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ÉYÜÉMJEI ' .~ »Ä är medlemstidningen utgiven av och för *STAR*, Stockholms amatör-
astronomer. Tidningen utkommer med ca 300 ex, 3 gånger per år.

REDAKTÖR och ansvarig utgivare år Hasse Hellberg, Lofoteng. 16, 164 33 Kista.

ALLA BIDRAG ÄR VÄLKOMNA. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera artiklar och
bilder så att de passar det aktuella numret i samråd med författaren. Är du tveksam om materialet
passar, ring och hör med red. Tala om hur du vill ha din artikel.

Medlemi STAR blir man genom att betala in årsavgiften till STARs Pg. 70 87 05 - 9. För 2007
gäller följande avgifter: 85:- för dem som är under 26 år, 130:- för övriga. För ytterligare 175:-
kan man även bli medlem av Svenska Astronomiska Sällskapet och få tidskriften Populär
Astronomi. Detta förmånliga erbjudande gäller endast för STAR-medlemmar, som betalar avgif-
ten till STARs postgiro. Glöm ej att ange namn, adress,födelseår 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 film-
visningar, astronomiska observationer, astrofoto, teleskopbygge, vanlig mötesverksamhet mm.
På måndagar kl. 19.00, utom under helg eller lov, håller STAR ÖPPET HUS i Magnethuset, på
Observatoriekullen. Har du frågor? Korn till oss eller skriv, via klubbens adress:

STAR, Gamla Observatoríet, Drottninggatan 120, 113 60 STOCKHOLM
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Omslagsbild;
Nu när mörkret börjar lägra sig över
Stockholmstrakten kan vi också börja hoppas
på norrsken. Eftersom solfläckscykeln verkar
vara nära minimum är chansen för riktigt prakt-
fulla norrsken orsakade av CME (coronal Mass
Ejections) från potenta solfläckar mycket låg.
Det kan dock dyka upp norrsken av andra orsa-
ker, s.k. koronahål. Dessa ”hål” är magnetfälts-
linjer som inte återvänder till solen utan fort-
sätter rakt ut i tomma rymden. Längs dessa lin-

jer kan solplasma lätt tränga ut från solens yta
och om vi har tur träffa jorden och generera
norrsken. Ett sätt att öka chansen betydligt, att
se norrsken är att dra sig norrut. Bilden är foto-
graferad strax söder om Karesuando i septem-
ber, 2003 under fullmånens sken. Den visar
också s.k. mörkt norrsken. I de mörka stråken
finns norrskensaktivitet, men den genererar
inget synligt ljus. De är alltså inte mörka pga
frånvaro av norrskensfenomen.

text och foto Göte Flodqvist



-- išï Ledare rår ___
När jag skriver detta de första dagarna i juli 2007
beflnner jag mig på semester i Umeå som för till-
fället bjuder på klarblå himmel och cirka 25 grader
Celsius. Umeå är en stad jag gillar och har så gjort
ända sedan jag började som resande på sjuttiotalet.
Det är fortfarande en trivsam stad trots att den
växer så det knakar med byggkranar över stora
delar av staden. Men för en som har astronomi
som hobby är Umeå ingen bra stad i juli.
Observationer av stjärnor förutom solen är inte
lönt. Nätterna är snudd på lika ljusa som dagarna.
Nu är jag inte här för att se på stjärnor utan för att
ha semester och träffa en dotter en stund. Men jag
kan inte låta bli att tänka mig in i situationen hur
en amatörastronom har det i den här delen av lan-
det. I trakten kn'ng Stockholm kan vi i varje fall se
de mest ljusstarka stjärnorna men här, här syns
endast solen. Det påminner mig om när jag träffa-
de amatörastronomer från stora delar av Europa.
En del av dem jag talade med kunde bara inte för-
stå varför vi i norra delarna av Europa inte obser-
verade på sommaren när det var varmt och behag-
ligt utan valde den kalla vintern. Framförallt hade
de som bodde i de södra delarna av Europa svårt
att förstå. Där nere blir det ju mörkt på nätterna
även under sommaren. Det kanske är svårt att för-
stå att natten kan vara så ljus om man inte sett det
med egna ögon.
Men vad gör vi då på sommaren, vi som bor i den

norra delen av Europa?
Den som är intresserad av Galileo kan göra som

Jörgen Blom. Han har på egen hand byggt ett lika-
dant teleskop som Galileo hade. Med det testar han
bland annat om det går att se Jupiters månar under
den ljusa sommamatten. Andra åker söderut med
sin utrustning för att finna mörkret i exempelvis
Alperna där det är ont om störande belysning.
Några kanske ser över sin utrustning, lagar eller
kompletterar, så att den är i ordning när mörkret
väl kommer. Läsa böcker om astronomi är ju en
populär sysselsättning som går att utöva nästan
överallt. Själv har jag tagit lite ledigt från astrono-
min och pysslar med målande av vårt hus och byte
av några golv. Det märkliga är bara att jag ändå
inte helt kan koppla bort Star och astronomin. En
orsak är att jag tillbringar mycket tid på min egen
tomt eller altan där jag bara sitter eller ligger och
stirrar rakt ut i rymden när det är stjärnklara kväl-
lar.

Har jag tur ser jag någon meteor eller något annat
spännande som rör sig. En annan orsak är att jag

just nu sitter och skriver en artikel till Stella och
funderar över vad andra gör under sommaren som

har astronomi som hobby. När jag tänker efter så
känner jag inte till vad så många gör på sommaren.
Ställer jag en fråga så kanske jag får svar? Vad gör
egentligen alla medlemmar i STAR under somma-
ren? Skicka ett mail till mig eller skriv en artikel i
STELLA och berätta. Blir det tillräckligt många
svar kan vi göra något kul av det,

Vintern är ju annars den tid när vi har som mörkast
men då är det å andra sidan kallt vilket ibland
avhåller från nattliga aktiviteter. Därför ser jag
med stor spänning fram emot hösten och då speci-
ellt september och oktober när det fortfarande är
dräglig temperatur och snön ännu inte kommit. Få
saker kan jämföras med en sen september kväll då
Vintergatan ses i Svanen. Hösten är även den tiden
när många frågor kommer om just Vintergatan
som tidvis syns väldigt tydligt. Stars höstprogram
innehåller flera måndagar där det finns många till-
fällen för frågor om både det ena och det andra. En
sådan kväll är den 24 september då vi observerar
och pratar om Månen. Jag tror att alla tittar på
månen när den är uppe. Jag tror också att den är
det astronomiska objekt som alla har mest funder-
ingar om. Ta bara detta med Månens knepiga bana
som ställer till det ordentligt för oss här på jorden.

När jag får frågor per e-post från människor som
tittat på vår hemsida så handlar säkerligen varan-
nan fråga om just Månen. Den går ju upp och ner
så konstiga tider tycker många och det förändras
kraftigt från dag till dag. Den här typen av funder-
ingar har säkert även många medlemmar i STAR.
Kom därför till 24 september och alla övriga
Måndagskvällar för att få svar på eller diskutera
det ni funderar över. Ofta ger en titt i vårt fina
teleskop ett fullgott och mycket bra svar. Eller
nyttja någon av Öppet Hus kvällarna den 1 oktober
och 19 november. De kvällarna kan vem som helst
hitta på något eller starta en diskussion. Var bara
inte blyg eller vänta att andra ska göra något. Gör
det själv så får ni svar på era egna frågor eller det
blir den aktivitet ni efterfrågar.

