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ASTRONOMI, EN RIKTIG NATURVETENSKAP
Av Carl Fischerstrom. studievagleoare i astronomi,

Ämnet astronomi. mer an du tror.

Astronomi har fatt epitetet 'varldens aldsta vetenskap" vilket om inte annat. ger
en vink om nur viktig astronomin har ansetts vara i manniskans historia Pa grund
av de enkla instrument som man forfogade over fore teleskopet. blev astronomins
inriktning av praktiska skal nastan helt begranæd till positionsbestamningar Nar
man betraktar det som redan under antikens dagar var kunskap blir man forvånady ia
rent av imponerad Porsok sjalv tanka dig tillbaka till sag ZL'IUII l' kr Vilka
slutledningar tror du att du skulle kunna dra av det som var moiligt att då observera
Manens faser solens och planeternas rorelser st|arnornas dygns och arsrorelse
sporadiskzi. handelser som komeler> min mm? Att precessionen var kand av
Hipparchos sa tidigt som ZIJU f kr ar nastan ofattbart Precessionen forresten Vad ar
det?

Astronomin bestar av manga olika områden som kan sarskillas genom vilken
fysikalisk teori som tillampas, vilket observationssatt som anvands eller genom vilken
typ av obiekt som studeras. Manga ganger tacker man over flera olika fait da nagot
studeras. Den aldsta astronomiska forskningen har sysslat med beskrivning av
rorelser mm pa himlenÅ det ar vad vi kallar y*Celest mekanik" Precessionen ovan ar
ett begrepp från detta områdev angivande hur iordaxeln ror sig gentemot stiarnorna.
De tidiga forsoken att beskriva planetrorelserna med olika sfarer etc fick definitivt
ge vika då Kepler i borian av 1600-talet lade fram sina HlagarU om hur planeterna går
i elliptiska banor med solen i ena brannpunkten och Newton nara attio ar senare
presenterade sin gravitationsteori som aven skulle forklarar varfor de ror sig som de
gor Konstruerandet av teleskopet revolutionerade astronomin likaså den
fotografiska platen, radioteleskopet. rymdfarten och de elektroniska detektorerna
Spektralanalysen blev av fundamental betydelse, radialhastighetsmatningarna ocksa
syntestekniken likaså. Svarta hal mystifierar. kvasarer forundrar. beta stoftringar
overraskar. Herbig>Haro obiekt forbi'ylla.rv Denna astronomins zoologiska tradgarden
ar outtoinlig och lockandey

Modern astronomi tacker over hela den moderna fysiken fran senaste
landvinningar inom elementarpartikelfysiken till kosmologiska aspekter på
relativitetsteorins senaste varianter med supergravitation och superstrangar Det ar
viktigt att komma ihåg att astronomi ar en naturvetenskap vilande på moderna
fysikaliska teorier Samtidigt finns en stor nnskan från fysiker att hålla kontakt med
astronomerna som varande de som kan hjalpa till med att empiriskt kontrollera nya
teoriers giltighet i varldsrymden

Att lisa astronomi.

Celest mekanik ar bara en av manga kurser som finns att lasa vid Stockholms
universitet, Undervisningen skots av observatoriet i Saltsiobaden. Andra kurser
inriktar sig pa speciella foreteelser eller objekt t ex Galaxer4 Planetsystemet Solen
Stiarnatmosfarer, Astronomisk instrumentteknik. Astronomiska varldsbildens
utveckling in fl Det finns en stor variation både vad galler amnesomraden och diup
En del kurser kraver praktiskt taget inga förkunskapery andra kraver flera års
universitetsstudier. Med få undantag kan man dock saga att minst R-árig N- eller
T-linie från gymnasiet ar ett krav. dessutom med minst betyg 3 i matte och fysiky for
detaljerad information se adress nedan

Vad bor man då lasa? Det beror forstàs helt på. ens intresse samt málsattning
Många amatorastronomer ar intresserade av den estetiska och tekniska sidan av
astronomin, dvs att ta vackra bilder eller bygga teleskop Andra av att rakna
meteoriter eller upptacka nya kometer, Det finns kurser som alla kan ha nytta av for
sitt speciella intresse men det som kanske bor påpekas ai' att alla har nytta av att
vidga sina kunskaper i astronomi over huvud taget Många gånger ar det brist pa
kunskap som gor att amatorintresset så småningom falnar Det ar synd Att t ex lasa



