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FRAMSIDANS BILD: Perseiderna över Norra udden, Öland, 12
augusti 2021. Kamera: Canon EOS 6D. Objektiv: Samyang 24 mm
f/1.4. Bilden är en sammanslagning enskilda meteorexponeringar
ur en sekvenstagning under Perseidernas maximum.
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2,2. I bilden anas en del av kvällens airglow och effekterna
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i Photoshop. De enskilda bilderna med meteorer har placerats
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stjärnorna. Foto: Jörgen Tannerstedt
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SESAM, ÖPPNA DIG
Jag gissar att du som läser detta har hållit på med astronomi ett
tag, kanske till och med i decennier, eller ett helt liv. Men jag kan
ha fel. Du kan också vara nykomling i vår oändliga gemenskap.
Välkommen till frågornas universum! Vilket teleskop ska jag
välja? Hur lär jag mig att observera? Vad sjutton är kollimering,
hur går det till, vågar jag göra det? Vilka förberedelser är centrala,
vilka tips och trix gör skillnad när jag väl står där ute och fryser?
Hur observerar jag variabla stjärnor? Hur observerar jag Mars,
Saturnus eller Jupiter? Djuprymdsobjekten? Månen? Hur hittar
jag över huvud taget på himlen? Hur fotograferar jag planeterna?
Eller natthimlen? Och hur fördjupar jag mitt intresse för
Skaffa ditt användarkonto på saaf.se/aktivera-konto
och få tillgång till amatörastronomens guide till
kometobservationer?
galaxen — Fokusserien. (Du hittar alla nummer av
Fokus i Telescopiumarkivet efter inloggning.)
Svaren på frågorna du ställs inför som amatörastronom
lyser ofta med sin frånvaro i bokhandelns hyllor, bibliotekens gångar
och på nätet för den delen. Speciellt när det kommer till svensk litteratur. Även om det finns
mycket böcker om astronomi, finns det få som på ett tydligt sätt ger dig nycklarna till praktisk
amatörastronomi — hur du ska göra i verkligheten. Men du som är medlem i SAAF har
tillgång till en guldgruva.
På vår webbsida finns Fokus, en serie specialskrivna amatörastronomiska handledningar
på hela tretton nummer. Materialet som omfattar över sjuhundra sidor är skapat av SAAFmedlemmar, entusiaster med tusentals körtimmar under himlen, amatörastronomer som vet vad
som krävs för att få saker och ting att funka. Låt dem hålla dig i handen, så kommer du ta dig
vidare i ditt intresse.
Oavsett vem du är, vet jag att du är av samma skrot och korn som oss andra. Du vill
upptäcka mer, uppleva nya saker, ta dig till nästa planet, till nästa galax — expandera ditt
universum.
Det enda du behöver göra är att logga in.
Fredrik Silow, ordförande
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LARS HERMANSSON
UA A /SA AF

Lars Hermansson var med
och grundade UAA och är idag
ordförande för föreningen. Han
gör gärna observationer som
på ett eller annat sätt kan vara
intressanta för forskningen.

SÅ OBSERVERAR DU
EXOPLANETPASSAGER
Observationer av exoplaneter med hjälp av den så kallade transitmetoden är
fullt möjliga för amatörastronomer. Inte särskilt avancerade instrument behövs
för att komma igång och indirekt se planeter i andra solsystem. Nio år efter att
transitmetoden använts för att bekräfta en upptäckt av en exoplanet använde
några medlemmar ur Uppsala AmatörAstronomer transitmetoden för att med
framgång observera en känd transitstjärna.
På Wikipedia kan man läsa att trots att många
gjort anspråk på att de upptäckt exoplaneter genom
historien, så gjordes den första publicerade upptäckten – som senare blivit bekräftad – 1988 av de
kanadensiska astronomerna Bruce Campbell, G.A.H.
Walker och S.Yang. Deras observationer, som var
baserade på radialhastighetsmätningar av stjärnan
Gamma Cephei, visade en variation som antydde att
en planet kretsade runt stjärnan. Denna observation
möttes av viss skepsis ända till 2003, då planeten
säkert kunde bekräftas (Hatzes et al.). Under 90-talet
hade flera andra upptäckter gjorts varav exoplaneten
runt 51 Pegasi, som bekräftades 1995, är en av de
mest kända. 1999 användes transitmetoden för första
gången för att bekräfta en upptäckt som gjorts strax