Fördelen med att besöka Magnethuset på mån-
dagar för att träffa likasinnade är att vi kan bedri-
va astronomi även om det är ljust som i Umeå eller
regnar som det gör i delar av landet just nu.

Nils-Erik Olsson
Ordförande i STAR
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_ få” Häntistar tår _
Månförmörkelsen den 3 mars 2007
Lördagen den 3 mars var det total månförmör-
kelse som syntes över hela Sverige. STAR hade
öppet hus för medlemmar och allmänhet.
Kvällen var mycket lyckat med cirka 70-80
stycken som gästade Magnethuset på
Observatoriekullen. Tidvis var det så många
som ville titta på den lätt röda Månen genom
teleskopet så det var lång kö. Göte Flodqvist
hade mycket förtjänstqt monterat en video-
kamera piggy back på teleskopet som kopplats
ihop med vår TV nere i stora salen. Den som
var frusen kunde sitta och tittade på månen i
TV. Andra stod ute på gården där vi monterat
en vanlig fältkikare på stativ som även den var
mycket uppskattad. Vad jag vet så fanns inte
någon från media på plats. Men Star var flitigt
citerad i tidningar över hela landet

Vårfest, måndagen den 21 maj
var det festligt och glatt på Observatoriekullen.
STAR hade sin årliga vårfest under bar him-
mel. Nåja. Nästan bar i varje fall. Lite drygt 30
medlemmar fanns på plats och mumsade på
korv och potatissallad med tillbehör. Nyheten
för året var att var och en fick grilla sin egen
korv. Bord och stolar fick vi låna av
Himlavalvet vilket vi tackar så väldigt mycket
för. Även det utdragbara regn och sol skydd de
skaffat i år korn till nytta. Lite regn kom nämli-
gen efter några timmar. De som inte fick plats
under skyddet satte sig i Magnethuset där det
ställts fram bord och stolar. Vår kluriga Gunilla
Björkander hade sammanställt ett antal frågor
som skulle besvara på tid. Jag har väl sällan sätt
så många fundera så länge på det som från bör-
jan såg ut som enkla frågor. Men som brukligt
är så låser det sig ibland när det verkligen gäl-
ler. Det resulterade i att vi fick fram en vinnare
i form av Lars Karlsson. Han fick som förts
pris en choklad ask som jag nu i efterhand fått
reda på tillhör en av hans svagheter.

Nils-Erik Ohlsson
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Bilden visar några glada gäster som tittar i
teleskopet. Götes kamera montage syns på
teleskopets överdel.

text o foto Nils-Erik Ohlsson

_...Lá H* 'Lß _ _

Star medlemmar veckar sina pannor och fun-
derar på svar ifi'ågetävlingen.

foto Lars Karlsson



Rapport från Saltis
av Gunnar Lövsund

Under sommaren har Meridianpassagehuset
med sina två kupoler varit stängt på grund av
takreparationer. Ny plåt har lagts på stora delar
av taket och samtidigt har justeringar gjorts av
plåten Vid spaltöppningarna, som ibland varit
svåra att stänga. När denna Stella trycks ska
kupolema Vara brukbara igen.

En ny fokuserare har monterats på
Newtontuben i östra kupolen. Den gamla var
utsliten och kärvade.

Cassegrain-tuben behöver också en ny fokuse-
rare. Den ska förhoppningsvis kunna införskaf-
fas och installeras inom kort.

Motordrivningen på Zeiss-refraktom i västra

kupolen har reparerats och en ny handkontroll
styr drivningen.

Kunskapsskolan har nu dragit igång sin
grundskoleverksamhet åk 6 - 9 i den tillbyggda
verkstaden. De hyr alla byggnader på observa-
torieområdet av Statens Fastighetsverk, dvs
även ”vårt” Meridianpassagehus och
Astrografen. Skolchefen Benita Brooks ser
gärna att STAR fortsätter med sin verksamhet i
kupolema och tror att vi kan ha ömsesidig nytta
av ett samarbete där skolan får tillgång till vår
expertis och vi kanske får nya aktiva medlem-
mar bland eleverna. Så småningom måste vi
upprätta ett utnyttjandeavtal.

Jag hoppas nu bara att höstsäsongens väder blir
bra så vi kan dra nytta av de förbättringar vi
gjort. Det finns även utrymme för flera intres-
serade att använda prylarna. Kontakta mig eller
ordförande i så fall!

STARs CCD-kamera och en H-alfa bild
av Göte Flodqvist

ilden visar två lysande HII-regioner (domi-
nerande ljusemission i H-alfa), IC 1848 och
IC 1805 i Kassiopeja. Eftersom H-alfa filt-

ret endast släpper igenom ett litet våglängdsområ-
de, runt våglängden 656,3 nm, förstärks kontrasten
betydligt jämfört med en fullspektrumbild. Dessa
två utsträckta objekt kan inte ses med blotta ögat
eller ens genom stora teleskop. Nära bildens under-
kant, något till höger om mitten syns dubbelhopen

I! 'l '

' l

i Perseus, NGC869 och NGC 884. Dessa öppna
stj ärnhopar är en mycket vacker syn genom ett litet
teleskop eller en fältkíkare. Bildens intressanta
budskap är just jämförelsen av storleken på de
kända objekten med de ”'osynliga”. Dubbelhopen
fmns på Deklination + 57 grader och RA ca 2h 20
min, vilket gör att de syns under stora delar av året
(cirkumpolära). Exponeringen gjordes för några år
sedan, på södra Öland, under utmärkta förhållanden.
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Den fantastiska resan för Voyagersondema
av Johnny Rönnberg

den första av de två Voyagersonderna,
Voyager 2, från Cape Canaveral Systerson-

den Voyager 1 lyfte några dagar senare den 5 sep-
tember. Att båda rymdsondema skulle vara operati-
va och skicka tillbaka vetenskapliga data mer än 30
år efter uppskjutningen var det nog ingen som trod-
de den sensommardag för 30 år sedan när Voyager
2 gav sig iväg. Målet för Voyagersondema var
gasplanetema Jupiter och Saturnus. När rymdson-
dema framgångsrikt hade studerat sina primära mål
utökade NASA uppdraget att även omfatta plane-
tema Uranus och Neptunus.

F ör 30 år sedan, den 20 augusti 1977, lyfte

Voyager 1 och 2 är identiska och byggdes som sagt
för att i första hand studera våra två största gaspla-
neter. Från början hade varje rymdsond tio operati-
va instrument, av dessa är i skrivande stund sex
stycken operativa och igång. Dessa sex instrument
stödjer de fem vetenskapliga områdena som man
fortfarande forskar på. Den främsta anledningen till
att man förlorat instrument är att tillgången på
elektricitet minskat. Vid uppskjutningen producera-
de plutoniumet ombord 470 watt 30 volt likström. I
dagsläget har detta sjunkit till 288 watt för Voyager
l respektive 289 volt för Voyager 2. För båda rym-
dsondema är minskningen mindre än man beräknat
innan uppskjutningarna.
Under de kommande åren kommer man att stänga
av de resterande instrumenten ett efter ett alltefter-
som tillgången på elektricitet minskar. När man
sedan kommer fram till år 2020, eller däromkring,
kommer man inte ha tillräckligt med elektricitet för

Artistbíld över Voyager
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att driva något av instrumenten ombord. Detta bety-
der att man kommer att stänga av det sista instru-
mentet och låta Voyager 1 och 2 fortsätta sin resa ut
i oändligheten utan påslagna instrument och kon-
takt med omvärlden. Redan idag måste man slå av
och på instrumenten efter ett schema för att klara
strömtillgången.

