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DBSERUQTIÜNSUTFLYKT

Av Mikael Jargellus

Den 31 mars kl 80.00 samlades fgra entusiaster vld
Gullmarsplan för färd med tva bilar till Björkviks brggga
pa Ingarö. Uädret var klart, och ute vid Björkvik anslöt
gtterligare en SAK-medlem. Göte Flodqvist som ledde
utflgkten, hade tagit med sin EO cm Nemtonreflektor, vidare
fanns nagra prismakikare, bl.a. en 12x80 mm.

Kring kl 21.30 (sommartid) övergick skgmningen i natt. och
trots att Nämdöfjärden ännu var ls- och snötäckt var
himmelsbakgrunden förvånansvärt mörk. Detta berodde
Förmodligen pà väderleken, 392 relativ luftfuktighet
rapporterades kl 1%.00 pa Bromma flygplats samma dag. "En
san här himmel har jag inte sett sen jag var barn" var en
spontan kommentar fran en av deltagarna.

Nu påbörjades en qenommönstring av varhimlens stlärnhopar,

nebulosor och galaxer. Redan for blotta ögat sgntes tva
stjärnhooar tgdllgt. Berenikes har och Mdd Blkupan i

Kräftan. Bada dessa öppna hopar kunde med fördel studeras
med prismakikare.

Efter en inledande blick genom reflektorn pa Hd?
Drionnebulosan som var pa väg ner i väster, observerades M1

Krabbnebulosan i Üxen samt H35 och NGCElSB i Tvillingarna,
bägge öppna stjärnhopar som kunde ses i samma sgnfält.

Själv sag jag för första gängen M97 Ugglenebulosan i Stora
Björnen samt ett flertal galaxer i och kring Jungfrun.

Übservationskvällen avrundades med N13 i Herkules.
galaxerna H101 i Stora Björnen och H51 i Jakthundarna samt
N57 Ringnebulosan i Lgran. Därefter stgrde fem frusna men
nöjda observatörer kosan hemat.



SQQF-KÜNGRESS l BORLÄNGE

av Mikael Jargelios

årets kongress samlade ett Fortiotal amatorastronomer i nya
Folkets hus i Borlänge. Eggonaden. som invigdes i vintras,
innehaller förutom ett hotell och Flera restoranger aven
samlingslokaler och Framtidsmoséet. I detta moséum Finns
bl.a. ett planetariom. som visades pa Fredagskvällen for de
kongressdeltagare som hade anlänt. Planetariet som har en
diameter av ca B m ar utrustat med en renoverad
qpitznroieltor.wForntom stlarnhimlens Utseende visades även
eftervissa startproblem ett diabildsprogram där
astronomisla sevardheter i Sverige presenterades.

Pa lordaosmoroonen oppnade Goran Hasse kongressen varefter
lars Broman berattade om planetarier i Norden och om
Framtidsmoséet, Forotom det ovan namnda planetariet Fanns
aven eit ”qtarlah“. ett onrtahelt. nonblasbart planetarilm
med ra E m diameter pa mosëet. Üet var avsett for visningar
pa skolor onh rlmde en sholnlass sittande pa golvet.

Joroer let ersson rran återsberqa pratade tm datorer i
amiturast'n lmwen orl vJsade e' pla etpositionsprooram pa
s*n Cnmmodr e amiqa 1000. Fn datorsebtion startades nnksa

"nm qeaF Hed Jorden som ledare Manga intresserade anmälde
sl: oenast

Iorqen Danielsson Kalmary visade diabilder tagna med en
Fast Hpostalld kamera Fran leneriFFa. Senare Under
knnnressen bildades en DeeofSko sektion Under Jorden
Danielssons lednino.

Jan Persson berattade att ÉQQF skulle Fa motta en donation
l Fnrm aw en >70 rm Fassenrainreflektor utan optik och man
hade hnrlat oora opp olaner For dess ooostallnino.

Hans Renntssnn talade om observationer av variabla stiarnor
dar Fnrenznnen Gnandinavian Uarlahle Star Observers arlioen
nrila" rlrt P0000 observationer Yarav en halv promille 'l
Fran svenska obserflatorer, Fn variableseltion inom SQQF
efterlustes.

Ünti'ertHs'asten Gwen 0. Rnhn'lnd talade om okolar och
herahninnar For lamnlic utformnïno av dessa. Särskilt
papetade han wikton av ett stort sgnfalt. minst 50 grader
bör det vara.

Kerstin Lodén Fran Stockholms Übservatoriom i Saltsjöbaden
holl ett Föredrag om var närmaste omgivning i Uintergatan.

Jörgen Danielsson avslutade lördagens Föredrag med att visa
sina tecknade observationer av Hallegs komet.

Pa kvällen gavs en Janßett som inleddes med en
Fragetavllng. Sven 0. hade konstruerat de ofta lluriga
frågorna.