innan med radialhastighetsmetoden (HD209458b).
Den första nya upptäckten med transitmetoden var
OGLE-TR-56b som upptäcktes 2003.
Transitmetoden går ut på att mäta förändringen
av en stjärnas observerade ljusstyrka över tid då en
planet passerar mellan den och observatören. En
förmörkning av stjärnan, alltså. Om man repetitivt
fotograferar en stjärna då en av dess planeter passerar i siktlinjen och sedan mäter stjärnans ljusstyrka
jämfört med en stabil referensstjärna kan resultatet
bli som i bild 2.
Det finns några saker att tänka på för att ha en större
chans att få ett lyckat resultat.
VA D B E H Ö V E R D U F Ö R U T R U S T N I N G ?

BILD 1 (överst): Artikelförfattaren tillsammans med klubbkollegan Mats Johansson inne i värmen framför skärmarna.
Foto: Lars Hermansson.
BILD 2 (de två undre): Vårt första försök 2012-04-04, HATP-3b. Stjärnan GSC3466-819 tappade 15 mmag i ljusstyrka
under 2 timmar. Vi kom igång lite för sent med bildsekvensen för att få en snygg ingress. Foto och illustration: Lars
Hermansson och Mats Johansson.

Jag har faktiskt ingen aning var gränsen går. Min
erfarenhet sträcker sig bara till ett 41- och ett 45-centimetersteleskop på Sandvretens observatorium men
jag är helt övertygad om att ett 20-centimetersteleskop fungerar och kanske till och med ett 10-cenTe l e s c o p i u m , n r 3 2 0 2 1
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S å o b s e r v e r a r d u e x o p l a n e t p a s s a g e r.
Fortsättning från föregående uppslag.

AT T VÄ L J A O B J E K T

Först bör man välja en stjärna som man vet ska
förmörkas. Gå in på den tjeckiska sidan Exoplanet
Transit Database (ETD) http://var2.astro.cz/ETD/
predictions.php som publicerar förutsägelser. Ange
observationsplatsens longitud och latitud så kommer förutsägelserna bli mycket noggranna. Varje
kväll kommer det finnas ett flertal kandidater. Välj
lämpligen en stjärna som stannar relativt högt på
himlen under hela passagen och där förändringen
i stjärnans ljusstyrka är beräknad till minst 0,020
magnituder. Detta är samma sak som 20 tusendels
magnituder eller 20 millimagnituder (20 mmag). Vid
de första försöken är det också lämpligt att välja en
förmörkelse som är kortare än två timmar. De flesta
förmörkelser är mellan en och fyra timmar.
BILD 3: 201303-22 HAT-P-27/
WASP-40b. Notera
överensstämmelsen
mellan den uppmätta geometrin jämfört
med medelvärden
av katalogdata.
Hyfsat resultat trots
besvärande moln
vid förmörkelsens
början! Illustration:
Lars Hermansson
och Mats Johansson.

timeters. Det är bara att prova. Eftersom signaltill-brusförhållandet (SNR) är essentiellt för denna
typ av observationer kommer moderna lågbrusiga
kameror att underlätta. Du har bäst chans att lyckas
om pixelskalan för kombinationen teleskop-kamera
är sådan att bilden av stjärnan breder ut sig över ett
flertal pixlar. Pixlars känslighet är inte exakt lika på
ett chip och en viss medelvärdesbildning är bra för
att få ett minskat fel i mätvärdena. Det finns faktiskt
professionella rapporter som visar att man kan få en
högre precision på fotometrin om man defokuserar
teleskopet, se t.ex. https://www.eso.org/sci/facilities/
lasilla/instruments/efosc/doc/defoc-report.pdf eller
https://www.astro.keele.ac.uk/~jkt/defoc/instructions.
html
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EXPONERINGEN