Fungerande instrument
Följande fem instrument fungerar i skrivande stund
ombord på var och en av Voyagersonderna:

- MAG Magnetic field investigation
Denna magnetometer används för att mäta intensi-
tet i magnetfält.

- LECP Low energy charged particle investigation
LECP används för att mäta spektrum på lågenergi-
partiklar, elektroner och joner.

- PLS Plasma investigation (endast Voyager 2)
PLS används för att mäta solvinden.

- CRS Cosmic ray investigation
CRS används för att mäta spektrum på hög- och
lågengergipartiklar.

- PWS Plasma wave investigation
PWS används för att mäta elektrovågor i plasma-
vågor.

För att ta emot de vetenskapliga data som rymd-
sondema samlar in samtidigt som man spar på
energin ombord har man lagt upp en strategi som
man arbetar efter. Grunden i kommunikationen
med Voyager l och 2 är NASAs Deep Space
Network (DSN) som består av radioantenner på 34
meter respektive 70 meter.

Under minst 16 timmar varje dag försöker man att
ta emot data från rymdsondema med hjälp av de
34- metersantenner man har i en hastighet av 160
bps. Dock når man inte upp till detta mål varje dag
då antenner inte alltid ligger i linje med rymdson-
dema. För att ta emot större mängd data i bättre
upplösning spelar rymdsondema varje vecka in 48
sekunder av data (2x48 sekunder för Voyager 1)
som man sedan var sjätte månad sänder i en hastig-
het av 115.2 kbps. Detta data tas emot med hjälp av
de 70-meters antenner man har tillgång till. Tack
vare detta tillvägagångssätt kan man på ett effektivt
sätt utnyttja rymdsondema under rådande omstän-
digheter.
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En av de gyllene LP-skívorna som finns ombord

En resa mot det yttre av solsystemet
Det första delmålet på resan mot det yttre solsyste-
met var planeten Jupiter. Voyager 1 hade sin när-
maste kontakt med Jupiter den 5 mars 1979 medan
Voyager 2 flyg förbi gasjätten den 9 juli samma år.
Under de månader som de båda rymdsondema hade
möjlighet att studera Jupiter på nära håll avslöjade
man bland annat detaljer om planetens turbulenta
atmosfär och dess måne Io. Man fick även möjlig-
het att ta emot de dittills mest detaljerade fotografi-
erna av Jupiter. Under perioden januari - april 1979
tog Voyager l över 19 000 fotogräfier av Jupiter
och dess månar. I april tog Voyager 2 över och fram
till augusti 1979 tog Voyager 2 över 33 000 foto-
grafier av Jupiter och dess månar.

En av de mest överraskande upptäckterna som
Voyagersonderna gjorde vid sin Jupiterpassage var
att det förekom vulkanaktivitet på månen Io.

Efter Jupiter fortsatte resan ut mot Saturnus och
dess ringar. Voyager 1 flög som närmast förbi
Saturnus den 12 november 1981, det var även det

SATURN

datum som brukar anses som då Voyager 1 påbörja-
de sin resa ut ur solsystemet. För Voyager 2 dröjde
det nästan ett år till innan den passerade som när-
mast Saturnus den 25 augusti 1982.

Tack vare Voyagersondemas studier av Saturnus
kunde man bland annat fastställa vad planetens
atmosfär bestod av samt temperaturskiftningar i både
övre och undre atrnosfärslager. Bland annat visade
båda rymdsondema att atmosfären i stort sätt bara
består av helium och väte, varav helium utgör sju
procent. Man mätte även upp vindhastigheter på över
500 meter per sekund vid ekvatorn. Det fanns även
bevis på kraftiga jetvindar i atmosfären.

Efter Saturnuspassagen fortsatte Voyager 2 mot
Uranus och Neptunus medan Voyager 1 som sagt
påbörjade sin resa ut ur vårat solsystem. Som när-
mast kom Voyager 2 Uranus den 24 januari 1986 då
rymdsonden passerade planeten på ett avstånd av
85 500 kilometer. Bland de upptäckter som Voyager
2 gjorde kan nämnas ett ovanligt starkt magnetfält,
10 tidigare okända månar, komplexa ytstrukturer på
ett antal månar samt detaljer av Uranus ringsystem.
Även av Uranus tog Voyager 2 tusentals fotografier.

Den 25 augusti 1989, 12 år efter uppskjutningen,
passerade Voyager 2 planeten Neptunus på ett
avstånd av 4 950 kilometer. Neptunuspassgen är
den närmsta planetpassage som Voyager 2 har gjort
sedan rymdsonden lämnade jorden. Fem timmar
efter Neptunuspassagen passerade rymdsonden en
av Neptunus största månar, Triton, på ett avstånd av
40 000 kilometer. Detta var Voyager 2s sista när-
kontakt med en solid himlakropp. Precis som sin
systersond hade gjort nära åtta år tidigare påbörja-
de Voyager 2 nu sin resa ut ur solsystemet.

Ett sista fotografi innan oändligheten
Den 1 januari 1990 började Voyager 1 och 2 den
interstellära delen av sina uppdrag. Ungefär fem
veckor senare, den 14 februari, tog Voyager 1 en

Ett sista fotografi av vårat solsystem innan Voyager I lämnar oss och fortsätter sin resa in i oändlígheten.
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sista serie av fotografier. Denna fotoserie visar
delar av vårat solsystem och är första gången som
vi haft möjlighet att se oss själva utifrån.

Under de senaste 17 åren har de två rymdsondema
fortsatt sin rea bort från oss och Solen samtidigt
som de har samlat in vetenskapliga data och skick-
at tillbaka till jorden. Bland det som man fortfaran-
de studerar är solvinden, magnetfält, elektrofält och
radiovågar. På grund av avståndet tar det 14 timmar
för radiosignalema att färdas mellan Voyager 1 och
jorden. För Voyager 2 tar det 12 timmar. I slutet av
augusti var avståndet från Solen till Voyager 1 15,5
miljarder kilometer och till Voyager 2 12,5 miljar-
der kilometer. Båda rymdsondema färdas med en
hastighet av ungefär 1,6 miljoner kilometer per dag.

En gyllene skiva och Johnny
De flesta med något intresse för rymdfart vet nog
att både Voyager 1 och 2 har en speciell last
ombord. Denna last består av en LP-skiva med 115
fotografier och hälsningar samt 90 minuter av
musik från olika epoker och kulturer. Hälsningama
kommer från människor från stora delar av världen

Galaxen NGC 4725 i stjärnbílden Berenikes hår (Coma Bereníces). Magnetuden är 9,4 och storleken 10,4 x

och totalt har människor från 55 länder, varav
Sverige är ett, bidragit. Det finns även nedskrivna
tal av USAs dåvarande president Jimmy Carter och
av FNs dåvarande generalsekreterare Kurt
Waldheim.

Bland fotografiema finns bland annat bilder och
teckningar på jorden, Mars, Jupiter, barn, matema-
tiska formler och former, djur, människan samt vår
DNA-sträng. Bland musiken finns stycken av Bach,
Mozart, gamla folksånger, Beethoven samt musik
från ett flertal länder. Bland den mer moderna
musiken finns "Johnny B. Goode," skriven och
framförd av Chuck Berry.

Förutom musik finns det även ljud från jorden
inspelade. Bland annat har man spelat in en Saturn
V-raket som lyfter, ett tåg, ett flygplan, en skällan-
de hund samt slagen av människans första verktyg
- en primitiv hammare.

För att en eventuell upphittare skall kunna spela
upp skivan finns en pickup med samt bildin-
struktioner på hur man spelar upp skivan.

