kunde
framkalla genast. Men jag fick vänta till nästa
dag. Jag granskade CD:n med de 24 bilderna i
datorn - kul med stjärnspåren, men inte ett
spår av en endaste meteor. Jag hatar kameror.
Hade jag bara fått ett ynka meteorspår hade jag
älskat- kameror.
Ps. Bosse ﬁck inte bilder på meteorer heller!

foto Bo Zachrisson (BAZ)
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Planer för de nya månresorna
av Jhonny Rönnberg

Från jorden till månen

besättning ombord, men totalt kommer CEVn att

Under hösten har NASA presenterat hur man ska
uppfylla första delen av president George Bushs
rymdvision. Planen som NASA har lagt fram
sträcker sig fram till år 2020 och tar upp hur USA
ska återvända till månen och landsätta människor
på den samma. För att klara det hela med den budget man har fått sig tilldelad och under den tidsrymd som man har på sig kommer man använda
gamla tekniker från Apolloprojektet och rymdfärje-

kunna ta upp t'ill sju personer. Kopplad till kapseln
kommer det att finnas en servicemodul där syret
och andra nödvändiga komponenter kommer att
finnas.

programmet.

Planens huvuddrag går ut på att NASA ska landsätta fyra människor på månen år 2018 och sedan
genomföra minst två bemannande resor per år till
månen under åren närmast efter. Innan man skickar
människor kommer man, med början år 2008,

skicka ett antal rymdsonder till månen som ska
kartlägga ytan i detalj och leta och undersöka områden som är intressanta att landa på och som kan
vara intressant att utforska ytligare. Till skillnad
från Apolloprojektet kommer man att kunna landa
varsomhelst på månens yta. Speciellt intressanta
områden är polområdena. Total kostnad för både
månprogrammet, CEVn och de nya bärraketema,
som kommer att behövas, beräknas till minst 104

miljarder USD, vilket motsvarar nästan 800 miljarder kronor.

Ny rymdfarkost
Enligt planerna ska rymdfärjeprogrammet läggas
ner 2010 och 2011 kommer de ersättas av en ny
bemannad rymdfarkost - Crew Exploration Vehicle
(CEV). CEVn kommer att användas både för resor
till rymdstationen (ISS) och för resor till månen.
Designen bygger på Apollokapseln med den skillnaden att CEVn är större och säkrare. Måttet vid
basen är 5,3 meter och volymen är ungefär tre
gånger större än Apollokapseln. Vid resan till
månen kommer man ha en fyra personer stark

Anledningen till att man väljer att återgå till en kapseldesign istället för att satsa på en rymdfärja är i
första hand säkerhet och pengar. Designen på en
kapsel gör att man får en bättre och mindre yta som
utsätts för friktion vid återinträdet än med rymdfarjan. Konformen är också bättre lämpad för ändamålet än en rymdfärja. När det gäller den ekonomiska
biten räknar man med att servicekostnaden kommer
att bli lägre. Även tiden mellan varje uppskjutning
med samma kapsel kommer att vara betydligt kortare än idag. Varje kapsel kommer att kunna återanvändas uppemot tio gånger under sin livstid.
Vid landning kommer man använda fallskärmar och
kuddar för att dämpa farten och landningen. I motsatts till Apollokapseln kommer CEVn att landa på
marken istället för i vattnet. Dock kommer man ha
vattenlandning som ett sekundärt alternativt som
extra säkerhet. Primär landningspalts kommer att
vara Edwards ﬂygbas i Kalifornien. Där man idag
landar med rymdfärjorna om vädret inte tillåter en
landning på Kennedy Space Center. Upp-skjutningsplats kommer som alltid att vara Kennedy
Space center i Florida. Så kan det gå när politik styr
och ställer.

Nya bärraketer
Då man utvecklar en ”ny” rymdfarkost behöver
man även nya bärraketer. Dels en mindre för att
skicka upp CEVn och dels en större för att skicka
upp tunga laster i omloppsbana runt jorden. Båda
de nya bärraketerna kommer att bygga på motorerna från dagens amerikanska rymdfärjor och dess
startraketer.
Den mindre, som ska användas för att skicka upp
CEVn, kommer att bestå av två steg. Det första
kommer att drivas av fast bränsle och bestå av en
motor från dagens startraketer. Det andra steget
kommer att bestå av en motor som de på dagens
rymdfärjor och drivas av ﬂytande bränsle. Totalt
kommer denna bärraket kunna lyfta 25 ton.

För att få upp tunga laster, som stora moduler och
månlandaren, kommer man använda sig av en större bärraket. Total lastkapacitet kommer att vara 125
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re. I övrigt kommer den har liknade design som
Apollos månlandare, men så klart med den senaste
tekniken.

Resan till månen
Enligt planerna kommer fyra personer att åka till
månen på ett och samma uppdrag. För varje uppdrag kommer manv att behöva två uppskjutningar en för månlandarmodulen och en för besättningen.
Månlandarmodulen kommer att skickas upp med
den större bärraketen några dagar innan besättningen, som kommer att skickas upp med den mindre
bärraketen. Ombord på lastbärraketen kommer
även ett tredjeraketsteg finnas som kommer att ta
den dockade månlandarmodulen och CEVn ur
omloppsbana runt jorden och in i omloppsbana runt
månen.

ton, 1,5 gånger mer än dagens rymdfärjor, och för
att lyckas med detta kommer man använda totalt sju
motorer. På sidorna kommer man ha två startraketer
med varsin motor som driva av fast bränsle. Som
huvudmotorer kommer man använda fem motorer
av den typ som finns på dagens rymdfärjor.
Förutom att kunna lyfta tunga laster kommer denna
bärraket även kunna skicka upp bemannade rymdfarkoster.
Då man fortfarande använder fastbränsleraketer
utsätter man besättningarna för en större risk än om
man skulle köra enbart på flytande bränsle.
Anledningen till att flytande bränsle är att föredra
framför fast är att den första nämnda går att reglera
under gång. Fast bränsle brinner tills det är slut när
man väl tänt på, utan möjlighet till reglering.