var ”Grundkurs i Astronomi” kan ge många den extra kick som behövs for att
astronomin skall bli en aktiv livslång bobby. eller varfor inte en puff in i astronomin
som yrke Sverige ar ett litet land som trots det lyckats bavda sig val internationellt.
Och battre skall det bli Just nu byggs ett gemensamt nordiskt teleskop på on La Palma
i kanarieogruppen Det ar ett spegelteleskop med 2,5 meters diameter som kommer att
oka observationstiden for svenska astronomer vasentligt. Redan på plats finns ett
svenskt solteleskop som kan anses vara bland de framsta i varlden. I Chile, dessutom.
finns Europeiska Sydobservatoríet. 1250l en organisation med fn åtta europeiska
medlemslander och fler på. gang Dit kan svenska astronomer resa for att observera
objekt på, sodra stjarnbimlen. I samarbete med ESO skall Sverige dar bygga ett
nationellt radioteleskop for studier av stjarnhimlen i strålning av vaglangder kortare
an en millimeter. sk submillimeteromradet

Skalen att studera astronomi ar dock fler. Genom att amatorastronomer laser kurser
hos oss lar amator- och yrkesastronomer kanna varandra battre och det kan i sin tur
leda till ett storre samarbete i framtideny Amatoren lar sig forsta vara krav, får hjalp
av oss att uppfylla dem och kan på såvis ge bidrag till den astronomiska forskningen.
Ett fait dar amatorerna redan idag ger stora bidrag ar studiet av variabla stjarnor
Dessa bidrag skulle med storre kunskap kunna vidgas till aven andra fait. Den
tekniska utvecklingen ger amatoren mojligliet att skaffa allt mer avancerad
hjalpmedel till allt lagre priser. Dal-med ges forutsattningen for att samarbetet kan bli
fruktbart Yrkesastronomen har kunskapen. amatoren tid Ett utbyte dessa emellan
voro av godo

For dig som kanner ett kunskapsbehov i astronomi; bor av dig till migv Val mott på
observatoriet

Calle

Min adress ar Studievagledaren
Stockholm: observatorium
13500 SALTSJÖBADEN

Den som vill bofi3s läsa astnonomi vid Stockholms Universitet
har många olika kurser ett välja mellan (se ovanstående artikel).
Om men vill ha en lite djupare astronomi kunskap, och kanske
senare *ortsätta med estronomis udie-fis, bo* man välja Grundkurs
i astronomi iQ ooewg". Tv* ië-es på kvällstid, halviart, både
hösfi och vår,

Kt'sen ger en bred baerblick över astnonomin. allt tràn dess
vistoria till de allra senaste +orsknings4alten (nästan i alla
fall). Ägnar man den den tid som är avsett, är det ingen svår
l-*ursK Förkunskapskraven är 3 år matematik och +ysik från
gymnasiets tekniska eller naturvetenskapliga linje, samt givetvis
allmän högskolebehörighet (vad det innebär, kan man läsa i
Universitetets kurskstslog). Med den bakgrunden utgör kursens
matte och fysik inga problem.

Kunsboken heter "Explonation D+ the universe" av Georg Abell
(7ßß sidor, ce. 496:- på Aksdemibokbandeln) samt ett litet
kompendium i s+änish sstronowi. Boken är mycket välskriven och
lättläst, men kan uneppasi ksllas koncentrerad! Det är mycket
"ut4yllnedspnet". som gör att den tar tid att läsa.

Anmälan till vårterminens kurs ska ske senast den 15/11 (ev.
1/11). Jag rekommenderar elle amstürsstronomer som vili +bedjupa
sitt astronomiintresse ett läsa kursen.

['l
l



Sverige 1' rymden
Av Anden Sjöberg

I Sverige är nu intresset för rymdte<nologi större än
någonsin tidigare, och ett flertal nya orojekt och ideer
är på gånq. Vid rymdcentret i Kiruna honpas man kunna öka
verksamheten ytterligare de närmaste åren, liksom vid
SAAB Space.

Nedan följer en kort oeskrivnino då några av de orojekt
som Sverige är delaktigt i nu eller inom de närmaste äran.

I februari i år sändes den första svenska satelliten
Viking upp från Kourou i franska Guayana. Tillsammans
med den franska satelliten jDÛT, skickades den unp med
Ariane 2 Och placerades i en nnlärisk bana runt jorden.
Viking, som kan vara brukbar i cirka B månader, har som
uppgift att bland annat mäta de elektriska och magnetiska
fälten i universum, samt att studera och fotografera norr-
skenet.