7,2 bågminuter, alltså ca 1/3 av månen. Galaxen till höger är NGC 4712. Fotograferad med en Starlight
Express CCD-kamera och ett 15 cm. f/5 Newton teleskop.
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STARs i Sahara - en ökenresa
text och foto: Gunnar Lövsund

Planering
I april 2007 gjorde vi en resa till Marocko för att få
uppleva en stjämhimmel under ökenförhållanden,
dvs kristallklara, mörka nätter. Vid västra kanten av
Sahara finns hotell Sahara Sky, som särskilt väl-
komnar amatörastronomer. Från STAR reste
Gunnar Lövsund, Göte Flodqvist och Sten-Arne
Eriksson. I hopp om att få bra väder hade vi också
med oss en väderguru från SMHI i Norrköping,
Anders Wettergren. Sten-Arne och Anders hade
redan varit där 2 respektive 1 gånger, så jag och
Göte hade deras erfarenheter att lita till.

Proj e kt
Alla hade vi olika inriktning på den astronomiska
fronten:
- Göte skulle fotografera med diafilm, fish-eye-
objektiv och sin kameravridare
- Gunnar skulle ägna sig åt foto med sin nya Canon
EOS 400D och utnyttja hotellets teleskop för det
- Sten-Arne skulle koppla ihop sina två lS-tumma-
re till ett Binoteleskop för visuella observationer
- Anders skulle teckna olika objekt, bl a Vinter-
gatan, och använda kikare och Binoteleskopet.

Ditresan
För att komma ner till Marocko tog vi en charterre-
sa till Agadir. Flyget gick som det skulle men när vi
landade fick vi problem. Tulltjänstemännen ville se
vad vi hade i våra stora resväskor. I Marocko är,
förutom arabiska, franska det gängse språket. Att på
dålig franska försöka förklara att en hög med ply-
Woodskivor var astronomiska instrument i nedmon-
terat skick gick inte hem riktigt. Engelska var inte
att tänka på. Inte förrän en högre tjänsteman tillkal-
lats och Göte med stor inlevelse och yviga gester
visat att det var hembyggda saker som inte skulle
säljas i landet, slapp vi igenom tullen. Hela denna
procedur hade tagit lång tid vilket fick till följd att
Fritidsresors representant hunnit försvinna från
platsen. Eftersom vi inte skulle bo iAgadir mer än
två nätter åkte vi obokat och visste därför inte nam-
net på vårt hotell. Som tur var träffade vi en
Apollorepresentant som kunde hjälpa oss. Nästa
problem var att hitta hyrbilsfirman på flygplatsen.
Väl där visade det sig att man ville ha en orimligt
hög deposition på motsvarande 15000 kr. Anders
var lyckligtvis stadd vid kassa så även detta löste
sig.

Hyrbilen var en Peugeot 407 och var den största vi
kunnat få tag på. En komfortabel bil men tyvärr var

bagageutrymmet inte precis det största man sett.
Efter mycket pusslande fick vi in all packning och
ställde kosan mot hotellet. I Agadir finns inga gatu-
namnsskyltar så vi fick besöka de flesta gatorna
innan vi till slut hamnade rätt. Skönt att få komma
till ro i de mycket spartanska rummen. Då upptäck-
te Gunnar att hans mobiltelefon var försvunnen.
Håhåjaja, en sån dag.

Trångt var ordet

Nästa dag startade med ompackning så att bagaget
skulle få rum där bak i bilen och vi själva i kupén.
Nu var det Sten-Arnes långbyxor som var försvun-
na. I den goda värmen räckte det dock med shorts.
Marockanen som påstod sig ha vaktat bilen under
natten fick en slant varpå vi kunde påbörja färden
mot Sahara. 50 mil rakt österut väntade.

Till en början gick det ganska långsamt p g a trafi-
ken. Överlastade gamla Mercedes personbilar och
små Toyota lastbilar fyllde vägarna, som överlag
var ganska bra. När vi kommit ut på landsbygden
gick det lite fortare. Till största delen är landskapet
torrt och sterilt, på sitt sätt fascinerande. På några
ställen körde vi förbi getter som betade uppe i de
fåtaliga träden. En säregen syn.



Öknens skepp.

För att komma fram fortare hade vi valt att köra via
Låga Atlasbergen, men det blev ändå höjder uppåt
2000 rn ö h. I fjärran kunde vi ana de snöklädda
Höga Atlasbergen. Mycket vackert. Efter 11 tim-
mars körning kom vi i kvällningen fram till Sahara
Sky Hotel.

S ah a r a S ky
Hotellet är byggt som en traditionell kasbah, dvs en
slags borg eller fästning. Det ägs av en invandrad
tysk, Fritz Koring, som fått intresse för arnatörastro-
nomi. Följaktligen pryds entrén av stora astrofoton.

.H-

Sahara Sky.

Som gästande amatörastronom får man specialpris
på rummen. De ligger lite avskilt för att inte störa
övriga gäster när man håller på med nattliga
övningar. Rummen var bra med badrum och toa.
Hela hotelltaket är en stor terrass utrustad med flera
teleskop och röd mörkerbelysning. Här kan man då
ostört observera den praktfulla stjärnhimlen. De
instrument som finns är ett 14” Meade
RCX400GPS, ett 8” Meade LXZOOGPS med en 80

”ï EI'É... .. hd...
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Takterassen.
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mm refraktor för följning samt en 150 mm
Skywatcher refraktor. Till dessa finns en sagolik
mängd av okular - vissa väger flera kilo - samt en
massa andra tillbehör. Man får betala en slant extra
för att utnyttja terrassen och teleskopen, men det är
det värt.
Fritz Koring hade vänligheten att resa ner från
Casablanca (60 mil) speciellt för att välkomna oss -
sånt uppskattas!

Fritz Koring.

Hotellet ligger ensamt ute i något som kan beskri-
vas som en rödaktig stenöken liknande ytan på pla-
neten Mars. Närmaste bebyggelse ligger 10 km bort
och gatubelysningen där släcks ganska tidigt. Det
blir med andra ord rejält mörkt på taket och därmed
ideala observationsförhållanden.

Vädret i öknen var som man kunde förvänta sig på
dagarna. Soligt och cza 30°C. Trots värmen blev
man inte svettig eftersom luften var så torr.
Nätterna varierade dock en del. Ett par nätter med
klar och fm luft när man kunde observera bara iförd
shorts och tunn T-shirt. En lite kylig natt p g a lätt
vind samt två dåliga nätter med moln. En eftermid-
dag upplevde vi en häftig sandstorm med både
åska, blixtar och regn. Ett riktigt skådespel som
varade i en dryg timme.

Maten på hotellet och i övriga Marocko bestod
oftast av något som kallades Tagine. Det är nog
egentligen tillagningskärlet som heter så, eftersom
innehållet kunde bestå av både kött, kyckling eller
bara grönsaker. Kärlet var av bränd lera och serve-
rades fråsande hett. Ingen risk för maginfektioner
där inte. Och gott var det oftast.

Misstänksamt provade vi Tagine.



Sten-Arne med sitt Binoteleskop

På dagarna gjorde vi mer eller mindre långa utfär-
der. På något sätt gick tiden väldigt fort.

Marockanerna kom vi inte så mycket i kontakt
med. Mest var det efterhängsna smågrabbar som
ville ha en slant. Kvinnorna var påfallande ofta
klädda i heltäckande svart där endast ögonen syn-
tes. Skolflickorna var lite modernare, men huvud-
duk verkade vara standard. Männens dräkter kunde
vara mycket färgrika och eleganta.