Ny månlandarmodul
Månlandarrnodulen kommer även den att vara
byggd på teknik och erfarenheter från
Apolloprojektet. Men då man kommer att landsätta
fyra personer på månen mot två under
Apolloprojektet kommer månlandaren att vara stör-

Resan till månen kommer att ta tre dagar och under
det första uppdraget år 2018 kommer man stanna
uppemot
sju
dagar.
Till
skillnad
mot
Apolloprojektet kommer alla besättningsmän, fyra
stycken, lämna CEVn, utdocka med månlandaren

och landa å månen. I framtiden kommer man att
utöka antalet dagar som man kommer att stanna på
månen. Under Apolloprojektet stannande man som
längst 3 dagar (Apollo 17) innan man lämnade
månen.
Med sig till månen kommer man ha någon typ av
månbil som gör att man kommer att kunna utforska
stora ytor under de dagar man har till sitt förfogande. Även det faktum att man kommer vara fyra personer samtidigt på gör att man kommer att kunna
föra mer nytta än under till exempel
Apollouppdragen.
Uppskjutningen från månen kommer att gå till på
samma sätt som under Apolloeran. Det övre steget,
med astronauterna och insamlat material, kommer
att avskiljas från den undre och placera sig i
omloppsbana. Väl i omloppsbana kommer man
docka med moderfarkosten, som har cirklat runt

månen i automode.
Resan tillbaka'och återinträdet kommer att genomföras precis som på 1960 ~ och 1970 - talet och
besättningen kommer att landa med hjälp av tre
stora fallskännar. Landningen kommer att dämpas

av en uppblåsbar ”kudde” på undersidan av kapseln. Då man kommer att landa på marken, istället

för i vattnet, kommer upphämtandet av besättningen, farkosten och insamlat material vara mindre
riskfylld. Det är även säkrare för besättningen då

man inte riskerar att sjunka eller råka ut för något
annat obehagligt som kan hända i vattnet.
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Härligt att Vara stjärnskådare
av Nils-Erik Olsson

är jag skriver den här artikeln är det

N den 22 augusti och sommaren håller på
att ta slut. Jag måste medge att jag ser
den försvinna med ett visst vemod samtidigt
som ser jag fram mot hösten och en snöfattig
vinter.

De ﬂesta i STAR tycker säkert som jag när det
gäller att se fram emot hösten och en vinter
utan snö. Då är det ju mörka kvällar och vi kan
vara ute och observera i skaplig tid på kvällen.
Men hur är det egentligen med sommaren som
sakta övergår i höst? För min egen del så tycker jag det är den bästa tiden.

En orsak är en av mina favoritsysselsättningar
som är att avsluta dagen med att ligga på rygg
i en solstol på gräsmattan och se dagen övergå
i natt. Först syns Arcturus i väster och därefter
den stora sommartriangeln med sina ljusstarka
stjärnor. De absolut ﬂesta kvällarna ser jag
samma sak som kvällen innan -inte en enda ny
kornet eller supernova blottar sig för mina
ögon. Ibland räknar jag de meteorer jag ser
eller följer en sattelit med min kikare. Någon
gång dyker det upp en ljus prick som jag aldrig
sett förut. Men, vid en närmare granskning så
har jag sett den minst fem eller tio gånger tidigare. Vän av ordning undrar säkert vad det är
för slags amatörastronomi ordföranden i STAR
håller på med. Som ordförande ska han väl
ägna sig åt mer detaljerade'studier av stjämhimlen med teleskop, en avancerad kamera och

en hög med olika filter? För er och alla andra
kan jag då berätta att min solstol och 10x50
kikaren är alldeles utmärkt för en som har astronomi som hobby och kallar sig amatörastronom.

avkoppling. Oavsett hur dagen har varit så är
det alltid lika behagligt att lägga sig raklång i
solstolen med kikaren i högsta hugg. Idag när
många lever med en ständig stress och ett hektiskt liv så tycker jag att det är viktigt med en
stunds avkoppling varje kväll. Under augusti
och september är det dessutom behaglig temperatur så man slipper ha massor av tjocka kläder. Finns det så mycket att titta på från en vanlig villatomt med allt som stör runt omkring?
Ja, faktiskt! Trots en massa träd och mitt eget
hus som skymmer en del så ser jag ungefär 80
grader av himlen. Det är tillräckligt för att
exempelvis Perseiderna ska vara intressanta.
Området runt Cassiopeia och Perseus är dessutom fullt av objekt som lämpar sig för enklare
studier med eller utan kikare. Vintergatan är
alltid lika spännande att följa. Där finns mängder av objekt som exempelvis stjärnhopar, dubbelstj ärnor och annat. När jag ligger där funderar jag väldigt mycket.
Många tankar går givetvis till STAR och alla
medlemmar. Men även till människor jag möter
i min vardag. Många jag möter och som frågar
om ett medlemskap i STAR tror att man måste
vara en fullfjädrad astronom för att vara medlem. Inget kan vara mer fel! Visserligen så har
vi en del medlemmar som är astronomer. Men
merparten har andra utbildningar och andra
jobb. De ﬂesta tror jag har skaffat sig kunskaper om astronomi genom egna studier på fritiden samt att de pratat med andra och ställt frågor. STAR är här en utmärkt källa till att skaffa sig kunskap. Väldigt många medlemmar
brinner för astronomi och delar gärna med sig
av det de kan. Det som gäller för ett medlemskap i STAR är endast att ha ett intresse för just
astronomi.

arför ligger jag då där som en annan
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s /_ fåne och stirrar rakt upp i himlen?
Självklart så ﬁnns det många svar på
en sådan fråga. Ett är givetvis mitt astronomiintresse som gör att jag vill studera stjäm-

att inta ryggläge och sedan titta rakt upp.

himlen. Ett annat viktigt skäl för mig är -

Många har för sig att det är teleskop som gäller

J ag funderar även på hur jag ska kunna
förmedla enkelheten i astronomi och

stjämskådning. Det är ju inte svårare än

för att observera stjärnhimlen. Alla som någon
gång försökt att se hela Andromedagalaxen vet
att ett teleskop inte fungerar då. Där är en vanlig fältkikare med sitt breda synfält bäst. De
gånger jag vill se mera detaljer i Andromeda så
använder jag klubbens teleskop i Magnethuset
eller i Saltis. Ska jag fotografera enskilda

objekt använder jag även då klubbens teleskop
eftersom jag inte har något eget.