Exponeringsserien ska startas minst 30 minuter
före transitens start och avslutas minst lika långt
efter. Då atmosfären gör att stjärnor blinkar (scintillerar) vill man inte ha för korta exponeringstider.
Scintillationens inverkan på fotometrin ger vid
korta exponeringar en spridning på den uppmätta
ljusstyrkan på stjärnan från bild till bild. De exponeringstider vi har använt oss av på Sandvreten
hittills är 20–30 s. Upp mot 100 s är möjligt att
använda för ökad relativ noggrannhet på fotometrin.
Tidsupplösningen på förmörkelsen är inte superkritisk eftersom förmörkelserna normalt sträcker sig
över lång tid. Pixlarna ska inte exponeras för mycket,
vi har lagt oss på pixelvärden på kanske en fjärdedel
av det dynamiska spannet. En observation förstördes
för oss då stjärnan steg högre upp på himlen under
transiten och seeingen förbättrades så pass mycket
att pixlarna började saturera. Vi märkte inte detta
eftersom vi inte övervakade observationen. Hade
vi gjort det hade vi kunnat korta exponeringstiden
under förmörkelsens gång.
Autoguidning underlättar observationen. Undvik
också att placera mätstjärnan eller referensstjärnan
över kända pixeldefekter i kameran. Om stjärnan
är för ljus för att uppnå exponeringstider på 20–30 s
kan man använda ett fotometriskt rödfilter eller

TELESKOP: T-41, Sandvreten

TELESKOP: T-45, Sandvreten

BILD 4: 2013-11-13 Qatar-1b observerad med två
teleskop samtidigt. Det är intressant att se hur lika
resultaten blev trots två totalt olika uppsättningar av
teleskop och kameror. Att de uppmätta magnituderna
på diagrammens y-axel skiljer sig åt beror på att vi
använde olika referensstjärnor. Detta är inte hela
världen eftersom det är den relativa förändringen i
ljusstyrka som är intressant vid transitobservationer.
Illustrationer: Lars Hermansson & Mats Johansson.

defokusera. Om stjärnan är för svag får man öka
exponeringstiden/binna eller välja en ljusare stjärna.
AT T TÄ N K A PÅ

Finns det moln på himlen är det ingen större idé att
försöka. Spridningen i fotometrin blir för stor. Vänta
till en annan kväll. Ni som har monteringar som gör
pirflippar i meridianen bör tänka igenom hur man
hanterar det innan observationen.
FOTOMETRIN

Jag går inte in på hur man gör fotometrin då det
finns många olika mjukvaror för detta. Vi har
använt oss av Maxim DL och valt referensstjärnornas
magnituder från GAIA DR2. Genom att välja några
”checkstjärnor” har vi känt oss säkra på att referensstjärnan inte varit variabel. Jag skulle tro att AAVSO
har listat flera lämpliga referensstjärnor för många
kända transitstjärnor.

R A P P O R T E R I N G AV O B S E R VAT I O N E R

Det kanske roligaste med att göra exoplanettransitobservationer (förutom det långa ordet) är att när man
rapporterar observationen till TRESCA-databasen
genom att ladda upp en csv-fil på http://var2.astro.
cz/ETD/contribution.php så görs omedelbart en
matematisk anpassning av datat som beräknar den
transiterande planetens radie och banplanets lutning
(inklination). Detta jämförs direkt med databasens
katalogdata. Det är imponerande att se hur bra
överensstämmelsen kan bli, se bild 3.
I bild 4 visas resultatet av en observation där två
teleskop på observatoriet samtidigt observerat en
transit och erhållit en fin samstämmighet.
Med relativt enkel utrustning kan man nå överraskande resultat som också ger ett bidrag till forskningen. Ett projekt för den kommande observationssäsongen, kanske?
Te l e s c o p i u m , n r 3 2 0 2 1
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HERNÁN DE ANGELIS
VARIABELSEK TIONEN, SA AF

Hernán De Angelis är en
amatörastronom och geovetare
från Stockholm med stort
intresse för variabla stjärnor.
Hernán är engagerad i
Variabelsektionen i SAAF och
medlem i AAVSO.