Den nyss nämnda satelliten SPÜT är, som sagt, i huvud-

sak fransk, men även till viss del svensk. Den kommer

bland annat att från 520 kilometers nhjd ta bilder ev jord-
ytan, och dess information och resultat kommer att laqras

på magnetband vid rymdcentret Esrange i Kiruna.

Snart kommer också den svensk-norsk-finska telesatel-

liten Tele-X (Fig. l) att sändas uon med Ariane 3. Satellit-
en har ett flertal användningsområden: överföring av tråd-
lösa telefonsamtal, överföring av två TV-kenaler direkt
till hemmen, samt utrustning för att kartlägga hur höga
frekvenser som kan användas av telesatelliter i Norden.

Redan nu planeras också ersättare till Tele-X och man nlan-

erar att sända upp tre satelliter med ett Dar åre mellan-

rum: 1988, 1990, samt 1991.

I samarbete med flera andra länder håller man i Sverige
på med en undersökning av framtida rymdooerationer. Be-

träffande kommunikationssatelliter kan det vara värt att

närmare studera ett system med små satelliter som skall



fungera som "flygande brevlådor". Systemet kallas Hailstar

och kommer kortfattat fungera så här: en markstation sänd-

er upp ett meddelande till en satellit som passerar på,
för satelliter, förhållandevis låg höjd. Meddelandet tas
emot och lagras i satelliten för att sedan plockas fram

och tas ned av en markstation på annan ort. Möjligheten

att sända uoo dessa satelliter från Esrange i Kiruna

studeras

Samarbetet med Sovjetunionen har avsevärt förbättrats

genom det erbjudande Kiruna geofysiska institut fick,

att placera ett vetenskapligt exoeriment ombord Då en

sovjetisk sond till Mars. Rymdsonden kallas Dhooos (Pig. 2)
och har till uppgift att närmare studera de båda Warsmån-

arna Dhobos och ueimos. Sonden kommer att sändas iväg i

juni 1988 och beräknas vara framme omkring maj 1989.

Sverige bidrar här med olasmasoektrometern Asoera, en an-

ordning snm skall mäta solvindens energier och bestånds-

delar.

Sverige berörs också mycket av utvecklingen inom ESA.

Där har man många nya orojakt på gång. Ett av dessa är

den astrometriska satelliten Híobarcos, som noggrant skall

mata avstånd på en mängd astronomiska objekt. Detta pro-

jekt skall jag i ett senare nummer av Polaris gå in mer

nå.

Slutligen,kommer den amerikanska rymdflygstyrelsen NASQ

att i början av 1990-talet sända upp en oermanent och be-

mannad rymdstation \Fig. 3) i omlooosbana runt jorden.

Erbjudande kom dessutom till ESA om deltagande i detta

storslagna projekt. ESA har till detta tackat ja, vilket

förmodligen betyder att också Sverige kommer att få en

del av projektet. Exakt vilken roll man kommer att spela,

är idag osäkert. Kanske kan det resultera i den förste

svensken i rymden?



Fiq. l. En skiss av den svensk-nsrsk-finska telesatel-
liten Tele-X, som skall sändas unn med Ariane 3.

Riktad antenn _'1

Vetenskaplig
Rundstrålande utrustning
antenn

1 <
Raketmotorer

Fig.2. En skiss av den sovjetiska rymdsonden Phofios, som

sänds iväg i juni lGBn, För att nå mars i maj 1969.



Pig. 3. Så här tanker man sig att den rymdstation, som
skall placeras i rymden i början av l990-talet, skall
se ut.



Observatoriet 1' Djursholm
Av Odd Bolln

Stockholms Gamla Übservato-
rium och Saltsjöbadens obser~
vatorium är inte de enda as-
tronomiska observatorierna i
Stockholmstrakten! I Djurs-
holms Samskola šinns det ett
mycket välutrustat amatörobse-
rvatorium som disponeras av
Djursholms Astronomiska Klubb.

Dbservatoriet, som egentli-
gen tillhör skolan, +ick sin
nuvarande utrustning i början
pa ?@-talet. Idag är huvudin-
strumentet en 32 cm:s Newton
/Cassegrainre+lektor +rån
Lichtenknecker i Schweiz. Som
ledtub linns en 2G cmis Makeu-
tov. Instrumenten ar monteïade
på en mycket Vraitig betongpe-
lare, och manövreras bade i
rektascension och deklination
av elmotorer.

Till teleskopet +inns en
komplett upsättning obular,
+ilter, prismor m.m.