Mina kvällar i solstolen börjar ofta med att jag
”bara” ska ta mig en kort titt och sedan gå och
lägga mig. Men det blir nästan alltid samma
visa. Jag blir kvar betydligt längre än vad jag
tänkt, fängslad av det jag ser samtidigt som jag
kopplar av och blir på något sätt ”ett med hela
Universum”. När jag väl reser mig och går in så
är jag helt avkopplad och redo för en god natts

sömn samtidigt som jag rensat hjärnan från
dagens bekymmer.

Får jag önska mig något så önskar jag att ﬂer
ska upptäcka glädjen i att med enkla medel studera stjärnhimlen. Ingenting säger att amatörastronomi endast handlar om avancerade studier av enskilda objekt i olika våglängder. Fram
till början av 1600-talet då teleskopen kom var
det ju bara det obeväpnade ögat som gällde.
Mycket av den tidens studier ligger till grund
för dagens forskning inom astronomi. Vad är
det då som säger att vi amatörer inte kan göra
samma enkla observationer med eller utan en
enkel 10x50 kikare? Ta därför tillfället iakt.
Gör mig och många andra sällskap. Njut av
stjärnhimlen även de kvällar då ett teleskop inte
finns tillgängligt!

15 cm spegelteleskop till salu
Teleskopet är hembyggt och spegeln är
nyss aluminiserad. Stativen är byggd av
trä men fungerar bra även om den är en
anings tung. Det går att bära runt i träd-
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gården men är för tung för att bära en
längre distans. Teleskopet kan tas isär den tar c:a en kvart - så det går att transportera med bil. Den fungerar bra och
skulle passa utmärkt som ett första
teleskop. Tyvärr har den ingen sökare,
men två okularer följer med liksom en
låda för att observera solen via projicering. Anledning till att jag vill sälja den är
att jag behöver ett lättare teleskop för att
kunna bära till ett ställe längre bort.
Pris: 500:-. Men det viktigaste är att den
går till ett bra hem!
Teleskopet finns i Viksjö, NV Stockholm.
Tel:

08-619 1324 (Dag)
08-580 37321 (kväll & Helg)

e-mail: david.grifﬁn@eds.com
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Universum utvidgas i allt snabbare takt
Supernovor visar att ”mörk energi” pressar isär galaxerna
av Jörgen Blom
et var fullsatt i Magnethuset den 19 sepD tember när astrofysikem Jesper Sollerman
berättade om det sena 1900-talets märkligaste upptäckt, nämligen den att universum tycks
expandera i accelererande takt. Jesper tillhör ett av
två oberoende forskarteam som 1998 drog den slutsatsen efter att ha studerat avlägsna supernovor av
typen Ia. En okänd kraft som kallas mörk energi är
boven i dramat.
Supemovor är helt enkelt exploderande stjärnor
och supernovor av typen Ia (förkortas SN Ia) är de
Ijusstarkaste av alla. Solens absoluta magnitud
(ljusstyrkan på 32, 6 ljusårs avstånd kallas absolut
magnitud) är cirka 4,8 medan SN Ia har magnituden w19,6. Det betyder att en enda SN Ia faktiskt
lyser 4 miljarder gånger starkare än vår egen sol.
Ironiskt nog har stjärnan en gång varit av samma
storlek som solen. Efter årrniljarder har den reducerats till en vit dvärg, inte större än jordklotet.
Samma öde väntar vår sol, men till skillnad från

solen har den blivande supernovan haft en kompis i
närheten. Från kompisen har den stulit så mycket
material att den till slut uppnått en så kallad kritisk
massa och förintat sig själv i en enorm explosion.
Eftersom variationerna i ljusstyrka mellan dessa
speciella supernovor är mycket liten har man sen
mitten av 1990-talet börjat använda dem som ”standardljus” för att mäta mycket stora avstånd - ända
upp till 10 miljarder ljusår. Universums ålder anses
i dag vara 13,7 miljarder ljusår. Tidigare har man
använt sig av hela galaxer för såna avståndsberäkningar, men SN Ia, som alltså lyser lika starkt som
alla de samlade stjärnorna i en hel galax, är pålitligare som standardljus.
Felet är att SN Ia är mycket mer sällsynta än
galaxer. I vår egen galax Vintergatan med sina 100200 miljarder stjärnor uppträder i genomsnitt bara
en enda SN Ia vart 500: e år. Men det finns tack och
lov gott om galaxer, de kan räknas i miljarder. Det
senaste decenniet har man med modern CCD-teknik och stora teleskop kunnat hitta flera SN Ia i
avlägsna galaxer vid ett enda observationstillfälle.
et är där Jesper Sollerman och hans kolleD ger kommer in. Upp till 50 000 galaxer
kan registreras digitalt vid varje observationstillfälle. Ur denna enorma mängd kan man,
återigen digitalt, sortera fram upp till fem SN Ia.
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Avstånden till supernovorna kan sen räknas ut
genom att deras absoluta magnitud är kända. Deras
hastighet från) oss (kallad radiell hastighet) kan
avgöras genom att mäta rödförskjutningen, det vill
säga hur mycket vissa bestämda spektrallinjer är
förskjutna mot den röda delen av spektrum. Den
hastigheten kan i sin tur användas för att räkna ut
avståndet också på ett annat sätt. Det sker genom att
dividera hastigheten med Hubblekonstanten som är
ett tal för universums expansion och i förlängningen ett mått på universum ålder. Och det var här som
de två supernovateamen gjorde sin märkliga upptäckt 1998.
De mest avlägsna supernovorna (mer än fem miljarder ljusår bort) visade sig nämligen lysa lite för
svagt för att befinna sig på det uppmätta avståndet.
Det såg ut som om de var längre bort än vad de
skulle vara. Och de supernovor som låg ännu längre bort lyste ännu ljussvagare i motsvarande grad.
Den enda rimliga förklaringen verkade vara att hastigheten för universums expansion hade ökat.
Ljuset från de avlägsna supernovorna (mer än 5
miljarder ljusår bort) kommer från en tid då universum var mycket mindre och då expansionshastigheten höll på att avta eftersom de nybildade galaxerna
låg närmare varandra. Men vid något tillfälle,
kanske för fem miljarder års sen, uppstod en kraft
som fick universums yngre del, vår del, att expandera fortare.
Så gott som alla kosmologer hade fram till 1998
varit överens om att universum antingen kommer
att expandera i evighet eller så småningom sakta av
för att till slut gå ihop i the Big Crunch (den stora
krossen), alltså motsatsen till the Big Bang (den
stora smällen), Förespråkarna till det evigt expanderande universum är i majoritet. Men ingen hade
kunnat ana att expansionen skulle öka i accelererande takt.
ad kunde det vara för mystisk kraft som så
\ f att säga drog isär universum? Ingen vet,
men den har fått namn som Mörk Energi,
Vakuumenergi och Den Kosmologiska Konstanten,
det senare efter Einsteins påhittade kraft som han
införde när han märkte att hans universum (byggd
på hans egen allmänna relativitetsteori) riskerade
att falla ihop. Einstein kunde inte vid den tiden
(1917) föreställa sig annat än ett stillastående uni-