SÄSONGENS
VARIABLA STJÄRNA:
VX ANDROMEDAE
Kolstjärnor är en grupp stjärnor som kännetecknas av deras påfallande vackra
röda färg. I denna artikel presenterar vi VX Andromedae, en vacker och ljus
kolstjärna med en djup röd färg som är enkel att hitta och omöjlig att glömma.
VX Andromedae (VX And) är en
halvregelbunden, långtidsperiodisk variabel stjärna i Andromeda
(Figur 2). Den har en period
på lite över ett år och varierar
normalt mellan magnitud 7,5 och
9,7. De senaste åren har man dock
observerat att stjärnan nästan
nått magnitud 7,0 vid maximum
(Figur 3). VX And är också en
kolstjärna och kännetecknas av en
påfallande djup och mycket vacker
röd färg (Figur 4).
Kolstjärnor är relativt gamla röda
jättar. De har fått sitt namn från
spektroskopiska observationer
FIGUR 1: Karta med VX And och jämförelsestjärnor, lämplig för observation genom en fältkikare. Kartan är
5° bredd, magnitudgräns är 10.0 (från
AAVSO Variable Star Plotter).

som visar att de är rika på kol och
relativt fattiga på syre. I regel har
dessa stjärnor mycket låga yttemperaturer. Detta är naturligtvis
orsaken till deras karakteristika
färg: ju lägre yttemperatur desto
djupare röd färg. Kolstjärnor
upptäcktes år 1860 av den
italienske astronomen Angelo
Secchi. Han var en pionjär inom
spektroskopi och mätte under
sitt liv över 4000 stjärnspektra.
Utifrån dessa skissade han den
första spektrala klassificeringen av
stjärnor, där kolstjärnor hamnade
i hans klass ”Secchi IV”. Mycket
har hänt sedan dess förstås och
klassificeringen har utvecklats
vidare. Idag betecknar man denna
spektralklass som ”C”, men man
kan ibland se olika beteckningar
som ”N” och ”R” i äldre litteratur

eftersom de användes i tidigare
klassificeringar.
VX And är en vacker stjärna, men
definitivt inte bland de populäraste. Den tidigaste referensen till
VX And som variabel stjärna jag
kunnat spåra leder till samlingar
av observationer gjorda i slutet
av 1800-talet från West Hendon
Observatory (Storbritannien),
ett privat observatorium som
ägdes av den brittiske bankiren
och amatörastronomen Thomas
Backhouse. Jag kunde dock inte
hitta en otvetydig referens till vem
som faktiskt identifierade stjärnan
som variabel. Det kunde ha varit
Thomas Backhouse själv, hans assistent Charles Paton, eller någon
helt annan. Tyvärr verkar inga
av dessa observationer finnas i
Te l e s c o p i u m , n r 3 2 0 2 1
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Säsongens variabla stjärna: V X Andromedae.
Fortsättning från föregående uppslag.

FIGUR 2. Positionen
för VX And på himlen.
Kartan är 25° bred
och ritades med hjälp
av stjärndata från
satelliten Hipparcos
(van Leeuwen, 2007).
Figur 1 på föregående
uppslag, markeras
av den gråprickade
ramen.

AAVSO:s databas AID i skrivande
stund.
Den tyske astronomen Ernst
Zinner observerade VX And
under hösten 1912 och i början
av 1913. Han nämnde den starka
röda färgen och angav ett magnitudspann på 8–9 magnituder.
Hans observationer verkar inte
heller finnas i AAVSO:s databas.
År 1937 publicerade den tyske
amatörastronomen Max Beyer
sina observationer av VX And
gjorda under 1920- och 1930-talet.
Dessa utgör de äldsta systematiska
10
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observationer som går att hitta i
AAVSO:s databas. Beyer skrev
även att stjärnan inte har observerats tillräckligt mycket. Det går
att hitta några till observationer
av variabeln från 1950-talet, men
det systematiska rapporterandet
verkar ta fart från omkring 1970.
Det finns i skrivande stund
9533 observationer av VX And i
AAVSO:s databas AID, och 136 i
SAAF:s SVO, alla efter 1989.
VX And är mycket lätt att
hitta, enbart 5°32’ nordväst om
Andromedagalaxen, M31(Figur 2).