I observatoriet +inns också
två mindre instrument, en 9
cmls refraktor och en l5 cmis
Newtonre+lektor, bagge 46*
portabelt bruk. Dessa lånas ut
till klubbmedlemmarna till~
sammans med en +rebvensgenenator, så ett man t.ex. kan ta astro-
foton pà mörkare platser an i Djursholm!

Under själva kupolen disponerar klubben dessutom ett klubbrum
sominnehâller ett litet bibliotek med tidskri+tef, amatörastro-
nomiska handböcker. ordentliga stjärnkartor m.m.

Djursholms Astronomiska Klubb är idag en ganska liten
med ett tjugotal medlemmar. Dock +ínns ett ganska omLat-a.
arbete med både Stockholms Amatörastnonomiska hlubb '
nomiska Sällskapet Pleiaderna. Nya medlemmar som ~ill
+ina instrumenten i observatoriet än givetvis alltid välkomna,
och medlemskap i ålera amatürastronomiska 4öreningaf är ju ingen
omöjlighet! Medlemsavgiéten är *är närvarande 257- "ey år, oLh
närmaHe in+ormation om medlemskap har lås êràn Cïses Echiblef.
wahlbergsg. 9, 121 46 Johanneshov.

Om intresse +inns, kan studiebesök i observatoriet även
ordnas.



Observationer från Kreta
Av Mikael .Iargellus

Första v':kan i augusti besökte Göte Flodquist och
undertecknad eta, där vi êöflutom bad, utélyhter till minoiska
palatsruine7 och vandring i Europas längsta ravin också ägnade
oss åt astronomiska observationer.

Den *örsta observationskvallen upptogs av observationer med
medhavda instrument, en EQ cmis Mewtonre+lektor och en 12x89 mm
prismakikare. Platsen var en morh trakt någon mil söder om
Rethimno på västra sidan av ön.

På kvällshimlen syntes Venus och i söder lyste Mars,K lika
ljusstark sow Jupiter som gick upp senare på kvällen. I
Skorpionen syntes Saturnus och och j Ürnoanaren kunde Uranus
skymtas +ör blotta äget. Med prismakikarens hjälp hittade vi även
Neptunus. i Stutten.

När skymningen övengick i natt kring Ll 22 lokal sommartid var
Vintergatans centrala delar i vtt' 'orpionen väl synliga
i söder. M1? i He»hnles Eunfie .uf blotta ögat, och
Vintergatan var oraktiulL

Newtonrellektonn uoolöste den täta oppna stlävnhopen Mil i
Skölden, visade örnnebulosan Mló med mörka sto{tstràk,
Hästskonebulosan M1? med tydligt avlâng struktur. I
Trififidnebulosen, MÉG. syntes minst tvâ morka delningar, och i
M9. Lagunfiebulosan. syntes gasmoln och stjärnhop tydligt. Den
ljusa klot{ormiga stjärnhopen N22 bärgade kunna upplosas och de
öppna hoparna M5, M7 och M23 var mwcket vackfa.

Några dagar senare begav vi oss till Skinakas-observatoriet på
ca 17ßø wls h'4 Häri+nàh, liksom senare +ràn en tredje plats
sydost om Rethimno, ägnade vi oss mest åt +otogra+ering. Vi
använde smäbildsb.menor med normal- och korta teleobjektiv. För
+öljsingen hade vi med oss tnà l ibyggda stativhuvuden, ett
manuellt drivet av tangentialtyo id.¶.s. planka med gångjärn och
skr f . och ett likströmsmotordrivet med snäckväael, ledtub och
polüh'areA Filmerna som användes var Fulichrome PiáøøD (som tram-
kallades till ISO lóøø), EM Colof Slide løøø, Ag+achrome lfiøfi
samt negativiängéilmen Falicolon iéøø. Bästa +ärgbalans och
kontrast erhölls med Fujichrome och Agéachrome. Fyra minuters
evoonering vid bländartaš 1.4 vaf lagom *en Vintergatsbilder på
Fujichnowe lófiøV

och
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Polínställning av teleskop
Av Odd Bolin

Som alla vet, tycks
solen, manen och stjär-
orna röra sig över Himlen,
+ran öster till väster. I
själva verket ärÅ det Ju
jorden som roterar kring
sin egen axel. men el+ek-
ten blir densamma.