versum. Men 1929 upptäckte Edwin Hubble och
Milton Humason genom observationer att galaxerna tycktes avlägsna sig från varandra. Detta tolkades snart som att själva universum expanderade,
även om Hubble själv var misstänksam mot den
tolkningen ända till sin död 1952. Einstein betecknade i vilket fall som helst sin kosmologiska konstant som sitt livs största misstag. Men kanske var
det inget misstag? Är det kanske den mörka energin
som är den kosmologiska konstanten? Den hindrar
ju verkligen universum från att falla ihop.
Efter 1998 har ett dussintal olika vetenskapliga
grupper rapporterat att de funnit ett oberoende stöd
för det accelererande universum. Det handlar om
den kosmiska bakgrundsstrålningen, resterna efter
värmestrålningen från en tid då universum bara var
400 000 år gammalt. Det visar sig att där strålning-

sig

en har passerat genom stora galaxhopar innehåller
den litet mer energi (är varmare) än övriga delar.
Det anses vara ett tydligt tecken på att den mörka
energins verkligen finns.
Jesper Sollerrnan betonade att slutsatserna man
dragit av de märkligt svagare supemovoma inte är
helt säkra. Allting kan vara ett misstag. De mest
avlägsna supemovorna kan faktiskt vara lite svagare i sig själva än supemovor som ﬁnns närmare. Det
beror på att deras sammansättning kan vara annorlunda eftersom de bildades för så länge sedan. Det
är sånt man försöker ta reda på i dag. Och ingen vet
heller om den mörka energin som tycks dra isär
universum kommer att finnas för evigt. Om den
mystiska kraften plötsligt har uppstått för fem miljarder år sen kan den mycket väl avta eller rent av
försvinna efter en tid.

.ja

Inbjudan till Värmland Star Party 2006
å har vi i Värmlandsgånget då nöjet att inbjuda till
det sextonde VSP. Som vanligt går det av stapeln på
Berga hembygdsgård och vandrarhem i Lysvik, två mil
norr om Sunne på Frykens östra strand. Datum är 24~26
februari 2006 och det kostar 100 kr för hela helgen,
50 kr för en dag (med tillhörande observationskväll).
Pengarna insättes på vårt plusgiro 621 29 12-7 (Mats
Yderstig) eller betalas direkt på plats. Ni som vill boka
rum hör av er i god tid till Berga vandrarhem på dagtid,
vardagar, tel. 0565-804 00. Lunchen på lördagen ordnar

som vanligt den alltid lika glada personalen direkt på stället. Här år det inte fråga om något skådebröd, utan man
blir rejält mätt. Lunchen kostar ca hundralappen och
betalas i samband med avåtandet. Meddela önskemål om

lunch i förväg till Conny Pettersson, Kil, tel. 0554-123 00.
Dit eller till mig kan ni ringa om ni har frågor. Min tel

070-586 94 96. Till mig ringer ni också om ni vill hålla
något föredrag, visa bilder eller dylikt. Förutom observa-

tionsrnöjligheter med massor av olika instrument, både
fasta och medhavda på fredag och lördag kväll, så kan
man handla vad man behöver i astroprylsvåg av Erik
Persson, Firma Astromekanik, Danmark. Ni inbjuds
också att sälja begagnade prylar, böcker m.m.
På föredragslistan år läget i skrivande stund en aning
oklart..Det lutar åt en docent i fysik från Karlstads uni-

versitet på lördag eftermiddag, troligen med kosmologiskt innehåll. Amatörastronomen Valter Fryxelius från
Västra Värmlands Astronomiska Förening kommer att
visa ett vackert och tänkvärt bildspel. Vi hoppas också

på att Kjell Landgren, likaledes från VVAF och gammal
radioastronom till professionen kommer att hålla ett föredrag om radioastronomi, hur det går till, och vad man får
reda på. Plats ﬁnns för överraskningar. Men framför allt
en tummelplats för alla nya och gamla amatörastronomer
att träffas, umgås och ha trevligt. Varmt välkomna!
Värm/andrgáhgetgenom jan Sandström
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Stj änhopar i Kusken
av Göte Flodqvíst, A3