5dndagen inleddes med Svensk ematorastronomlsk Forenings
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årsmöte. I december Förra aret var Föreningens medlemsantal
37% stgrken. En tgst mlnut hedrade minneL av under aret
bortgångne Kjell RgneFors som hade lett solsektionen. I den
nga styrelsen blev förre sekreteraren Jan Persson ng
ordförande efter Göran Hasse som avgick

Docent änders Winnberg Fran Onsala radioastronomiska
observatorium berättade om kometer och radioastrpnomi
varefter Bengt UesterlJnd vid Uppsala observatorium Lalade
om var lokala galaxhnp.

Kongressen avslutades med ett uppskattat "extranummel":
amatören Peter Reinhard som berättade om amatörastnonomi i
Dsterrike.

Pa Framtidsmusêet fanns en utställning av teleskop,
datorer, optik, kameravridare m.m., bl.a. visade danska Q J
Optik teleskopet BauchGLomb Criterion dOOO, och finska
Teknofokus visade sitt 20 cn F/S Dobsonteleskop.

Sammanfattningsvis en givande och trevlig kongress i
utmärkta lokaler och med goda möjligheter till
erfarenhetsutbgte amatörer emellan.

145720
En astronomitidskrífl för amatörer och professionella

utgiven av

'Svensk AmatörAstronomisk Förening

Beställ gratis Drovexemplar från
Jan Perssox

Sko “galan 93
1 582 7 Uni Mng
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NYTT LIU åT STOCKHOLMS GPMLQ ÜBSFRUQTÜRTUN

Rv Gunnar Pipping

Under 1500 och 1700-talet var astronomien vetenskapen pa
modet, ungefär sa som partikelfgsik har varit under vart
arhundrade. överhuvudtaget berodde astronomiens popularitet
naturligtvis pa de experimetella naturvetenskapernas
uppkomst i början av 1500-talet, men i all synnerhet pà de
speciella krav som “stgrmanskonsten“ - navigationen -
ställde; det var av gttersta vikt att finna metoder för att
bestämma sin position till sjöss utan sikte av land. Därför
byggdes ocksa Regal Observatorg i Greenwich utanför London
ar 1575.

I Sverige fanns under 1700-talet en märklig grupp begavade
gnglingar. Den mest kända är förstas Linne,
”blomsterkonungen”J som uppfann sexualsgstemet för att
beskriva växtriket och som bragte ordning och reda i
naturen. men nästan lika betgdande var astronomen Qnders
Celsius och matematikern och fgsikern Samuel
Klingenstierna, l början av 1730-talet gjorde Celsius en
flerarig studieresa i Europa och lärde da känna alla
ledande naturforskare. Eftersom Celsius efter sin resa var
välkänd utomlands inbjöds han att deltaga i den stora
Franska gradmatningsexpeditionen till Lappland under
ledning av Pierre de Naupertuis. Den sändes ut ar 1736 av
vetenskapsakademien i Paris för att bestämma jordens form.
Det gällde att avgöra om jorden är formad som en citronl
vilket astronomerna Cassini. far och sonl i Paris hävdade,
eller tillplattad vid polerna, vilket newtons da nga
gravitationslag förutsätts. Resultaten av expeditionens
mätningar i Lappland visade otvivelaktigt att Newton hade
rätt eller, som filosofen Uoltaire uttrgckte saken, ”Newton
har tillplattat jorden och herrarna Cassini".

Intresset för naturvetenskap lag i luften vid den här
tiden. Pa Celsius initiativ bgggde Uppsala Universitet ett
observatorium i staden. Det stod färdigt ar 1739.
Klingenstierna pavisade att Newton hade dragit en förhastad
slutsats av ett av sina eyperiment med ljusbrgtningen i ett
prisma. Newton sade att man inte kan särskilja
ljusbrgtningen och färgspridningen vid ljusets gang genom
ett prisma, och att det därfor var omöjligt att gora ett
linsobjektiv som inte gav oskarpa bilder pa grund av
färgspridningen i linsen. Klingenstierna visade att Newton
hade misstagit sig. Därför uppmanade han amatöroptikern
John Dollond i London att fortsätta sina försök att
konstruera ett linsobjektiv utan färgspridning. Dollond
lgckades ocksa ar 1757 att göra ett tvalinsigt
kikarobjektiv som visade mgcket mindre färgfel än en enkel
lins.

år 1739 grundades Uetenskapsakademien i Stockholm för att
bereda intresserade personer tillfälle att träffas och
diskutera vetenskapliga fragor. Per Elvius - astronom fran
Uppsala _ var Qkademiens Förste anställde sekreterare, Pa
hans initiativ började man planera att bggga ett
observatorium i Uetenskapsakademiens regi.
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Uetenskapsakademien lyckades utverka kungligt privilegium -
ensamrätt - pa att utge och trycka almanackor. Hed
almanacksprivilegiet som ekonomisk garanti började man
bygga observatoriet ar 17%8. Det ritades av overintendenten
Carl Harleman, som förestod de kungliga slotten och som
dessutom var ledamot av Uetenskapsakademien. Han hade ocksa
ritat observatoriet i Uppsala.