Stjärnan är cirkumpolär för oss i
Sverige och kan observeras under
natten året om. Den är förstås bäst
placerad på kvällen under hösten.
Kulminationen inträffar den
24:e september. Satelliten Gaia
rapporterar en parallax av 1,6067
millibågsekunder, vilket tyder på
att stjärnan ligger omkring 2030
ljusår från jorden. VX And är så
pass ljus att den kan följas med
fältkikare eller ett mindre teleskop
under hela sin cykel. Fältet är lätt
att identifiera och komma ihåg
(Figur 1). VX And varierar mycket
långsamt och därför brukar jag

O bs er v ationer f r ån A AV S O Inter national D at ab a s e (w w w. aav s o.or g)

v isual obs

V b and

FA K TA O M V X
ANDROMEDAE
Rekt:
Dekl:
Typ:
Spektrum:
Period:

00 h 19,9 m
44° 42,6 m
SRA
C4,5J(N7)
375 d

Källa:
The International Variable
Star Index (VSX).

FIGUR 3. Ljuskurva för VX
And för de senaste 50 åren
med visuella och fotometriska
observationer från AAVSO
(AAVSO; Kafka, 2021).
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observera den ungefär var tredje
vecka. En viktig sak att tänka på
om man skattar magnituden visuellt är förstås att vara aktsam på
Purkinjeeffekten. Stjärnans djupa
röda färg är definitivt ett problem
för visuell skattning. Min favoritmetod för att hantera detta är att
defokusera och skatta magnituden
på den resulterande ljusfläcken.
Sist men inte minst är det värt att
notera att kolstjärnornas röda färg
ofta brukar intressera amatörastronomer som normalt inte ägnar
sig åt variabler. Dessa märkliga

I

stjärnor är också intressanta objekt
att visa familjen, vännerna och
andra vid till exempel stjärnvisningar. Passa på denna höst och
visa dina nära och kära VX And,
en ovanligt ljus, djupröd och
vacker stjärna.
Referenser:

FIGUR 4. Bilder av VX And
tagna med (från vänster) B-,
V- och I-filter. Lägg märke till
skillnaden i ljusstyrka mellan
den blå och den infraröda.
Foto: Magnus Larsson.
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TIMO KARHULA
SA AF, Djupr ymdssektionen

Timo Karhula är sektionsledare
i SAAF:s djuprymdssektion och
ordförande i Västerås Astronomi- och
Rymdforsknings-Förening (VARF) där
han håller stjärvisningar från Åkesta
observatorium. Han observerar
mestadels djuprymdsobjekt och
kometer visuellt, med allt från små
kikare till större teleskop, och reser
ofta till Australien för att beundra
den södra stjärnhimlen.

MINA TIO BÄSTA
KOMETER, DEL 2 AV 2
I förra numret av Telescopium presenterade Timo Karhula 5 av sina 10
favoriter bland de över 200 kometer han observerat sedan 1981. Här kommer
fortsättningen. Även denna gång rör vi oss över både norra och södra
stjärnhimlen och får möta dubbelkometer, riktigt stora och ljusstarka kometer
samt magnifika svansar, som likt celesta timvisare rör sig över himlavalvet.
5 : E P L AT S : C / 2 0 0 1 Q 4 ( N E AT ) D E L A D M E D
C/2002 T7 (LINE AR)

Kometen LINEAR hittade jag från Sverige den 6
september 2003 med mitt Celestron 8-teleskop.
Dagen före julafton såg jag sedan kometen med
min Canon 18×50 IS-kikare bara en grad från
Triangelgalaxen M33 och i januari 2004 började
en svans synas. Men det var i Australien som den
riktigt oförglömliga observationen skedde.
PLATS 5 (vänster): Kometen C/2001 Q4 (NEAT) fotograferad
2004 tillsammans med M44 nere till vänster. Foto: Oliver
Stein/Wikimedia Commons.
PLATS 5 (höger): Kometen C/2002 T7 (LINEAR), fotograferad
den 21 april 2004 under Advanced Observing Program vid
Kitt Peak, i närheten av Tucson, Arizona. Foto: Svend & Carl
Freytag/Adam Block/NOAO/AURA/NSF.
PLATS 4: Kometen 17P/Holmes fotograferad den 7 november 2007. Teleskopet var ett Takahashi FS 102 med kameran
SXV-H9. Exponeringstiden var cirka 7 minuter. Foto: Bengt
Svensson.
PLATS 3: Kometen C/2006P1, McNaught, fotograferad den 10
januari 2007 med en Canon 350D, 400 mm brännvidd teleobjektiv. ISO 1600 och stackad 7×1/100s. Foto: Bengt Rutersten.