Istjärnbilden Kusken finns tre stycken öppna
stjämhopar som vi kan observera med
behållning, med i stort sett alla typer av kikare.
Vi kan använda allt från den minsta prismakíkaren
till större teleskop. Självklart förutsätter jag att det
är på en mörk observationsplats, utanför stan, som
vi tittar på dem. Då är de riktigt stjärnsprakande.
Inne i stan är de ganska ointressanta objekt. Denna
del av himlen står bra till under vintennånaderna.
Samtliga hopar ligger på mellan 4100 till 4400
ljusårs avstånd från jorden. Den första hopen vi
börjar med är M38 (NGC1912). Diametem är ca 21
bågminuter och lyser med den skenbara
magnituden 7,4. Den ligger ca 2,5 grader nordväst
Om M36 (NGC1960). M36 är tätare, ca 12
bågminuter i diameter och något ljusare än M38.
M36 lyser med 6,3 magnitud. Mer sydost hittar vi
den ljusstarkaste av dessa tre stjärnhoparna, M37.
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Den lyser med magnituden 6,2. Diametem är 24
bågminuter. M37 är också den stjämrikaste av
dessa tre hopar och gör den till den vackraste av
dessa tre. Den kan innehålla så många som ca 500
stjärnor, av vilka ca 150 stycken är av magnituden
>12,4. När vi ändå observerar i detta område på
himlen, kan vi lika gärna glida ner till M35
(NGC2168). Den finns i Tvillingamas stjämbild.
Diametem är ca 28 bågminuter och den lyser med
magnituden 5,3. M35 ligger på ca 2800 ljusårs
avstånd från jorden. 120 stjärnor av magnituden >
13 är räknade här. NGC2158 år en närliggande
kompakt hop som innehåller ller stjärnor än M35.
Den syns i bildens högra nederkant. Dessa två
hopar är en mycket vacker vy i ett teleskop med ett
vidvinkelokular. Kom ihåg att månen upptar en
diameter på ca 30 bågminuter på himlen. Bilderna
nedan visar objekten i samma bildskala.
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Blir Xena den tionde planeten?
Kungen kan efterträdas av Krigarprinsessan
av Peter Mattisson

E fter 75 år av spekulationer och felaktiga ledtrådar så har det till sist hänt. En planet större än Pluto har upptäckts i solsystemets
ytterkanter. Upptäckten gjordes med hjälp av 48tumsteleskopet Samuel Oschin vid Palomar
Observatory. Denna planet eller ”Kuiper Belt
Object” (KBO) som det kallas på engelska, är det

största Kuiperobjektet hittills. Planeten som'bär det
tillfälliga och något olycksaliga namnet
2003UB313 eller ”Xena” som dess upptäckare
inofficiellt valt att kalla den (vilket även jag kommer att göra i fortsättningen för enkelhetens skull),
befinner sig för närvarande på ett avstånd av 97
Astronomiska Enheter från Solen (l AE = 150 miljoner kilometer). Vilket motsvarar 14,5 miljarder

På detta fotografi taget av Keckteleskopet kan man
se Xenas måne Gabrielle. Xena syns här i mitten,

medans dess måne Gabrielle syns som en liten
prick till höger.

kilometer, mer än tre gånger avståndet till Pluto
från solen. Som en jämförelse kan nämnas att detta
även råkar vara avståndet till rymdsonden Voyager
l (Det mest avlägsna människotillverkade föremå-

let vid tidpunkten då denna artikel skrevs november

Quuour

2003 EL61

Sedna

4.250 km

- 1,500 km

" 19600 km

2005). En resa som pågått i 28 år! Men tyvärr så är
Voyager l på väg åt helt fel håll för att kunna studera denna nyupptäckta planet. Vilket är trist med
tanke på att den i så fall borde ha nått fram ganska
lagom efter att Xenas upptäckt den 8 januari 2005
av astronomerna Michael E. Brown (Caltech),

Chad Trujillo (Gemini Observatory), och David
Rabinowitz (Yale University).

Choron

1

1.250 lim

Faktum är att de fotograferade Xena så tidigt som
den 21 oktober 2003, men såg inte då att den hade

rört sig i förhållande till stjärnorna. Det var först 15

2003 UB313
*2.900 lm

Pluto

2.280 km

-, 9 2005 Skyå Telescope

2005 FY9

~ 1,500 km

Storleksjämförelse av de olika Kuiperobjekten som
har upptäckts de senaste åren. (Då storleken på
dessa nya objekt är svåra att bestämma exakt, så är

siﬁcrorna ungefärliga i väntan på noggrannare mätningar)
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månader senare när astronomerna återvände till
samma del av himlen som de fick syn på den. Efter
att ha studerat tidigare fotografier över samma del
av himlen kunde de noggrant räkna ut dess bana.
Det visade sig att planeten befann sig väldigt nära
aphelion (Den punkten i omloppsbanan där planeten beﬁnner sig längst ifrån solen) i en mycket
elliptisk bana. Banan varierar med ett avstånd som
närmast solen är 38 AE och som längst bort är 97

AE Omloppstiden är hela 557 år.
Detta innebär att Xena är det mest avlägsna objekt
som observerats i solsystemet, till och med längre
bort än Sedna som upptäcktes för knappt två år
sedan. Xena är vad astronomerna kallar för ett
”scattered-disk object", vilket innebär att Xena vid

någon tidpunkt i sin historia hade ett möte med en
massiv himlakropp som ändrade Xenas bana till
den kraftiga lutningen (inklination) av 44 grader
som den har idag. Xena har magnituden 18,9 och
befinner sig för närvarande i stjärnbilden Cetus.

Genom att jämföra dessa fotograﬁer som togs med 1,5 timmars mellanrum den 21 oktober 2003, så kunde
man upptäcka den långsamma rörelsen hos det stora och väldigt avlägsna objektet 2003 UB3I3.

Astronomema försökte observera Xena med det
mycket känsliga infraröda rymdteleskopet Spitzer,
men de kunde inte upptäcka den på grund av ett fel

som gjorde att Spitzer tittade åt ett annat håll.
Spitzer har nyligen gjort nya observationer som
analyseras i skrivande stund. Astronomerna har satt
en övre gräns för Xenas storlek och sagt att den inte
kan vara mycket större än 3 000 km i diameter. Den
lägre gränsen som bestäms utifrån dess ljusstyrka
om man antar att dess yta har en reﬂexion på 100 %
innebär ändå att Xena är större än Pluto som har en
diameter på 2 250 km. ”Det är en stor rackare!” lär
Michael Brown ha sagt. Xena är också den största
himlakropp man hittat i bana runt solen sedan upptäckten av Neptunus och dess måne Triton år 1846.
Samt Pluto, som upptäcktes 1930. Precis som Pluto
är Xena en medlem av Kuiperbältet, en svärm av
isklot bortom Neptunus bana. Ända tills Xena upptäcktes var Pluto känd som den största medlemmen
av Kuiperobjekten (”The king of the Kuipers”)
samtidigt som den räknas som en planet. Denna

den officiella beteckningen ”8/2005 (2003 UB313)
1” och dessutom var vänner av ordning gav de
snabbt den nyupptäckta månen smeknamnet
”Gabrielle” vilket knappast kommer som en över-