Akademisekreteraren Per Elvius dog samma ar som
observatoriebggget sattes igàng. En annan astronom fràn
Uppsala _ Pehr Uargentin - utsags till hans efterträdare
och det visade sig vara ett mgcket gott val. Också
Uargentin var elev till Celsius och Klingenstierna och
wargentin kom att trogen tjäna Rkademien ända till sitt
franfälle 1783. Uargentin fick ta över ledningen av
observatoriebggget vid Elvii frànfälle och det gjorde han
med den äran. Dbservatoriet stod färdigt 1752 och följande
var kunde wargentin flgtta in i tva rum en trappa upp i
huset. lnstrumentmakaren Daniel Ekström (17ll-l7SSWI Elvius
och wargentins gode vän sedan studiearen i Uppsala,
flgttade samtidigt in i de tva andra rummen i samma vaning;
hans verkstad var inrgmd i källaren.

Kort innan geograferna varen 1985 flgttade fràn
observatoriet, bildades Stiftelsen Übservatoriekullen som
har till ändamal att blasa ngtt liv i Stockholms Gamla
Observatorium. Bakom Stiftelsen star Kungl.
Uetenskapsakademien. Stockholms och Uppsala universitet.
Tekniska högskolan, Tekniska muséet och Naturhistoriska
Riksmusëet. De aktuella planerna for observatoriet innebär
att man använder 1700-talsdelen av huset _ det ursprungliga
observatoriet - som musêum och där ordnad
vetenskapshistoriska utställningar med instrument som en
gang använts i huset. Den norra tillbgggnaden fràn 1875
jämte de bägge fristaende flggelbgggnaderna reserveras för
olika föreningar och deras behov av kansli' och
moteslokaler.

Husêet är tänkt att i första hand belgsa astronomi.
meteorologi, geodesi och andra vetenskaperI vilka pà ett
eller annat sätt varit knutna till huset. I den runda
observationssalen planeras att visa Repsold-refraktorn Fran
1877. vilket ursprungligen fanns i tornet ovanför. Sa
småningom bör också den stora kvadranten fran Stockholms
Observarotium kunna flgttas hit. l den östra flggeln kan
observatoriets första passageinstrument Fran 1785 ställas
upp pà sin ursprungliga plats och i rummet i ovrigt visas
hur man bestämmer stiarnkoordinater och kartlägger himlen.
I rummet innanför - som pa wargentins tid var bibliotek -
avses att visa hur man använder-st1ärnor och astronomiska
observationer de man gör kartor. I de tva rummen pà västra
sidan av observationssalen planeras att visa astrofgsikens
utveckling och modern astronomi som ett komplement till
positionsastronomi och himmelsmekanik, som behandlas i de
östra rummen. Den västra flggeln bör nästan i sin helhet
kunna áterställas med passageinstrumentet och
meridiancirkeln. vilka ställdes upp där pà 1820-talet. Ar
1827 flgttades Stockholms meridian till den da nga
meridiancirkeln i observatoriets västflggel.

_7...



I de tva uastra rummen en trappa upp. dar Jnstromentmakaren
Daniel Ekström bodde. planeras en otställnlng om
matematiskt ;nstronentmakerl och ormakerl, eftersom bägge
verksamheterra ar sa intimt kopplade kill astronomin. Efter
Ekstroms dod ar 1755 ärvde Jetenskapsakademien hans
verkstad ocr avademlsekreteraren wargentln Fick den
otacksamma uooqlften att halla verksamheten iqang. Trots
stora svarllhete> K.llverlades det ganska mocket
vetenskaplioa lnstromenL x QLademlens /erkstad. wargentßn
bodde 1 de tva os*ra rummen en trappa ooo. Dar planeras en
otstallnlnq c er wargent n och llveï oa obsexvatoriet och
Norrmalm

Den övr ga verksamreten aa observatzliet innebär att ollka
frreninqar kan l sooner lokaler lnow anläggningen\ bade
>or slna ka 'ler och sina moLer. Fors* på plal var
matorasrronp s na Lom runnlts ïuset llstan var flwr

lvall sedan .alzn L355, da Zeiss *el aktorn f5an 'ær de
Vdlagda Glans wrbservatorlet ställdes upp l tornet oà

LakeL. ot t ilspon^'ar de Lll'"v dare den ösa"
ardsFlggelr. k Jppas :Isa ;' a skal 'z l mij'igr

atL ater_ta! a:_ervaclo|s a\,lJo'g 1 gar.sflggelws
orxa anor c H an.a de :n -_w v < wgsnoservatc:ínn FC?

allmawheten. l~rLondet Unqa al-.=r~s nu.Isli F gLfade
tlllfalllq okaler sommaren odS 1e' a mer nuen ear a
sa sme lngL'4 s“al' kunna lg L; in i fe: östra
qardsflooeln oa den ollr Farolo. Naturvetenskanliga
Eorenlngen vlo -nl/ersiteten hgr lokaler och medlezmarna
traFFas oFra 1 huset. Bade horsalen och källaren är Flitlpt

bruk For samkväm av ollka slag. Det är glädjande att se
att det har lommlt sa mgcket nytt llv i husen igen.