Den här rörelsen inne-
bä“ problem då män ska
observera Himlen med ett
teleskop. För att objektet
mar studerar ska stanna
kvar i telesLopete syn+ält
mäste teleskopet +äs att
röra sig med himlen. Det
enklaste sättet att ordna
detta är med hjälp av en
s.k. ekvatoriell monte-
rinq. Det är en montering
där den ena av de tvä
axlar kring vilka tele-
skopet är rörligt är
parallell med jordaxeln,
den axel kring vilken
jorden roterar. Den afleln
kallas polaxeln eller
rektascensionsaxeln.

Härigenom räcker
med att bara vrida
ekopet krirg den
ett varv per dygn, +or ett
kompensera 4ör joriroí fl
tionen.

axeln.

k

/

ruårig'neten med ett ekvetorzellt
monterat teleskop består i att
justera in det så att Loläxelr vefL~
ligen blir alællell med
Det är om *If en eêdan y
till ser den nä
l'lërzdlš!
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toppen hamnar mitt i sökarens syn+ält.
2) Ställ in deklinationscirkeln pa 99”. Da ska teleskoptuben

vara parallell med polaxeln. Rotera teleskopet kring pol-
axeln. Det objekt som +inns mitt i syn+ältet ska stanna där
da teleskopet vrids. Gör det inte det, sa ändra teleskopets
deklination nagot och vrid igen. När objektet inte längre
+lyttar sig, lossa deklinationsskalan och rid den så att den
visar exakt QE”.

3) Om inte punkt 2 +ungerar +ör nagon deklinationsinställning
betyder det +örmodligen att teleskopets optiska axel inte är
vinkelrät mot deklinationsaxeln. Detta kan avhjälpas genom
att t ex lägga mellanlägg i in+ästningen mellan teleskoptuben
och stativnuvudet. Här maste egna experiment till

När det här är gjort är det dags att överga till själva polin-
ställningen.

Om det räcker med en grovinställning av polaxeln, t ex om
teleskopet bara ska användas +ör visuella observationer, räcker
det med att rikta in det mot Polstjärnan, med deklinationen in-
ställd pa 990. Polstjärnan ligger ju mycket nära norra himmels-
polen, som är den "punkt" mot vilken jordaxeln pekar.

För astro+oto maste man korrigera +ör att Polstjärnan be+inner
sig drygt 1/2p +rän nimmelspolen.

För portabla teleskop kan man helt enkelt använda en karta med
himmelspolens läge i +örnallande till Polstjärnan och några andra
stjärnor inritat, se 4igur.

sassssssssssaaaaa Med hjälp av den ställer man, fort-
. šarande med deklinationen Qø” in-
' ställd. in nimmelspolen mitt i tele-

skopets svn+ält.
En ännu noggrannare metod är

t följande: Ställ in polaxeln grovt
' Polstjöfnonfl med hjälp av Polstjärnan. Btäll

- himmelspole sedan in en stjärna i söder, ca SQ”
'f_ ö: horisonten, i syniältet. Använd

högsta möjliga +örstoring. Üm man
+öljer stjärnan genom att vrida

s teleskopet endast runt polaxeln,
kommer den sakta att driva at norr
eller söder i syníältet. Om den

. driver söderut pekar polaxeln iår
tóUW mïgkgt Driver den norrut

~ pekar laflel-*v iQ: mzstet testets:-
Vrid teleskopmonteringen tills
stjärnan slutar driva norrut eller

nïz' 'M söderut oavsett hur länge man
1 tittar.

Ställ sedan in en stjärna ca 29° över den östra horisonten,
och titta återigen e+ter driét mot norr eller söder. Om stjärnan
driver ääd_rgt maste polaxeln böjas, driver den norrut maste

___kas. Justera och titta igen.
När detta är klart börjar man om igen med en stjärna i söder.

Fortsätt tills du inte behöver göra nagra justeringar längre.
Detta är en tidsödande men noggrann metod, lämplig för +ast

uppställda instrument.
Mer om inställningen av en ekvatoriell montering kan läsas i

Sky and Telescope 1978, januari s 78 och iebruari s 173 (+inns i
klubbiblioteket i Saltsjöbaden).
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Vintergatans rörelse 1' universum
Av Allan Norlin

I Polaris nr

Iiater e'ee U)

"e filosofi" art Vinterña* n själv kretfer rlnt i aiivereun.