raskning för alla som är bekanta med TV-serien
"Xena: Warrior Princess”. Denna upptäckt är så
pass ny att man fortfarande vet väldigt lite om
Gabrielle. Det är dock en mycket viktig upptäckt
eftersom det nu är möjligt att bestämma Xenas
massa genom att bestämma månens avstånd och
bana runt Xena. Astronomerna kan med denna
information med stor precision räkna ut hur tung
Xena är. Ju högre hastighet en måne har i sin bana
runt en planet, desto massivare är planeten. När

detta skrivs vet vi fortfarande inte månens hastig-

het, men när den är känd kommer vi plötsligt att få
nya insikter om Xenas storlek och vad den består
av. Den bästa gissningen om Gabrielles storlek
baseras på hur mycket ljus den reflekterar. Vi vet att
den är ca 60 gånger svagare än Xena, vilket ger en
storlek på ca 250 km i diameter.

titel blir Pluto nu av med, vilket häller ännu mer

vatten på kvarnama angående debatten om huruvida Pluto ska räknas som en planet eller inte. Om
Pluto räknas som en planet så borde rent logiskt
även Xena göra det. Astronomerna som upptäckte
Xena betraktar henne som en planet och om de får
medhåll av International Astronomical Union

2 003

UB313

(IAU) så har solsystemet fått sin tionde planet. Som
om detta inte vore nog tillkännagav samma astronomer som låg bakom upptäckten av den tionde
planeten ännu en upptäckt... Xena har en måne!

Den 10 september 2005 observerade de Xena med
det jättelika Keckteleskopet på Mauna Kea, Hawaii,

som är utrustat med adaptiv optik som tillåter astronomema att se detaljer med en skärpa som tidigare endast var möjlig med Hubbleteleskopet.
Bilderna som togs med detta instrument avslöjade

snabbt en ljussvag måne som kretsade i bana runt
Xena. Eftersom astronomema snart tröttnade på

Xenas bana jämfört med Plutos. De fyra cirklama
visar omloppsbanorna för Jupiter, Saturnus,
Uranus och Neptunus. Om jorden fanns med så
skulle dess bana ha befunnit sig inuti i punkten i
mitten som representerar solen.
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Upptäckare Brown, Trujillo, Rabinowitz
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Men upptäckten av en måne runt Xena lär inte
sätta punkt för debatten om huruvida den är en planet eller inte. Problemet är att det saknas en ofﬁciell definition på vad en planet är. Storleken utgör i
sig själv ingen bra måttstock på var gränsen går för
planeter. Att en himlakropp har en måne kring sig

är inte heller ett kriterium för att det ska få planetstatus. Planetema Merkurius och Venus har ju inga
månar. Michael Brown var beredd på att hitta
månar kring Xena eftersom många andra
Kuiperobjekt faktiskt har månar. Astronomema tror
att Xenas måne bildades vid kollisioner med andra
Kuiperobjekt. >Man tror att jordens måne bildades
på just detta sätt när jorden kolliderade med en planet lika stor som Mars. Med lite tur så får vi veta
betydligt mer om Gabrielle och dess bana runt
Xena redan i januari 2006.
Juli 2005 var en spännande månad för det yttre solsystemet. Inom loppet av två dygn utropades upptäckten av tre nya objekt. Varje objekt var ljusstarkare än alla de tidigare kända Kuiperobjekten (med
undantag för Pluto). Med så många ljusstarka

objekt upptäckta kan det lätt bli lite rörigt att hålla
koll på dem. Här är en snabb överblick:

Så här skulle utsikten från 2003 UB313 ”Xena”
kunna se ut om man befann sig svävande en bit
ovanför dess yta och blickande tillbaks på den
avlägsna solen.
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Senaste nytt om Xena kan du få på Michael E.
Browns egen hemsida:
http://www.gps.caltech,edu/~mbr0wn/planetlila/in
dex.html

Mina största fläckar 2000-2005
av Jörgen Blom
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Största solﬂäckarna från 2000 till 2005. Nedtill och höger om solskivan på varje teckning finns en enskild ritning
av fläcken, namnet (t exAR9169) och storleken i miljondelar av solens synliga yta (t ex 2 140 -jordens hela yta är
168 miljondelar). Datumet gäller när ﬂäcken var som störst. För år 2003 ﬁnns tre sådana markeringar eftersom

tre mycket stora ﬂäckar fanns samtidigt på solytan. Den nedre vänstra gäller fläcken AR486 som var den största
ﬂäcken under hela solﬂäckscykeln. De två andra var båda omkring 800 miljondelar mindre än rekordﬂäcken men
får ändå anses vara jätteﬂäckar. Eftersom de hade ungefär samma latitud ser de ut som en enda ﬂa'ck på kompasitteckningen. De lågi själva verket långt från varandra på solytan. En dag, den 28 oktober, syntes alla tre med

blotta ögat. Okularprojektion på 15 cm solcirkel.

en nuvarande solﬂäckscykeln (den 23:e
D sedan 1755) beräknas ta slut kring årsskiftet 2006-2007. Men redan nu (detta skrivs
i slutet av februari 2005) är det sannolikt stopp för
de allra största solﬂäckarna. Det är troligt att vi får

tan var 14 gånger större än hela jordens yta. Det
kom en ännu större i mars 2001. I augusti 2002 korn

en fläck som var något mindre men uppvisade de

vänta i minst fem år innan någon riktigt stor fläck

mest egendomliga former under sin färd över solytan. För mig blev ﬂäcken speciellt minnesvärd
eftersom jag lyckades teckna den varje dag under

visar sig på solen igen. Jag hoppas förstås fortfa-

12 dagar.

v

rande på att få se en jätte varje gång jag tecknar sol-

Höjdpunkten på denna 23: e solﬂäckscykel nåd-

ﬂäckar från min balkong på Ringvägen. Men sta-

des i oktober 2003 då den största av dem alla, en

tistiken från de 22 föregående solﬂäckscyklerna
säger att jättama har gått till vila.
I väntan på att de ska vakna upp ett par år in på

fläckgrupp som var stor nog att täcka 15 1/2 gånger
jordens hela yta, avfyrade en solar flare (28 oktober) som var den kraftigaste sedan såna mätningar

den 24: e cykeln får jag nöja mig med minnet av
dem. Ja, och teckningarna av dem förstås.