QSTRÜNÜNISKDLQNx DEL E

av Mats Eriksson

Gravitation
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I Principia ställer Neuman ~ “_ mmm*
upp sina tre rorelselagar;

.. f PHILOSOPHIA: i

l
ll
s

Uarje kropp Eorblir i
sitt tillstànd av vila NATURALIS
eller likFormig rorelse

. t3212335123 ššdfšrailïí P R I N C I P I A
rorelsetillstand

M ATHE MATICA

TU Kraftekvatlonen l
Skillnaden l rorelsf ar
PFODOFtionfilï mot den Ammfysuswromïmww.omhsthmmm;
impjemgnterade kraften_ Pmmmtuußw &&wmnmymxflm
Rörelsen sker l den _-

fimwg 1' vilken IMPluMATuR-
kraften 'ar rilftadÅ l' Fit-pfsy m_ßswpnztstsk

7A” 1.1651
3. Lagen om verkan och

mntverkan
not varje aktionskraft l IavlNL
svarar en lika stor och

juíïu *Hu/.ru Klkgl: 1: Tiph 'TM-HV Wim/u. I'Iofm 1|~H~f
motsatt fiktad pwpstmßmt mwtuxtxxmfl l'
reaktionskraft. En kraFt
och dess rea'tionslraFt
verkar ailïid pa olika
kroppar.

Galileo hade redan l borjan av lÉOO-talet komm L F“am l ll
de tva Foiata 1ana-na. Han Formolerade dem dock aldrig sa
preolst som lem t gq rde l sitt verk Principla. Den tredje
laje Iaqfn gm orLlr Lon mot ettan var däremot en t'elt
nn tankegar l nelna lag Vonstateias att alla krafter
uppträdel 1 parl den ena motriktad de* andra och med lika
stor men motrlktad kraft. For att lattale forsta vad detta
1nnehar rent korkret, tar vi ett par exempel.

Om en person L/ntlFf-“ar sin hil Framat med en viss kraFt,
kommer bllel a t knoEFa personen bakat med en lika stor men
motriktad lraft. Dm personen dessutom star med Fotterna pa
jorden kommer reaktionskrafter att paverka jorden rakt
genom personens kropp. Eftersom jorden har en betgdllgt
större massa an bilen kommer jorden att accelereras
betydligt mindre an bilenÅ

Ett annat exempel pa lagen om verkan och motverkan ar en
person som hoppar ner Fran ett bord. Bade personen och
jorden utsatts l detta ögonblick For gravitationskrafter
orsakade av den andra parten. Eftersom personen har en
betgdligt mindre massa än jorden är det Eorstas personen
som kommer att rora sig den längre sträckan. Detta innebär
dock inte att jorden inte ror sig. Eftersom jorden paverkas
av en gravitationskraft Fran personen kommer även jorden
att röra sig mot personen.

_10_



Universell gravitation

ella vet idag att jorden paverkar allt som finns pa dess
gta med en gravitationell kraft. Newton däremot, var
tvungen att komma med nga idéer ooh resonemang for att
Förklara de fenomen som vi idag anser som självklara. Han
tänkte sig att den attraktionskraft som paverkar föremal pa
och i närheten av jordens gta även skulle kunna verka pa
längre avstandA Dm detta resonemang var riktigt, skulle
gravitationskraften vara den kraft som astadkommer den
centripetalacceleration som krävs för att halla manen kvar
i sin bana runt jorden. Newton nöjde sig dock inte med
manen Ltan utvidgade sitt resonemang till att gälla hela
Universnw. Han spekulerade i att det borde finnas en
generelA attraktionskraft som paverkar alla materiella
kroppar. Dm sa var fallet, skolle denna attraktiva kraft
mellar solen och planeterna kunna astadkomma den
centripetalaooeleration som ar nödvändig för att halla
planeterna kvar i sina respekt ve banor.

l:ör att Newton's hgpotes om oniversell gravitation skall
vara korrekt, maste det finnas attraktiva krafter mellan
samtliga par av roppar i hela universum. Dessa krafter kan
beskrivas av den matematiska formeln:

~mflhF=c,-d_,
där F är krafter, n, respektive m:L är de bada kropparnas
massor. d är avstandet nellan kropparna och G är m
proportionalitetskonstant som kallas gravitationskonstanten
och har värdet E.E7\10~8. Denna formel beskriver Newton's
lag för universell gravitation vilken ned ord formuleras på
följande sätt:

Mellan tva kroppar var som helst i rgmden
existerar Het en attraktionskraft som är
proportionell mot produkten av kroppa nas
massor och inverterat proportionell mot
kvadraten pa avscandet mellan dem.