Ja? Vill här Te n§f“a syn unkter om vad for :re i">er

kan iñïres=erflfunnit nnjïende denna ?rl:a. nn'
l,EaI'E..'llfln""a

Radioastronomer

färflyttar si? i

med vilken hastir

inom nikrovirlln
ien. Den ans s vi

l.eller r :bare :1

Enlifit teorin on bi: cfiní skxlle vin Men Lide: v*äe och hellnm
ha skanats ur den ur: runrll'a oerhört inåensíva s*rllninqñ-
eller Äin. Materien kom nn aft deninera även s*rïlnin“en, sfin den
själv kunde börja producèra i stj rnornas inre. Den lev aktiv
och strilninïen passiv. Och fåret nu šlev universnn ontiskt âe-
nomskínliçt. Den strilninj een infc ffirïrukæïï till naterienro-
duktion iterstvd l fifn en reeteïrllnin: nefl en strilnínesten-
peratur nå 0:a XOÛW K. “en närk-kronns-sërïllninp och
känns íâen på sitt enektrun. Wen ner unöer Érfiiljardernas

" Från: rïdförsïQ men ”yltr :cc tlll cza É K, :ch ï“3r"í
alltså nu som en baktrnnàsnfirïlnin" som ienomftröwnar universum

Månqa astronomer har ïnda ÛíO-talet ncra un ers, A. denna
strålning inom våglïnïdeowršdet ï.7 - VW cm för att ta reda nå
om den verierar i olika riktninïar. Nåtra enskilda "hehe nunk_
ter" på himlen har man inte kunnat finne. Men om vi rör oss *e-
nom universum, så ninï na hïfre enerïl *vf va-

bra förskjuten not lipïrekjuïefi) i den rikt-
ning vi rör oss.

Först år 1977 lyckades det för
Berkeley i USA, att med njäle a
unnmäta en förhöjd strålninzsenerñl
Lejonet (Leo). Ökningen var lite
sågs ändå signifikant säkerställ
rör sig i denna riktning ned en



Om man korriierar för vårt solsystens rörelse med hastigheten

250 km/sek i riktning not Svanen (cyânus), finner man att Vin-
terïatan rör sig med en hastighet av c;a QOS kn/sek i riktning

mot Vattenormen (Hydra). Från jordens rörelse kring solen med

KO km/sek kan eqentliïen bortses, hastighet troligen

försvinner i osäkerhetsnarginalen.

Dessa uppgifter om Vinterïatans rdrelse har i huvudsak hämtats
från boken "Black holes, quasars and the universe" av Harry L.
Shipman.

Då Hydra är himlens länïsta stjärnhild, som sträcker siq mer

än ettkvarts varv runt himlen, blir rörelseriktninïen enligt

AASdenna källa osäkert anwiven. Troligen menas Hyd huvud.

Att tänka at universum har ett centrum och neriTeri är väleflt

helt oacceptanelt i nutida kosmoloïi. stora relativis-

tiska sanmanhanq blir ju ”sunt förnuft en helastü

nr 49 sid 5

att

nä" (Polaris
Men son leknan kan jaï now indi ta ni: friheten

eora följande reflexien över vad denna Vintersatafis rörelse

skulle innebära om skills ha ett centrum. Om Hubble-

konstanten är ÉÛ k ,.~ (ne an rsec) skulle Jintereatans

rörelse ned FÛ^ kn/sek innebära att vi befinner oss (WO/CO
12 Mpc : 40 miljoner ljuslr Från nlatsen för hi: “fnq. Då ljus-
hastighetsrränsen (den :räns där universums expansion unnnår

6000 Mpc
20 miljarder ljusïr, befinner vi oss mycket centralt belïwna i

ljusets hastiçhet) är på ett avstånd av IUÛ“O^/50

universum. Vi skulle ju vïra 6000/12 e Éñfl :ïr närmare centrum

än denna perl era :råns.

Fastän hela big han: teorin kan ifräïasïtt
strålninïen mas e f: en annan forklarinq, å sanno-

iknats.likheten att vår nenna"alax rör sig s;

|,_aAtt universums :alaxer och :alaxnopar skulle ha en differentiel

liksom Vintergatans Blir no? svïrtroterande rörelse,

att hävda. Bi; ban: teorin :er i varj

att en sådan rörelse någonsin skulle

e

ha

nedlenmar,

fall inte underlaï för

initierats.