H e m re s a n
Efter 4 dygn i öknen var vi tyvärr tvungna att vända
åter till Agadir och flyget hem. Det kändes hårt att
lämna denna tina plats. Vi hade varit uppe i stort
sett hela sista natten så vi var ganska trötta. Via en
lite genare väg hem så gick dock färden ganska
snabbt och utan missöden. Efter en god natts sömn
i Agadir var det bara att packa om utrustningen för
flygtransport, vilket återigen in nebar stor trängsel i
baksätet, och ge sig iväg till flygplatsen.

Allt gick tyvärr inte väl på hemresan. En av våra
stora väskor med teleskop hade fullständigt demo-
lerats. Turligt nog hade innehållet inte skadats och
en ny väska fick vi direkt på Arlanda. Snöblandat
regn vid hemkomsten. Gunnars mobil och Sten-
Arnes byxor var fortfarande försvunna.

Ut ru s t n i n g
Hela packningen vägde cza 120 kg. Huvudsakligen
bestod den av Sten-Arnes två Dobson-teleskop i
nedmonterat skick i två stora resväskor.
Primärspeglarna till teleskopen kunde vi ta som
handbagage. Göte hade kamerautrustning med sta-
tiv. Gunnar hade kamera och Anders hade kamera,
kikare och ritblock.

R e s u l tat
Vi fick 3 klara och fina nätter av 5 möjliga uppe på
hotellterrassen. Dessa utnyttjades maximalt under
tiden 1900 till runt 0400. Middagen kl 2030 kändes
ofta som ett störande avbrott. Mörkret och tystna-
den var som balsam för själen. Någon natt irritera-
des vi dock svårt av skällande vildhundar runt
hotellet. Lite mygg fanns också.
Göte beskriver sina vedermödor i en egen artikel i
detta nr av STELLA.
Gunnar fick visserligen till några bilder i primärfo-
kus av bl a de praktfulla stjärnhoparna w Centauri
och M4 samt de kolliderande galaxema i Centaurus
A. Upptäckte dock att det här med foto det är svårt
det. Att ställa in fokus är nästan det knepigaste. Sen
måste teleskopen vara ordentligt polinställda, vilket
de inte var på hotellet. Dessutom bör man få vara
ostörd vid teleskopen. En marockan och en frans-
man ville nämligen också vara med och leka foto-
grafer. Visserligen var de trevliga men lika mycket
nybörjare som Gunnar, så där gick mycket tid i
onödan.

Sten-Arne hade som sagt sitt egenhändigt byggda
15” Binoteleskop. Det tog några timmar att monte-
ra ihop det från brädhögarna i väskoma och att kol-
limera det, men resultatet var verkligen mödan
värd. Det är en helt annan känsla att titta på ett
objekt med bägge ögonen än med bara ett öga.
Bilden upplevs som väldigt stabil och med en viss
3D-effekt. Bland de många objekt som beskåda-
des var:
- Öppna stjärnhopar: M1 1, M46, M47, M52, M67
- Klotformiga stjämhopar: M4, M5, M10, M13,
M22, M28, M68, M80, NGC2419 samt den magni-
fika NGC5139 (_ Centauri)
- Nebulosor: M8, M17, M20, M27, M42, M52,
NGC2392 (Eskimånebulosan)
- Galaxer: M66, M81, M82, M101, NGC 5128
(Centaurus A), NGC 4038/4039 (Antennae) samt i
Virgo M60, M84, M86, M87, M104, NGC-nr 4564,
4567/4568, 4606, 4638, 4647, 4660, 4664, 4697

11
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Utdrag ur Anders logg.

Anders är driven tecknare och hade under ett tidi-
gare besök på Sahara Sky tecknat Vintergatan med
massor av detaljer, men saknade vissa partier. Detta
kunde nu fullföljas. För sina observationer använde
han mestadels Binoteleskopet, men även hotellets
Meade RCX400 14”. Annat som tecknades var:
- De klotformiga stjämhopama M4, MlO4 och _
Centauri
- M41 (Orionnebulosan) och NGC 2392
(Eskimånebulosan)
- De kolliderande galaxerna Centaurus A och
Antenn-galaxema
- Galaxen NGC 3242 (Ghost of Jupiter)

Höjdpunkten var naturligtvis w Centauri som
Anders beskriver så här i sin logg: ”I Meade 14-tum
med 120x var den lagom i synfaltet. Har aldrig sett

Göte förklarar hur utrustningen funkar.
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så mycket stjärnor visuellt i ett och samma objekt.
Jag fick intrycket att någon spillt färg på himlen
med stänk och sedan gjort det väldigt många gång-
er. Stjärnorna låg lager på lagen” Och vid ett annat
tillfälle: ”Att se den i binokulär vy med Sten-Arnes
teleskop var oslagbart. Lager på lager-effekten som
jag sett i Meade 14-tum var densamma fast bättre
här. w Centauri fyllde nästan hela synfältet.”

Och så var det natt.

Sammanfattning
Trots de initiala svårigheterna, som vi tog med gott
humör, var vi mycket nöjda med resan. Bra hotell,
god mat, suverän stjämhimmel (åtminstone 3 nät-
ter) och härliga medresenärer - vad kan man mer
begära? Som Sten-Arne sade: ”Det var nästan onö-
digt bra”. En reflexion var att vi skulle velat ha flera
observationsnätter. Två veckor totalt i stället för en
skulle nog varit optimalt. Att se allt på alltför kort
tid blir stressigt.

Kostnaderna blev inte alltför avskräckande. Att
hyra bil var ganska dyrt, men uppvägdes av att
charterresan till ett populärt resmål var relativt bil-
hg.

Flyg + l vecka i Agadir obokat 4 400 kr
Bil + bensin 2 100 kr
Hotell Sahara Sky med halvpension
SUMMA per person 8 800 kr

2300kr

Nu funderar vi på att förlägga nästa resa till
Namibia för att skåda den södra stjärnhimlen. Där
finns flera ställen för amatörastronomer. Någon
som är intresserad?

Web-adress till hotellet http://www.saharasky.com

tält. itä



Astrofoto i den Marockanska öknen
av GöteFlodqvist

Bilden nedan visar skymningshimlen. Orion är på väg ner. Venus syns strax invid terrasskupolen västerut.

stjärnhimlen med vidvinkliga objektiv på min
Minolta SLR-kamera (16 - 35 mm). Jag

fotograferade med en 400 ASA diafilm. Används ett 16
mm ”fish-eye”-objektiv så betyder det att kraven på rena
horisonter ökar dramatiskt, jämfört med att fotografera i
primärfokus i ett teleskop t.ex. Objektivet har en
bildvinkel på ca 180 grader, längs bilddiagonalen. Detta
innebar att lördagkvällens (2007-04-14) astrofoto blev
något frustrerande. På landsvägen framför hotellet
(söderut) passerade många bilar, synliga på långt håll
p.g.a. det extremt platta landskapet. Även genom ett
avlägset pass, också det rakt söderut, kom flera bilar
körandes norrut med helljuset lysandes rakt i in i
kamerans synfält under flera minuter. Mycket
irriterande. Eftersom den första observationskvällen var
en lördag, kom också lokaltrafiken att bitvis vara
intensiv kring hotellet. Till stor del beroende på att
hotellet är det enda i regionen, som har
alkoholutskänkningstillstånd. Under den andra klara
kvällen, inför avresedagen till Agadir, var det betydligt
lugnare med biltrafik och tillhörande ljusstörningar.
Hotellets terrass erbjöd mycket goda möjligheter att
ställa upp fotograferingsutrustningen i skydd och arbeta
ostört. Att (på taket) astrofotografera och och i matsalen
äta en god middag samtidigt (sicl), har jag aldrig varit
med om. Det innebar visserligen ett svettigt spring i
trappor, men det kompenserades omgående för med
några glas svalt & gott öl i restaurangen. Ägaren till
hotellet är ju tysk!