Det existerar saledes inte bara en kraft mellan solen och
varie planet i solsgstemet utan ocksa mellan varje par av
planeter. Men eftersom solen har en betgdligt större massa
än nagon av planeterna i solsgstemet kommer dess inverkan
pa en planet att märkas betgdligt mer än inverkan fran en
annan planet. Den attraktiva kraften mellan planeterna har
saledes en försumbar inverkan jämfört med solens inverkan.
Den kraft som haller ihop solsgstemets planeter kommer
saledes till största delen fran solen.

Test av gravitationen: äpplet och manen

Ett äpple som släpps mot marken accelererar med 980 om/sl
Dm man förutsätter att hgpotesen om gravitationen är
riktig, kan äpplets respektive manens acceleration mot
jordgtan skrivas som

_ M
acceleration = G5;

_11..



där M är jordens massa och D är avstandet till föremålet
fràn jordens centrum. Qccelerationen skall således vara
inverterat proportionell mot kvadraten pa avståndet Fran
Jordens centrum. epplets avstand är ca EäOO km (nära
Jordgtanl och manens avstand är 38%ä03 km1 dvs 50 gànger sà
langt. Detta innebär att manens acceleration borde vara
1/60 (1/3600) ganger sa stor som äpplets. Är den det?

Förutsätter man att manens bana runt Jorden är cirkulär
(vilket den nästan ärl, kommer man efter lite räknande fram
till att dess acceleration är ca 0.278 cm/šlvilket Just är
1/3600 av 580 cm/sz. Testet visar således att Newton's lag
om universell gravitation är riktig.

-lE_
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av Mats Erikssor

JUNI 1987
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flanen 3° N om Regulus.
Hanen i 1:a kvarteret.
Merkurius i max ustlig elenqatien. 2%
Hanen O.S° N om Splca. Ockultatlon, sgnliç i
Srñnland, Island, Skandxnavlen (Sverige)
Europa samt "urra eika.
"acurnus 1 Depositisn.
Venue 5° S cn P]e_ade~na (alcgenu)
Herlurius närmast .ars n EL Ingen konyuxitiun
"anen 0 EC h on hnt.res Ück.ïtat 01 Fu

:el'a amrrika ock större delen av Suöflmailka.
“awri 5° S Jm :atterls.
F "mâ1e.

ir=n 1är'u=f a stand qfåšfl ;m.
'anflc i nu~us tion.

| inn" _J' ! '<vE . t'ïLE
Uenus»5° W om Pldebarrn.
Lerls i opposition.
Mánen 1° N om Jupiter.
amarsolstand.
Hanen O.l° S om Pleiaderne (Qlcgone). Ockulta-
tlfin, sunlig i Sgdamerika
Nánen 5° N om Uenus.
Ngmáne.
mars s°s Om Pollux.
hanen 1.3 °5 om Pollux.
flanen ä” N om Mars.
Hanen Fjärmast, avstand HOE%28 km.
Neptunus i Qpposítinn.
Nanen 3 °N om Regulus.

O

Solen fjärmast. 1.016738 a.e.
Merkurius i undre konjunktion med solen.
Hanen i 1:a kvarteret.
Hanen 0.6° N om Spice. Dckultation, sgnlig i
nordöstra Qsien, JapanY norra Stilla Havet
samt Hawaii.
Hanen 0.1° N om nntares. Ockultation, sgníig
i södra Indien, Indonesien, Gustralien och
södra N a Guinea.
Hanen 5 S om Saturnus.
Jupiter i perihelium (närmast solen).
Fullmàne.
Hanen närmast. avstånd 3570¶E km.
Merkurius 5° S om Uenus.
ENCKES KDHET i perihelium.
Hanen i 3:e kvarteret.
Månen %° N em Jupiter.
Hanen 0.1° N om Pleiaderna fâlcgoneï. Cckelta-
tion, sqnlig i sgdvästra Stilla Havet.

_13.-
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Hanen 83 N om Merkurius.
Hanen F1ärmast. avstand QOBBEO km.
Herkurius i max västlig elongation, EO°.
Nymane.
Hanen 3° N om Regulus.