började 25 år tidigare. Jätten Tor med sin hammare
kunde gå och gömma sig. På solen hade han sin

Med teckningarna som stöd kan jag se tillbaka på

överman.
Efter den uppvisningen trodde jag att det skulle
vara slut på de verkligt stora ﬂäckarna. Men sju

hur det började i september år 2000 med den första

jättens färd över solytan, en verklig bamse som näs-
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månader senare, i juli 2004, kom ännu en jätte. Den
var nästan 12 gånger större än jordens hela yta. Och
slutligen år 2005. I januari korn det som antagligen
blir den sista stora ﬂäcken för denna solfläckscykel.
Den var också den minsta av jättefläckarna, men
täckte ändå nära 10 gånger jordens hela yta.
Hacket i kanten
Är det slut nu? Ja, det är som sagt troligt. De tre
sista dagarna av februari såg jag inte en enda fläck
på min projicerade solbild. Men kanske kommer
det en jätte till. Man kan aldrig vara säker.
Att varje solig dag rikta in teleskopet på solen och
teckna solﬂäckar som projiceras på en skärm
(metoden kallas okularprojektion) blir förstås extra
spännande när man hoppas på att en jätteﬂäck ska
dyka upp. När jag får min första blick av den vita
solskivan på skärmen och ser ett hack i den östra
kanten av solen går det en stöt genom mig. Kan det
vara en jätteﬂäck på väg in? Ska den här bli den
största av dem alla? För det mesta har det varit
falskt alarm. Men några gånger har det hänt att
hacket i kanten har markerat inträdet av en exceptionellt stor solﬂäck.
Inträdet 'är mycket makligt.
Solen roterar omkring 13,2 grader per dygn, solﬂäckarna följer med. När de har kommit in en bit
ser de ut att färdas snabbt, på ett par timmar kan vi
se att fläckarna har rört sig. Men vid kanten på
W s..._...._...v,___.

____ I

_.

Wai

Määttä! (lag

En storﬂäck som är på väg in på den synliga solytan ses i början som ett hack i den östra kanten av
solen. Den infälld bilden visar hur ﬂäcken såg ut
nästa dag.
teckningar: J. Blom
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solklotet går färdriktningen till en början nästan
rakt mot oss och den minimala rörelsen i sidled är
svår att upptäcka (se diagrammet).
Men ett hack i kanten går förstås att mäta i höjdled. Hur stort är det? När jag har gjort färdig en sån
teckning mäter jag hacket, det vill säga pennstrecket jag dragit vid solranden. Säg att det är 4 millimeter. Jag bläddrar i mina pärmar med teckningar
och hittar en stor ﬂäck som redan hunnit in en liten

bit på solytan. Höjden på den ﬂäcken är 5 millimeter. Då bultar mitt hjärta lite hårdare (ursäkta mig,
men det är dramatiskt) för det kan betyda att
pennstrecket markerar att en jätteﬂäck är på väg in.
Jätteﬂäck = 100 fläckar!

En jättefläck består förstås aldrig av en enda solﬂäck utan av en grupp ﬂäckar. Ett hack i kanten
betyder att det kanske rör sig om en ledande ﬂäck
och att den förhoppningsfullt ska följas av många
andra som följer efter. En riktigt stor ﬂäckgrupp
kan ha mer än hundra ﬂäckar, även om jag i mitt
lilla (60 mm) solteleskop aldrig har kunnat räkna
mer än ett 30-tal i en och samma grupp.
Men en stor grupp behöver naturligtvis inte alltid
komma smygande från bakom den östra solranden.
Den sista (?) stora ﬂäckgruppen från januari 2005
föddes som en nästan osynlig fläck ("por" är den
vetenskapliga benämningen) på den synliga delen
av solen. Nästa dag hade den utvecklats till en stor
ﬂäckgrupp och efter fyra dygn hade den vuxit till
en jätte. Andra fläckar kan se lovande ut när de
kommer fram bakom solranden för att efter bara
några dagar krympa ihop till ingenting.
Och om sanningen ska fram så var ingen av jättefläckarna under den här 23:e solﬂäckscykeln
anmärkningsvärt stor. Vid alla de 9 föregående cyklema under 1900-talet fanns det solﬂäckar somvar
större än den här cykelns rekordﬂäck från oktober
2003. Vi får faktiskt gå tillbaka till solﬂäckscykel
12 (1879-1890) för att hitta en mindre rekordﬂäck
De sex teckningarna
Men den 23:e solﬂäckscykelns jättefläckar är de
enda som jag har ritat av. Jag ser dem som mina
egna jätteﬂäckar. De sex teckningarna här bredvid
består av många dagars teckningar som lagts ovanpå varandra (mellan 6 och 12 för varje år) för att
visa hur jätteﬂäckarna dag för dag rört sig över
solytan. Detta går att åstadkomma genom att skriva
ut de skannade teckningarna på samma papper, men
i det här fallet har jag lyckats göra det med hjälp av
ett datorprogram.
Teckningarna är spegelvända med öster till höger,
precis som de ser ut i projektionen bakom telesko-

pet. Norr är inte heller solens norra polaxel utan
jordens vilket gör att raderna av solﬂäckar ser ut att

jordens vilket gör att raderna av solﬂ'ackar ser ut att
luta åt ena eller andra hållet. Men detta speglar bara
jordaxelns varierande lutning mot solens nord-sydaxel under vår årliga fard runt solen. Två gånger
om året, 7 juli och 5 januari, sammanfaller jordaxeln med solaxeln. 6 april och 10 oktober är lutningen som störst.

De sammansatta bilderna illustrerar dessutom
jordbanans lutning mot solens ekvator vilket kan
ses genom att raderna av fläckar är en aning böjda.
Solekvatom går mitt emellan de sydliga och nordliga fläckraderna på varje bild (det är mycket sällsynt med ﬂäckar mitt på ekvatom). När fläckraderna är böjda mot norr innebär det att jorden befinner
sig under solens ekvator. När de är böjda mot söder
befinner sig jorden över solekvatom,
Två gånger om året ser fläckarna ut att gå helt
rakt, det är då jordens banplan sammanfaller med
solekvatom, vilket sker 7 december och 6 juni.