I ag hade satsat på att dokumentera den Marockanska tt fotografera med ovanstående optik kräver
Amycket goda omständigheter för att bli bra. Jag

hade i färskt minne upplevelserna i den Libyska
öknen, nästan precis ett år tidigare. SaharaSky kan inte
konkurrera med de förutsättningarna, även om
Saharaöknen börjar omedelbart vid hotellet. Zodiakal-
ljusobservationerna stördes, rakt i väster, av den
närbelägna (30 km) staden Zagora och faktiskt av den
starkt lysande planeten Venus. Gegenschein var aldrig
aktuellt att ens försöka sig på. De visuella
observationerna med Sten-Ames binokulära teleskop var
spektakulära. Minst sagt. Även min 10 * 50 fältkikare
påvisade nya strukturer av kända områden i
Vintergatsstråket. Avgjort beroende på den höga
kvaliteten på natthimlen. Torr nattluft i öknen är av
mycket hög kvalitet, rent allmänt. Seeingen var utmärkt
liksom den höga transparensen.

laddningsbara batterier. Diverse andra grejor, såsom
lödkolv, kablar, Leatherman, m. fl., kom till

användning under resans gång. En av gruppens
medlemmar försökte ta med sig motsvarande prylar
genom ”gate”-kontrollen på Arlanda, men det upptäcktes
naturligtvis. En snabb incheckning av dem löste det
problemet.

Totalintrycket av SaharaSkyprojektet blir ändå

Jag hade tagit med mig min kameravridare och

mycket positivt. Resan bestod av fler spännande
ingredienser än mitt astrofotograferande. Maten,

landskapet, m.fl. komponenter, som tillhör ett resande
med öppet sinne.

Bilder nästa sida



Bilden visar Vintergatans utsträckningfrån horisonten upp till Örnen, några timmar innan gryningen. Jupiter syns
i bildens mitt. Exponeringstiden är ca 20 minuter med ett 16 mm /F2,8 objektiv.

Jupiter syns nere till vänster och Antares (_ Scorpíi) uppe till höger. Många mörka stoftstråk ärprominenta i
området, även genom en 10*50 kikare. Här harjag använt ett 85 mm/F1,7 objektiv



Astrografen del 1
av Lars Karlsson

Inledning: hur en artikel ide kommer till
Som medlem i astronomif^reningen STAR har man tid-
ningen STELLA. En tidning behöver fyllas med intres-
santa artiklar och det tycker jag verkligen STELLA har,
men några skall ju också skriva alla de här artiklama.
Det försöker jag bidra med.

Problemen är att hitta ämnen som dels jag kan och har
intresse utav och dels att läsarna skall finna det ämnet
intressant, sedan skall man ju ha tid till att skriva också.

Mitt intresse är självklart astronomi men förutom det
även: teknik, historia, gamla byggnader, fotografering,
resor för att nämna nÅgra. När jag läste ett äldre num-
mer av STELLA kom en tanke upp om en gammal bygg-
nad vid Saltsjöbadens observatorium. Där finns en
observatoriebyggnad som jag aldrig varit inne i, nämli-
gen astrografen! När sedan STAR står som omvårdare av
byggnaden blir det ju ett väldigt lämpligt artikelobjekt.

Här fick jag ju chansen att tilltvinga mig ett besök inne
i denna byggnad av ordföranden i STAR, ren utpress-
ning, om ingen låser upp skriver jag inget!

Med denna artikel tillgodoser jag alla mina ovannämnda
intressen, ja låt vara att just resebiten blir lite torftig, men
tar jag cykeln dit ut till Saltsjöbaden blir ju ett annat
intresse uppfyllt, nämligen cykling.

Om ni som läsare också tycker det är intressant får ni
avgöra själva, min förhoppning är att ni gör det.

Karlsbaderberget där observatoriet är plaseradär naturskönt.
Kanske liteför mycketför snartförsvinner astrogr'qfen ídjungeln

Utflykten till Saltsjöbaden
Det tog inte många sekunder att övertyga ordförande i
STAR, Nils-Erik (Nippe) om vilken bra idÉ det var att
skriva om astrografen. Han ställde glatt upp på att åka ut
till Saltsjöbaden och visa mig astrografen, vi bestämde
oss för en dag i början av augusti. Det här är i början på
juni och jag hinner planera och undersöka vilket materi-
al som går att få fram innan besöket på astrografen.

I början av augusti var det då dags och jag tar tåget ut till
Saltsjöbaden, vi träffas vid Saltsjöbadens tågstation där
Nippe väntar med sin bil. Den tidigare nämnda cykeltu-
ren hit ut inställdes pga de mörka moln och risk för regn
som infunnit sig.

Huvudanledningen till mitt besök är att astrografen och
alla dess delar skall fotograferas. Kan nämna att jag
använt HDR (High Dynamic Range) teknik till en del av
dessa bilder. Se till ex. bild 1, normalt en mycket svår
bild med kupolen mot den mycket ljusa himlen.

Vi åker uppför den branta bilvägen till Karlsbaderberget
där observatoriet är beläget, parkerar vid huvudbyggna-
den. Här är idag en byggarbetsplats då delar av anlägg-
ningen byggs om till skola. Vi tar oss fram över bygg-
material och annat bråte som ligger i vår väg mot baksi-
dan där astrografbyggnaden står. 15
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Ett stort ögonblick för mig när Nippe låser upp dörren till
Astrografen. Jag skall för första gången få se in här.

Det märks att det gått några år sedan jag studerade här
och att utbildningsverksamheten flyttat ut härifrån.
Gångvägarna är gräsbeväxta och träden har växt sig
stora, hänger över gångvägen som ett tak.

Nu är det inte lång väg kvar att gå och den vackra bygg-
naden uppenbarar sig.

Byggnaden är uppförd i tegel med delar av taket i kop-
parplåt. Kupolens tak verkar vara utbytt på senare tid
mot ett i galvaniserad plåt. Kanske lika bra det för Nippe
bekymrar sig över att några "koppartjuvar" tagit delar av
koppartaket på en annan observatoriebyggnad.

Med dörren öppen på vid
gavel får jag för första
gången se in i det allra
heligaste. Tänker tyst som
någon en gång sa "jag ser
underbara saker". Det man
först kommer in till är
astrografens "maskinrum",
vad vi finner där får ni läsa
om längre fram i texten.
Nu går vi tillbaks i tiden
för att få reda på hur obser-
vatoriet hamnade här ute i
Saltsjöbaden.

Betongpelaren som Astro-
grafen är förankrad i.

Historisk bakgrund
Långt tillbaks i tiden låg Stockholms Observatorium på
observatoriekullen vid Odenplan, där hade man varit
sedan år 1753. På 1920-talet insåg man att ljusförhållan-
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Ser ni en sådan här skyltfiamför er kan ni vara säkra på
att det är något dyrd!

de var för dåliga för att kunna fortsätta bedriva sin verk-
samhet där. Ett besluts togs att flytta ut från centrala
Stockholm till Saltsjöbaden. Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse bidrog med en stor donation vilket var en viktig
del för observatoriets tillkommande.