Hanen O.3° N om Suica. Ückultation, synlig i
västra Europa, nordöstra QFrika. sydvästra
asien och Indonesien.
Hanen i T a Kvarteret.
Herkurius 7° S om Pollux.
Hanen 0.1° S om nntares. Ockultation, synlig
i södra Sydamerika. södra atlanten och syd~
västra afrika.
Hanen 5o S om Saturnus.
Hanen närmast, avstand 357EH3 km.
Fullmane.
PERSEIDERNQ i maximum. Hax 100+ (7) meteorer
per timme.
Hanen H° N om Jupiter.
Hanen i 3:e kvarteret.
Hanen 0.3'5N om Pleiaderna (cyonel. Dckulta~
tion, synlig i sydöstra asien.
Merkurius i övre konjunktion med solen.
Hanen 1.8O 5 om Pollux.
Hanen Fjärmast, avstand äOSlEE km.
Uenus i övre konjunktion med solen.
Juno i opposition.
Nymane.
Hars i konjunktion med solen.
Hanen 0.E° N om Spica. Ockultation, synlig i
södra Nordamerika. Hellanamerika samt norra
och östra Sydamerika.

Tanen i 1:a kvarteret.
Hanen 0.3° S om nntares. Ückultation. synlig
i Indonesien och australien.
Hanen 6° S om Saturnus.
Hanen O.%° S om Ceres. Ockultatíon. synlig i
antarktis och sydöstra Stilla Havet.
Hars i aphelium (Fjärmast solenï.
Hanen närmast, avstand 350988 km.
Fullmane.
Hanen H° N om Jupiter.
Hanen O.% nN om Pleiaderna falcyoneï. Ückulta-
tionl synlig i Syd- och Hellanamerika.
Hanen i 3:e kvarteret.
Hanen l.7° S om Pollux.
Hanen Flarmast. avstand %05188 km.
Hanen 3 °N om Regulus.
Nymane. PTNGFÜPHTG SOLFöRHöRKELSE. sunliu i
östra asien. Indonesien. östra australien
samt västra Stilla Hawet.
PINGFÜRHIG i 'ämne-2.A Kina ooh Stilla Havet.

_lli.



Pa H nertmilis c.5° N om spica.
83 1%.QS Hnstfiaglamnlnq.
ES OE Manen O.l° N om Snica. Ockultatlon sgnlig i

Japan och Stilla Havet.
85 06 Manen O.3° S om Merkurius. Ockultatlon, synlig

i Indien. Indonesien och australien.
EB 13 Nanen O.3° S om Qntares. Ückultatlun. sunlig

i södra afrika, Indiska Oceanen och australien.
99 01 Hanen E° S om Saturnus.
EB P1 Manen O.E° S om Ceres. Ückultatian. sunliq i

sñdra atlanten.
30 ll 35 Manen i 1:a kvarteret.

Referenser: Stjernhimlen 1587

EN BUTIK I LÜNDÛN

Qi' Hil'ael .largelius

I mars besöVte undertecknad lrndnn, nen hittade ett

välsorterat Fersallnlngsstalle Fnr astronomist utrustning.

Firman heter Erøadhurst Clarkscn ä Fuller ueh finns pa 53

FarrLHQdun Ruad. l eFfaren fanns ett flertal teleskop

utwrüllda. hl.a. engelsktillverkade Neutøntelesknp och
reFraFtorer, samt importerade ameríVanska, japanska neh

tgska instrument, Uidare salde man evvaturiwlla
teleshnpstetiv, Vemereadaptrar, Dkular1 litteratur1

stjärnkartmr, diabilder m.m.. Just inknmmet var neksa

Första numret av Qstrennmg Now. en nu brittisi tidskrift.

Ett trevligt ställe, väl värt ett besök nn nan är i London.

Broadhurst Clarkson & Fuller
202 years behind us s and light years ahead

1785 -_ 1987
In 1973, Fullerscopes merged with s wide range ufBinoculusrs,
Broadhurat Clarkson and inherited "“' Slides. Posters, Star-charts
a telescupe-making tradition which and Books (over 2000 titles).
celebrated its bicentenary in
1985. Our showroom was
extended to display a vant
ranges ofnew instruments
and aocessories from
around the world.
Once s sin the ~'V
Brosd urst Clarkson g
run e ofsuperb brasa
tra itional refrsctors is being
crsíted nn the remises slongside
the renowned ullerscope
reflectors (nawl'ncorporating
qusrtz drives and several innova-
tive design refmements). Besides
inlescopes and secsssories we have

Broadhurst Clarkson & Fuller
Telescope House, §r3 Fsrlil'ingdóm Rgad, London, ECIM SJB

Mon-rn: sms pm. su.- 1oi-Mmu elep 'me Ho 2156

1987 will brin an exciting
range ofNEW RODUCTb by

Fullsrsco s- s Camera Clock
Drive, Po e-finders, s High-tee

Equatorial, Astro Camera, etc,
Send 51 now for our illustrsted

tslesco handbook snd illus-
tra rice list(for A5 saa
for price lists only).

Better still, why notrsy us s visit-
the world's oldest te secope com-
pen -ths only asmnamicslsuppliar
wit over 200years ofproven
de ndubíh'ty- where/'res expert
:än is s]waypmmpt andfriendly.