Troliqen kan vi i en frantid vänta nya och säkrare upnïiiter om
Vintergatans rärelse i universin.
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Astronomísk almanacka
Av Mat: Eriksson

DHTÜBER 198ó

11
07
19.5 UI

05 05

DB QÜ

04
04
Û i]

EÉHII

Vænws lvšer klaraš*
H Q i Dppmsltlonn
Jymåne. Ring§ørmig Och +Gf
Eynlig i NordameriLa,
norra Sydamerika. Rlng¥firmíç Och
Atlantæn åtra: Utanför Gr
Sverige.
Månen f:.\,,4° m Gm M
óštra Europ'~ '
Och Au 'alla
Nånøn 4'j N om
Månen n rmašf
Manen
Mdmêm
dëïlr

VfPE

wland. j -fvn'J'igí

lurluë. ÜfLultatlonq ~_-'F|]i 1 1
fra och šüdrfl är' ':Pm .\ 'I minne

diameter

“Lulfiu+~ nu avn11q 1
} ,

PïàrHPH
ni; Å '

m =
Om Juplf
h Gm VE

mmi
Månen
NEW LU*
Hanæn
Mànæv 1
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Mamæn n
Màßëw w
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~' 1:a' mEfl-fi :fnul
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Ner¥urju5 I \ I mfiwr
framëor
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lå 13.12 Fullmàne.
17 20 Lemniderna i maximum. Eynliga 15-20 november.

Månen nära tullmàne.
ee Månen ¥ meet, 4Üé 028 hm. diameter E9”26".
1?.50 Månen i u.e kvarteret.
12 Månen 2 5 Om Venue.
04 Merkurius i maximal västlig elongation, ÉÜ°.
10 Månen 5n 5 om Merkurlue.

n

DECEMBER 1986

01 17.43 Nymàne.
01 19 Månen O.b° N em Anteree. Ockultatíon. eynlig

Nord- och Eydamerika.
02 .2 Månen närmast, 357 så km, diameter 33"24".
04 1? Saturnue i konjunktion med eolen.
07 17 Månen Eä ß om Mare.
os 05 Månen 1.s° 5 om Jupiter.
05 09.01 Månen i 1:a kvarteret.
11 21 Venue ]yeer klareet.
14 01 Gemeiderna 1 maximum. Synliga 7-15 december.

Månen me11an halv Och +ull.
Uranue i konjunktíon med eolen.
Merkurius EN N Gm Ûntaree.
Fullmane.
Månen fjärmaet. 406 5Ü7 km, diameter R
Mare Ü.5° N om Jupiter.
Merkurlue 1.2'-c S om Eaturnue.
Vintereeletànd.
Månen 1 e kvarteret.
Merkur1ue 0.4q S mm Uranue.
Neptunus 1 hnnjunbtien med eolen.
Månen 7" S Om Venue.
Månen Chew N Om Qntaree. Ücrultation. synlig
eödra Aelen.
Månen é" 5 Om Saturnus.
Månen nermaet, 365 615 hm, diameter
Nymàne.

14
lå
16
17
19

Killa: Stjärnhimlen 1986
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_WmïcfiL/flfl-

Ûenun .vi/r: v/:ar o/e/ ;ena.v/e varve/ Vaffa/ Jfi/Iys/rm fiar 7/'or/,

/Ûa' en mlßåzra/ år får v/ø/cryn/:yx/eme/ ca /y'a vari/_ áâr /e/ ex/Är/ern/
/l//Éar/af//lorm 1-5åf/em ”y/ó'aro/el' a'r/ Jar :yJ/eme/ 7/àf/ :4 :Û

varv _/h/e mytšc/ am man óg/ral/ar 6/1! varv .YO/lv tf/ ac/:Ãr_
/Ysïan/-Jíoa/Paør Ä/B/ar/à Åar :Ä/eJeS' a/:løe/a/ J-/f ana/er 6/11
Åana/naa/e/y ya/axcfr,

irl-:(4 /35 ÛÛÛ 000 Är rev/d”

arm '0:11s-

fl/ áanr/ra 0,6/3

a/axaff_ ,

i) I Vfø/er7a/an;
(fri/rum

I i J I IHM
\ .1" om m c r /l'llí \ / »_141-xfl

\

1 ":æ aao aaa i,
IFK'XVNX V f\__ uni* i "lr i Sen/a n -

V V: d.

”0 Q* ff" // ' '\_Z¿¿aå
JwÛšZçZÛ Är I? ar;g

\

So/s 5/cm /I med/àra/Cn; f/angr/n?
f l//h/erya/an hv 066 /é'r 07.540 ÛÛÛ ÛÛÛ

à'f :eo/an.

ß/exs/mfl (KVM/ä) 3000000 .tv m/M,

10/1'04'8/7 /J ÛÛÛ ÛÛÛ arr Ido/arr.

NI'OCC', :6 ÛÛÛ ÛÛÛ Är :to/an.

LÛ//Içaceov4 38 000 ßÛÜ år .rea/an.