Invigningen av det nya observatoriet i Saltsjöbadens
skedde år 1931. Kullen där observatoriet är beläget heter
för övrigt Karlsbaderberget.

En stor fördel med Saltsjöbaden var naturligtvis närhe-
ten till Stockholms stad för transportemas skull. Med
dagens krav hade man dock aldrig valt en plats som
Saltsjöbaden att bygga ett observatorium på, inte ens
med de ljusförhållande som rådde där på 1930-talet.

Instrumenten som fanns vid det gamla observatoriet vid
Odenplan var föråldrade och bara ett fåtal flyttades över
till Saltsjöbaden. De instrumenten placerades i meridian-
huset, det som idag kallas för "radiobyggnaden", en
byggnad som STAR idag förfogar över.

Byggnationen av det nya observatoriet skedde i slutet av
1920-talet, bland de större nya instrument som köptes in
och byggnader uppfördes för var spegelteleskopet, dub-
belrefraktom och astrografen. Långt senare tillkom även
ett Schmidt teleskop.

De instrument som inköptes ansågs vara av yppersta
kvalité, bättre gick inte att få tag i!

Sverige var erkänt mycket kompetent inom forskningen
på astronomiområdet redan vid det gamla observatoriet,
nu på det nya med modern utrustning skulle det bli än
bättre.

Astrografen beställdes från den kända tyska tillverkaren
Carl Zeiss, de tillhör även idag eliten när det gäller optik-
konstruktion. Du har säkert sett deras namn på någon
modern digitalkameras optik.

Summan som betalades för instrument och kupol var
137750 Reichsmark, det här var före andra världskriget
och tillverkningen skedde under åren 1928 till 1929.

Jag ringde upp riksbanken för att få en uppfattning hur
mycket pengar detta skulle motsvara idag (år 2007). Från
infonnationstjänsten där fick jag svaret att 137750
Reichsmark idag skulle motsvara drygt 3 miljoner kr.
Detta var endast för astrografen, de andra instrumenten
med sina byggnader var antagligen betydligt dyrare.



Astrografen i all sin prakt, det år den stora vita tuben nedtill. Över den syns ledteleskopet och till höger en av de
många motvikter som behövs för att balansera instrumentet. Lägg märke till det vackra kupoltaket i trä.

Lyx, ett fönster, det finner manknappast på ett modernt
observatorium.

Vad är nu en astrograf?
Ja, skall man svara enkelt, så är det en kamera. Mer än
så är det inte, men det är en kamera för astronomiskt
bruk och med de speciella krav som ställs.

Astronomer använde glasplåtar i stället för film när de
fotograferade till inte alltför länge sedan. Dimension på
glasplåtama var rejält tilltagna, ofta 160x160mm men
även större format kunde förekomma, den här astrogra-
fen använde flera olika storlekar beroende på vad som
skulle fotograferas.

S y n f ä l t
En astrograf skiljer sig från ett teleskop i det att den har
ett större synfält. Medan Saltsjöbadens dubbelrefraktor
har en brännvidd på 8m och spegelteleskopet på 18m har
astrografen endast 2m brännvidd. Med den storleken på
de glasplåtar som används fås ett bildfält på cza 4.5X4.5
grader, det räknas som vidvinklig i astronomivärlden
medan det i den normala fotografivärlden skulle betrak-
tas som ett teleobjektiv (med avseende på bildvinkel).

Som jämförelse kan nämnas att månen tar upp en bild-
vinkel på c:a 0.5 grader och Andromedagalaxen 0:a 3
grader.

Optisk konstruktion
Ett normalt teleskop av refraktor konstruktion har ett
objektiv uppbyggt av två linselement, ett sådant objektiv
kallas ofta för dubblett. En fördel med få linselement är
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Astrografens hållare för glasplåten, det fyrkantiga hålet
vi ser är cirka 160 x 160 mm. 17
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förutom det ekonomiska att ljusförlusten blir låg och
kravet på antireflexbehandling lägre pga färre övergång-
ar mellan luft/glas. Antireflexbehandlingen var inte så
väl utvecklad för 75 år sedan.

Nackdelen med den enkla 2 linselement-konstruktionen
är att kontrollen över objektivets brytning av ljusstrålar-
na blir låg. Objektivet fungerar endast bra när objektivet
ljusstyrka är låg (högt f-tal). F-tal står för förhållandet
mellan brännvidd och objektivdiameter, brukar också
kallas för öppningsförhållande eller som här ljusstyrka.

Dubblettkonstruktionens gräns för acceptabel kvalitÉ
brukar gå vid f12 för de glaskvalitÉer som fanns att till-
gå vid denna tid. Till ex. dubbelrefraktom (som består av
två teleskop) där var och en har ett dubblett objektiv, där
är relationen 8000/600=l3.

För en astrograf strävar man som tidigare nämnts efter
ett stort bildfält, objektivet måste ha ett plant fokusfält
över hela bildytan. Dessutom vill man ha hög ljusstyrka
för att hålla nere exponeringstiden och ha möjlighet att
detektera ljussvaga objekt.

Några optiska data som Carl Zeiss har angett för
Saltsjöbadens astrograf.

Gränsmagnitud: 16
Fokallängd: 2000mm
Objektivdiameter: 400mm

Med de här uppgifterna kan öppningsförhållandet
(ljusstyrkan) räknas fram, 2000/400 ger resultatet 5.

Om objektivets diameter "bara" hade varit 200mm hade
öppningsförhållandet blivit 10. Kravet på exponeringstiden
ökar med kvadraten på öppningsförhållandet, skillnaden
blir att en 30 minuters exponering måste förlängas till 2
timmar. Skillnaden mellan att vara genomförbar eller inte.
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Att bygga ett objektiv med denna bildvinkel och
ljusstyrka i den här dimensionen är mycket komplicerat
och extremt dyrt. Astrografen är av refraktorkonstruk-
tion, dvs den använder linser för att bryta ljuset.
Objektivet är i grunden en tripplett konstruktionen men
där den yttersta linsen delats upp i två positiva linsele-
ment. Anledningen är den att en ensam lins hade givit
mycket kraftiga krökningsradier på de optiska ytorna,
med två linser blir respektive radier betydligt mindre.
Optik-konstruktören får samtidigt ytterligare ett linsele-
ment att använda till konigeringen av ljusets brytning
genom objektivet.

En refraktor i den här storleken med fyra linselement är
imponerande. Nu kanske någon invänder att hans/hennes
kameraobjektiv minsann har 12 linselement, men det är
en helt annan sak att massproducera små objektiv till
vanliga kameror jämfört med denna handgjorda mam-
mut. Moderna kameror har dessutom oftast en zoomlins
vilket kräver fler linselement för att kunna hantera den
mer komplicerade optiska konstruktionen.

Optiska prestanda
För att få en uppfattning av astrografens optiska pre-
standa kan vi jämföra med min egen kamera, en digital
systemkamera av fabrikat Canon, model 350D och ett
tänkt 200mm f5 objektiv. Sensom i denna kamera som
motsvarar glasplåten (filmen) har en dimension av
22x15mm att jämföra med nämnda astrografs
160x160mm. Med Canon kameran monterad på astro-
grafens objektiv blev varje bilds area bara en hundrade]
av synfältets yta som astrografen tar med i en enda bild!