Nurolt tube: Furringdon
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KQHEPQUPIÜQRE 1

ev Bete Flodqvist

E?ter en tids observerande av stjär himlen kommer en tid da
\an tycker ett man skulle vilja dokJmentera densamda med

hjälp av en vanlig smabildskamera och standardort.k. De
Första trevande CÖrs'o'ken visar ua at: makimalt ca 30
sekunders ewponeiingstid u användbar med en 55 mm ins
innan otrevliga spar börjar upptrada pa Filmen. D v,s. man
upptäcker att kameran skulle behöva Fí_da stjärnornas gang
rwer him.en. Tanken pà en kameravrídare dyker ua naturligen
upp.

Täva r mäste m n konstatera när det gf'ler nnril, arr >ai
dgr'er handial on iekawlk, bl.a. sva n_1g. Men i Jiçal

Dv Aa i en annan ända Tva qitsättningar ä: uasentlfi
F11 gada Den le rodvcerbare resu gat. rn' je Färska, “i
nggrann i stal ning a\ den rdr'iga pul-* axeln umkr uu

l en kanerai - aii /riua sig "ör det andraI en nnggrz t
*vstamd “asf die' va mer kamfre al vgidd ig ~d
yL)arn0rna, d. .s4 s;Jä nfic -c<e sol Ac

lag har i Lidigare (onstrukçiene. a' kamerav iuare anvëni
.ir av DF~mof: :1. Dessa har i urn För sig Fingerat braI

me: har anda krävt aktiv övervakning. B.v.s. parallellt med
kameran nar Jag anvan ett ledteleskop För at” kJ|~iger=
eventuella avdrifter i RA. Er del ngfsade bilder nar
àsfadknmmits med denna konstruktion, men ciJ' priset av
ständig knntrnll av rörelsen. ned den nga knnstruktionen
elimineras lenteleskopet, mer eller mindre,I se att man kan

_15-



göra annat, mer givande under tiden eyponeringen pagàr. Uad
gäller kontroll av hastigheten sa Finns idag ett naturligt
val; stegmotorn. notorns varvtal beror endast pa inmatad
frekvens. Utvecklingen inom elektroniken har gjort denna
lösning sgnnerligen enkel och attraktiv. Motorn kan köpas
För en billig penning med "custom design" växellåda.
Drivkretsen till denna motor Finns i integrerat utförande
sa att endast nagra Fa och enkla gttre komponenter behöver
kopplas till den. Sedan behover bara den ingaende
frekvensen beräknas utifrân motorns hastighet som i sin tur

beror pa den snackvaxel eller annan växel man tänkt sig
skall driva själva kameran.

Här kan man antingen välja en kristallstgrd oscillator om

man vill ha en Fix hastighet, eller en enkelt varierbar
oscillator om man vill ha en variabel hastighet. Fvemoelvis

huggd kring den välkända timerkretsen 555.

Min egen losning framgar av följande beskrivning: For att

Fa en noggrann polinriktning har jag lagt in en polsokare i

det ror som ar polaxeln. Denna sokare ar ieksa latt att

demoitera Om sa behövs, For att användas som ledteleskop.
Detta for att kontrollera att inget obehagligt sker under

evponeringens gang. Polsokaren ersatts efter inställningen
av polen med en kameradel. Ü.v.s. istallet Fästs en kulled

'panhuvudl till kameravridaren, Beroende pa

Förutsättningarna ger detta olika konstruktionslosningar

varfor jag inte anger eïakta ritningar. Üoük hor man tillse

att polhodden latt kan andras nan kan jo forutse en viss

användning pa sgdligare nejner till eyempel'

Polsokaren bestar i det har Fallet av en lins Fran en
slaktad pr smakikare och ett okular med harknrs.
Belysningen av harkorset sker med faltbelgsning. Nan sätter
helt enkelt en lgsdiod eller lampa framFor objektivlinsen.
Om belgsningen er lagom sgns bade stJarnor ooh kors itmarki
och man kan latt sikta in polen.

Uad galler elektroniken har jag valt att anvanda en
kristallstgrd osoillator. Jag har hgggt in molligheten att
andra hastigheten. Samma elektroniklada skall driva dels
kameravridaren, dels ett Nemtonteleskop. Bada ar bestgckade
med samma tgp av stegmotor men drivs med nagot olika
FrekvensA Denna ändring gors enkelt med nagra omkopplare
som ställer in det tal med vilket kristallfrekvensen skall
drivas, För att Fa ut den ratta frekvensen till motorn.
Konstruktionen kan senare, om behovet uppstar, kompletteras
med en handtast For Finjostering av varvtalet for mer aktiv
ledning genom ledteleskop. Det hela drivs, ganska okritiskt
med vanliga stavhatterier. Ca 7 till 1? U DC. Beroende pa
kvalitet räcker dessa tva till Fem timmar vid kontinuerlig
drift.
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DRIVENI-IET TILL STEGMOTOR

LSI NSI

llll ||l| lll
rfh ml lm m

4007

KRISTAU.
38.70. BZ

4029 4029 4029 SM 1027II X I'flESET H PRESET '- PRESET D'IJVERTER COUNTER COUNTER COUNTER Dm I un"

usumsx
wzm-vmnm:= 15,1: nz l Huv/24 u wuu.
usrrom'xmsxofi 011.21 uz
nmvsPÅNc: 7-1: vnc fffifigflon
nmvsrndu: ~ 250 nu vmrouln

Fältprov i början av april i àr har visat att
konstruktionen uppfyller Förväntade prestanda. Felet torde
Understiga en bàgminut under en tgpisk tiominuters
ewponering.