Upptäckten av att jorbanan lutar mot solekvatom
gjordes 1627 av solforskaren och jesuitpatem
Christoph Scheiner. 15 år tidigare hade hanförlöjligats av Galileo Galilei när Scheiner hävdade att
solfläckarna kunde vara småplaneter som låg
mycket nära solen.

1llhgn 1.3

l
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Solens rotation sedd uppifrån. Varje markering är
13,2 grader, så stor är solens rotation under ett dygn.
En solfläck som roterar fram bakom solkanten går i
början nästan rakt mot oss - observatören finns alltså

foto J. Blom

vid ”Dygn I 2 3 4 " nedtill till vänster. Perspektivet gör
att ﬂäcken ser ut at vara hoptryckt från sidorna. Det
kan vi se på Dygn I på den förstorade delen av diagrammet. Dygn 2 är ﬂäcken inte fullt så hoptryckt
eftersom vi börjar se den mer_framifrån.Den infällda
teckningen ovanför till höger visar den dagliga rörelsen från öster till väster av solﬂäcken AR069 från
augusti 2002.
diagram och teckning: J. Blom

Bakom solteleskopet ses ”sollådan” där bilden av
solen projiceras på en rutmönstrad skärm.
Solﬂäckarna tecknas på ett kalkerpapper där ett pre-

cis likadant rutmönster lyser igenom. Tecknaren ser
den projicerade solbilden genom den rektangulära
öppningen,
foto: Claes Schibler

Tre jätteﬂäckar samtidigt på solen. Den 28 oktober
2003 syntes tre stora ﬂäckar samtidigt på solytan.
Den nedre ﬂäcken hade nästa dag växt till att bli den
största ﬂäcken under denna senaste soﬂäckscykel.

*STELLA* lite striktare, lite tuﬂare, lite lyxigare.
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Alpastronomi
av Göte Flodq'st, A3

Jag tittar gärna på ﬂerdagars cykellopp på TV.
Tex. Giro diltalia, Tour de France. TV-publiken
kan alltid räkna med ﬂera dagsetapper i Alperna.
Dessa TV-bilder visar spektakulära vyer från
bergssidor och pass, vilka de tävlande passerar via
och över. Perspektivet på TVn ger inte på något sätt
rättvisa åt de påfrestningar som cyklisterna utsätts
för. Genom åren har jag själv bilat längs flera
vägavsnitt som cyklisterna kämpar uppförs och susar
nedförs på. Genom bilfönstren är utsikten ofta
dramatisk. Ett sådant cykelberg besökte jag i somras
(2005). Cyklisterna åkte inte ända upp denna gång,
men området berörs Varje år av stora cykeltävlingar.
Berget heter La Bonette och ligger i sydöstra
Frankrike. ca 140 km norr om Nice. Det har den näst
högsta asfalterade allmänna vägen (>2800 m.ö.h.) i
Europa. Den högsta finns i Sierra Nevada i Spanien.
Jag hade stämt av läget med de lokala franska
amatörastronomema med att berget var tillgängligt
med bil i slutet av juni. Jag fick beskedet att det
normalt inte är något problem med snö då. Det visade
sig stämma med verkligheten. Ingen snö fanns på
vägarna, men temperaturen dök ändå ner mot
nollstrecket framemot småtimmarna. Jag fick två
nattövningar med klart väder, men också en natt med
åska, hagel och stormbyar. Erfarenheten av mina
många astroövningar på höga berg är att jag aldrig
skall ge upp. Vädret kan skifta mycket snabbt till det
bättre, men självklart också till det sämre. Så det

gäller att härda ut när jag väl är uppe på berget i
dåligt väder. Efter stormnatten blev det nödvändigt
att ploga bergsvägen, inte p.g.a. snö på vägen, utan

för att röja bort eroderat grus och slam som sköljts
ned från bergssidoma. Vägmaskiner var på plats
redan tidigt på morgonen, så att det verkar som att
detta stíidarbete inte är helt ovanligt. I närheten av La
Bonette finns en liten charmig stad, Barcelonette.
Avståndet dit ner är bara 26 km, men det är en resa

på en slingrig och brant serpentinväg. Genomförs
ogärna i mörker och under trötthetens fana. I
strålande sol och lugnt tempo är det en behaglig biltur
bland blommande alpängar, porlande bäckar och en
och annan fårhjord.

f I 1yvärr kan vi amatörastronomer inte räkna med
horisonter som är helt fria från ljusföroreningar i Alperna numera. Det är i princip
som i Stockholmstrakten, men med en generellt sett
mörkare himmel naturligtvis. Vissa observationsplatser har bra horisonter i några väderstreck, men
inte konsekvent runt om. Från La Bonette kunde jag
notera ljuset från medelhavskusten i söder och
irriteras av Piemonte (Turin) i nordost. Jag kan ändå
rekommendera området i allmänhet, inte bara för de

goda, om ändå inte perfekta, astronomiska förutsättningarna uppe bland bergen, utan också för dc
gastronomiska upptäcksresorna nere i dalarna, bland
byar och städer. Restauranger och hotell kan duka
upp alla sidor av det franska köket. På dagarna finns
möjligheter till spännande och luftiga dagsturer på
väl preparerade stigar (ej klättring) bland bergen. Bra
och mycken information finns att hämta på Internet,
eftersom många motions- och motorcyklister delar
med sig av sina personliga reseerfarenheter.

Bilden visar utsiktsplattformen på Címe de La Bonette (2862 möh). Upp hit är det en brant promenadstíg på
lösan grund, så själva observationsplatsen är nere på vågen på södra sidan om toppen. Att stå på vågen är inget
problem alls, eftersom biltrafiken upphör helt, när mörkret väl harfallit.
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Latitud 600

Stjärnhimlen på Julafton kl 20.00

spårat; *ﬁïlåﬂe
08-32 10 96
är telefonnumret till STAR:s telefon och telefonsvarare i klubblokalen.
Ringer du en måndagkväll är chansen stor att någon av våra medlemmar svarar.

*STARs* hemsida på Internet är www.starastro.org
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