Man kan också tänka sig att på Canon-kameran monte-
ra ett objektiv med l/10 av brännvidden på astrografen.
Eftersom sensorn i Canon-kameran är nära en l/10 av
filmen (i sida) skulle samma bildvinkel erhållas. Ett
objektiv med data 200mm brännvidd och ljusstyrkan f5
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Här syns den komplicerade konstruktionen med motvikter tydligt och timskalan för R.A. axeln
och återigen, beundra denna vackra kupol!
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är inget extremt objektiv. Varför gör man nu inte så, det
hade ju varit mycket billigare?

Svaret ligger i att ett objektivs teoretiska upplösning
bestäms av objektivdiametern. Det sätter en maxgräns
för upplösningen oavsett hur bra den optiska konstruk-
tionen än är. Enligt Carl Zeiss uppgifter har astrografen
en upplösning på 0.3" (" betyder bågsekund och 1" är
1/3600 del av en grad) vilket är nära eller lika med den
teoretiska upplösningen (det finns många olika metoder
att beräkna detta på, bl.a. påverkar ljusets våglängd, van-
ligen refereras till våglängden 550nm).

Ett objektiv på 200mm fokallängd och f5 har en objek-
tivdiameter på 40mm och har därmed som bäst en upp-
lösning på 3".

Det är inte bara för att täcka in så stor bildyta som möj-
ligt som glasplåtarna är av denna imponerande storlek.

Begränsningar i dåtidens fotoemulsion gjorde det för-
delaktigt att arbeta i stora format. En glasplåts upplös-
ning kan uppskattas till SOlp/mm men kan vara avsevärt
högre, lp står för linjepar, en svart linje följt av en vit
linje. Ett primitivt försök att räkna om detta till dagens
populära uttryck "megapixel" är att räkna som att det
motsvarar 100 pixel per millimeter vilket ger
100x160x100x160=256000000, alltså 256Mp, inte
dåligt, och det här var för 75 år sedan!

Min Canons CMOS-sensor har 8 miljoner enskilda sen-
sorer (pixlar), dock samverkar flera enskilda sensorer för
att bilda en "fargsensorpunkt". Känns ganska futtigt i
denna jämförelse!

Atmosfärens "orolighet" sätter tyvärr en praktisk gräns for
hur hög den totala vinkelupplösningen kan bli. Min egen
uppskattning av den upplösning som erhölls, är att med de
exponeringstider som krävdes med filrnen på 1930-talet
inte blev så mycket bättre än l" till 2" i praktiken.

Längre fram skall jag skall försöka få tag i en glasplåt
tagen med denna astrograf. Tänk er vad spännande det
skulle vara att ta en likadan bild med dagens teknik och
jämföra!

Ledteleskop
På astrografen sitter också ett ledteleskop monterat, även
denna av refraktortyp och med brännvidden 2000mm.
Objektivdiametern är dock mer hanterliga 200mm. Mer
om detta ledteleskops funktion strax.

Astrografen är gammal och togs ur drift redan under
senare delen av 1950-talet. Det finns inte någon aktiv
astronom idag som kan berätta om hur alla delar i arbe-
tet gick till vid denna astrograf. Dessbättre har jag korn-
mit i kontakt med den numera pensionerade astronomen
Kerstin Lodén, hon har i inlägg till artikeln engagerat
berättat om hur det gick till på den tiden.

Här inleder Kerstin Lodén med att berätta om sig själv
som astronom:
”Jag är docent i astronomi, men började tidigt som stu-
dent på observatoriet i Saltsjöbaden. Det var i huvudsak
då jag jobbade med astrografen. Senare blev jag vad
som då kallades amanuens år I957. Under denna tid till-
bringades också två år på solobservatoriet i Anacapri

(föregångare till La Palmastationen). Efter detta var jag
kvar i Saltsjöbaden till år I993 med avbrott för vistelser
i Sydafrika och i USA."

I följande stycken om objektföljning och glasplåtar är i
vissa delar mer generellt beskrivet. Min uppfattning är
dock att det i vissa delar bör stämma ganska bra över hur
det gick till att använda just denna astrograf också,
Kerstin kompletterar med information.

Objektföljning, motordriften
När man "astrofotograferar" (ej månen, solen och plane-
tema) tar man bilder av ljussvaga objekt, det kräver
mycket lång exponeringstid särskilt med den tidens
okänsliga glasplåtar.

Kerstin Lodén berättar:
"Exponeringstíderna berodde förstås på hur ljusstarka
stjärnorna på programmet var. För att komma ner till B
= 14 m, vilket var ungefär så långt ned mot svaga stjär-
.nor som teleskopet tillät, exponerade som mest 20 min.
Dock måste man också exponera in standardstjärnor på
varje plåt (mer om detta senare). För spektralplåtarna
var den längsta exponeringstid som jag använde 60 min.
Det kunde alltså bli ganska många plåtar på en natt."

För att göra långtidsexponeringar möjligt måste kame-
ran (astrografen) vara monterad på en vndbar anordning
så att jordens rotation kan motverkas.

Denna precisions mekanik har också konstruerats och
byggts av Carl Zeiss. Den motor som driver montering-
en kan synkroniseras från ett centralt urverk. En sådan
konstruktion går med en konstant hastighet, emellertid,
eftersträvar man bilder med hög upplösning så räcker
inte ens detta.

Metallkonstruktionen (monteringen) som håller astro-
grafen är känslig för temperaturvariationer, den defor-
meras och därmed "pekar" kameran fel när nattens kyla
påverkar monteringen.

Det är denna lilla ynka motor som driver teleskopet på
flera ton! För att det skall fungera krävs att hela utrust-
ningen är noga balanserad. Kraften överförs via den
svarta vertikala axeln i bakgrunden.

Fortsättning i nästa nr. av STELLA
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Bilden visor ett mäktigt nOrrskensutln'ott. observerat längs vägen mellan Svuppuvuuru och Karesuando.

ag brukar åka norrut för att jaga. i slutet
av september varje år! Men älgarna är jag
totalt ointresserad av. här gäller det norrs-

ken! Även i år kom jag till Kirunaområdet via
Mo i Rana (Norge) och Abisko. Anledningen till
att åka hit upp. runt höstdag] 'mningem är att
norrskensförekomsten har en liten. men signif-
kant ökning då. Detta förhållande gäller även
runt vårdagiämningspunkten. l år sammanföll
min norrlandsvecka med Astronom-dagarna.
som Svenska Astronomiska Sällskapet arrange-
rade vid [RF (Institutet för r_\\'|ridf_\'sik) strax
utanför Kiruna. Konferensen började fredag
morgon den 21 och avslutades vid lunchtiden på
söndagen den 23. september. Programmet inne-
höll korta muntliga presentatitmer. allt ifrån
högspecialiserad spetsforskning till mer populärt
orienterade föredrag. BLa. diskuterades det

kommande Astronomiaret 2009. Vad som skall
vara huvudtcmat (klar a' *ga skillnaden mellan
astronomi och astrologi!'?) och vilka grupper
(gymnasieeleverl'U som skall prioriteras? Både
torsdag- och fredagkvällen erbjöd magnifika
norrsken med bågar och strålar av hög intensitet.
Lördagkvällen var lugnare men hela himlen var
fylld med utspätt norskenslju lirots att det var
molnfritt så var det inte stjärnklart. pga norrs-
kensaktiviteten. Jag förstår till fullo problemen
med att vara amati'irastronom däruppe. förutom
de laga nattemperaturerna under stora delar av
det mörka året. Nättcr utan störande (dvs även
svaga) norrsken är sällsynta. Bilden är expone-
rad med en kamera som tittar ned på en konkav
sfärisk spegel. S_vnfaltsdiametern är nästan 180".

text ot'o foto Göte Flodqvt'st