Prisbilden var hösten 1985:

Sïegmotor med växellåda + drivkrets H00 kr
fPítnmex, BjuráS).
Övriga elektrnniska komponenter (Elfal EOO kr
Iáda till elektroniken (Elfa) 100 kr

ca 700 kr

'nkëpskällor i övrigt:

Optik Fran Tekno/Hikro-Üptik i Lerum. Han säljer
surpluslinser Fran Edmund Scientific, USQ.

Snäckväxlar och övrigt mekaniskt via Claes Ohlsson, Insjön.

Häjligen ñstromekanik i Danmark, men kolla Först
kvaliteten.
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KQHERQURIDQRE E

av Mikael Jargelios

Efter en tids användning av en handdriven vridanordning För
smabildskamera och objektiv med korta brannvidder (SO-100
mmï växte sig en önskan stark om en sjalvstandigt
Fungerande kameravridare För längre exponeringar av
atjärnhimlen. En sadan skulle jo mojliggora vistella
observationer medan eoneringar pagicl, betgdligt
trevligare an att stirra pa en sjalvlgsando Flaok pa en
slrov sem maste vridas med konstant hastighet under t.ex.
10 mit-literl

FLL att orFalla god noggrannhet i vridningsroreloun valdes
er stegmotor med kristallstgrd oscillator som
pulsgenerator. En billig stegmotor med dB steg ger varv
(Philips 950%118 31005) inkoptes tillsammans med en va e]
med ongefarlig otvaxling %%50:1 och kollagrad a el (R tome/
HHS lll* f'an Ritomef QE i Bjorsas.

min nian var att satta motor med vaßel na ett vanligt
kamerastativ. Fasta en lolled pa vaxelns otgaende axel ooh
montera kameran na kolleden. Ett stativfaste Far vaweln
tillverkades av 10 mm tjocka aluminiomplattor. No behovdes
bara eleltronik For drivnlng av motorn. En kvartskristall
med en svangninosfrekvens av La 3,9 HH: (lar anvandas i
TUsmottagareï samt fem integrerade kretsar inhandlades.

Ett sthema dveL min
kristallosoillator visas i "___-“___0
Figuren till hoger, Ned
Lrimkondensatorn kan --[:>0____[:>0____{:>0
frekvensen Finiosteras. Den
delas sedan ner via lE 1OM
stegs binarraknare som J \-
avkodas av tva fgingangars
QNßrgrindar.

For inverterarna i '[h _L

30
nsoillatnrn användes
cnosskretsen Lloaaua medan PF
binarraknarna otgors av if
dOdOB och eNDsgrindarna
Finns i HOBEB.

Slutligen gar den nerdelade Forkantvaqen till en Philips
SQQ 10P7 stegmotordrivkretsï som driver motorn med en
stegfrekvens av ca 8.5 Hz. Denna vrider sedan via växeln
kameran med en hastighet av ett varv per stjärndggn.

Samtliga kretsar och stegmotorn matas med l? U iikspänning.
Uid ett prov otomhos vid W10°C gick motorn drygt sju timmar
pa atta stgukan 1.5 U batterier av storlek RPG.

Hittills har bara ett Faltprov honnit genomForas, vid

observationsotflgkten till bjorkvlk i wars. En
smabildskamera med nnrmalontik (F 50 mm B 1.Hï och kanslig
diaFl (Fojicnrome 1500 ISÜÜ anvandes. Polaxeln inriktades
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med sgftning mot norra himmelsnolen. ca en grad Fran
polstjärnan i riktning mot eta i Stora Blörnen. De flesta
bilderna. som exponerades mellan en och 10 minuter. visade
ingen synlig rörelsenskärpa. Några bilder visade att det är
viktigt att montera kameran sa att obalans erhålles kring
polaxeln. Detta gör nämligen att glappet i växeln (som
innehåller rakt skurna kuggh1ulfi inte påverkar kamerans
vridningsrörelse.

För den händelse att kameravridaren skulle användas söder
om ekvatorn Finns en liten omkopplare i elektronikenheten
som reverserar motorns rotationsriktning vid omslag.
Betydligt knepigare skulle nog inriktningen av polaxeln
vara.

Referenser:

RCQ EOS/NOS lntegrated Circults, speciellt sid 7OB~713.
Philius Data handbnok C17.
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