[fl-'Jccflqw 57/ ÛÛÛ (3.00 Är :fa/al? -

Pd/eacen, 65600 000 af,- scc/an. Ö/flogar/erna ø/â'r ”j

/flr/r'ra//ou /17/ a/ennš-ak .sf/Är; Änr /27 /44'16/ ?pnpm zafserf (kr

”jo/ake/cn [bro/enl'oc ”//¿>~ à'ø vi /remmaf'



l//ø/erya /a n
i Uffye/Är 3/ 6 7/-00/(1.

Sp/en

kf/r/fa/an fal/1 [11/ Varv ß'fuj 3/12
axe/fa' 25-0 000000 fi'f.
ßo/ø//åfifáar//yÅe/th , ya'ra re?/¿wfr
Är uníe/Är .ISS-Û /rnfl I, .Vt/unde”.

:am /ÄM/c/:C kan ”Jm/Ia; n//ßzrn/:lff
l//n/f/jn/aw f 70” w'ylrÅ banßes//fÅr/ kuin? .ra/fn Å'/ en 30 h...

/r/ :clan-4,)

på fu ,m,//¿rc/ Jr fa'r v/k//r/ía/.v _
:ø/efl :yJ/efiw/ <4 yra varv, flnf 06-/

or/.r/rra/ ,' /IÅar/ac/ /ørnn f Inn;-
/rflff n»~//Ãzr./cr Jr, Å., :yx/rmv/ 7/ar/ en 20 varv _ /l/r/r Myll'/ af'- p'aß ÅfÄø/Ån
(// very :an-v f// J/ø/f/sa'f_ /Va'íft-Äaapawj Äls/onè /,¿,, :J/fz/fy V/f/e/a/ lv; UNO/f,

f// Äklld/'ÛJÉ/I

jfr/alert, ß//I/IJ

3/6 ïmf/'f

”fl/a Px//rflw-t /f/øjo//fr Offlv l//n/clín/an_

\ i\

øjóflLßiazeiu 7,-, of" x 01/
k\ i Vi _ ' (ffÉL-/varv /l z/n/verrum .P

f//(r vao//Äí kan /frx/a',

11/4” :Ir/a» /Ä'f/ /12//ern /ur

70"/ den :Jr/_

****************************************************B.. l H
Eftersom det i förra. numret av Polaris hade smugít
sig in nâgra fel i S-E Magnells artikel om Vin-
tergatan, publiceras ovan orginalartikeln. Vi ber
så, mycket om ursäkt om det skulle ha uppkommit
några. missförstånd p.g.a. de tryckfel som förekom i
förra. nummret.

****************************************************
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****************************************************

SE HIT!!
Astronomiskt arbetsmaterial 1986

Vår helt nya katalog inkluderar massor av högkva-
litativa varor till låga priser för amatörastronomer.
Här är bara ett litet axplock: antika och nya böcker,
stjärnkartor, kalendrar, kataloger, kartor, posters,
kort, diabilder, video- och super-8 filmer, teleskop,
filmer för astrofotografering och mycket, mycket
annat.

Missa inte denna fantastiska chans, skriv och beställ
vår katalog redan idag. Skicka med 10 Skr till
adressen:

Alb-Gelchiftutelle
Danzlgef Straue 4

0-1928 Glengen/Brenz
Deutchlnnd

så kommer katalogen med det snaraste på posten!!

****************************************************

****************************************************

Projektgruppen efterlyser!!
Eftersom man behöver restaurera magnethuset (en
av flyglarna till Gamla Observatoriet) och en 13
cm refraktor från Wieberg-donnationen, kan det
behövas lite entusiastiska medlemmar som har lust
att hjälpa till med detta. Därför sammankallas
härmed alla intresserade medlemmar som har lust
att hjälpa till med detta arbete till ett möte som
kommer att äga rum just i magnethuset måndagen
den 13 oktober kl 18.00. Välkomna!!

****************************************************
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****************************************************

.I ÛSaljes!!
Newton reflektor, spegeldiameter: 20 cm, ljusstyrka:
f/5, tillverkare: Edmund Scientific Co.
Dessutom, separat, en mängd tillbehör. Allt i
utmärkt skick och till mycket förmånliga priser.

För mer information ring Anders Stange, telefon:
0750/258 31 på kvällstid.

************************Illlink*************************

En astronomitidskrift för amatörer

utgiven av

Svensk AmatörAstronomisk Förening

Beställ provexemp/ar från

Jan Persson
Skogsgatan 93

582 57 Linköping
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