Den 4 maj 2004 såg jag från Australien kometen
NEAT för första gången. Den 12 maj hade komet
LINEAR dykt upp på morgonhimlen och både
NEAT och LINEAR syntes med blotta ögat samma
natt, den ena på kvällen och den andra i gryningen.
När LINEAR hade blivit ett kvällsobjekt den 20
maj 2004 syntes de äntligen samtidigt med svansar
och allt på kvällshimlen. Kometerna C/2002 T7
(LINEAR) och C/2001 Q4 (NEAT) lyste nu av tredje och fjärde magnituden i Haren respektive Kräftan.
De låg på samma höjd, knappt 30° över horisonten,
och man kunde utifrån svansarnas riktning, mot
klockan ”halv elva” och ”halv två”, triangulera solens
läge under horisonten. Att se två så här ljusa kometer
samtidigt på himlen hade inte inträffat sedan oktober
1911 och det var dessa dubbelkometer som fick styra
min australienresa 2004.
Enligt tidiga, och optimistiska, prognoser skulle de
kunna ljusna till första magnituden, men trots att de
inte riktigt levde upp till förväntningarna blev det en
oförglömlig syn på kvällshimlen.
>
Te l e s c o p i u m , n r 3 2 0 2 1

13

M i n a t i o b ä s t a k o m e t e r, d e l 2 a v 2 .
Fortsättning från föregående uppslag.

kilometer. Även efter 2008 har komet Holmes kunnat observeras, men då vid några betydligt beskedligare utbrott.

2

3 : E P L AT S : C / 2 0 0 6 P 1 ( M C N A U G H T )

PLATS 2: Kometen C/1995 O1 (Hale-Bopp) fotograferad den 6
mars 1997 från Sandvretens Observatorium utanför Uppsala.
(Det långa tunna strecket är en meteor.) Kameraobjektivet var
ett 135 mm f/4 Soligor och filmen i kameran Fujicolor SG 800
Plus. Exponeringstiden var 8 minuter och kameran satt monterad
på 0,45-meterstelekopet. Foto: Johan Warell (guidning av
Lars Hermansson).

4 : E P L AT S : 17 P/ H O L M E S

Denna komet hade 2007 det största ljusstyrkeutbrottet i historien hos en komet då den ljusnade
från 17:e till 2:a magnituden (miljonfalt) på cirka
24 timmar. Jag läste om händelsen på flygplatsen i
Kuala Lumpur, Malaysia, på väg hem från Australien
i oktober detta år. Jag såg sedan Holmes initialt
som en stjärna av magnitud 2,3 den 30 oktober och
den var då Perseus tredje ljusaste ”stjärna”. Holmes
förvandlades till en jättebubbla och behöll i stort sett
sin konstanta integrerade magnitud ända till mars
2008. Med 25×100-kikare var centralkondensationen
diskformad och omgavs av en stor, diffus koma.
Koman växte för varje natt men dess ytljusstyrka
minskade efter hand och i början av 2008 krävdes en
mörk himmel för att kunna se kometen. Holmes blev
till slut den största himlakroppen i solsystemet med
en skenbar koma på >1° på >3 AU:s avstånd, vilket
motsvarade en verklig komadiameter på 10 miljoner
14
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2007 var ett ovanligt år för mig eftersom jag såg
två kometer med blotta ögat innan jag fick syn på
dem med kikare. Den ena var 17P/Holmes ovan och
den andra var C/2006 P1 (McNaught). Medan jag
åt frukost den 10 januari kikade jag ut över östra
horisonten (från mitt kök med tända lysen) och såg
något som liknade en hårig Merkurius med böjd
svans. Jag höll på att tappa hakan eftersom jag var
oförberedd på kometens ljusstyrka och utseende. Jag
följde McNaught till efter soluppgången och den var
ljusare än Jupiter. De efterföljande dygnen ljusnade
McNaught ytterligare och syntes före solnedgången
den 13 januari. Den var nu ljusare än Venus, med
en uppskattad magnitud på ca -5,5. McNaught blev
också den ljusaste kometen sedan solstrykaren IkeyaSeki 1965. Med min 25×100-kikare såg jag en kort,
gul, parabolformad svans, men jag fick passa mig
noga för att inte råka få solen i synfältet då kometens
elongation bara var 5°41’. När kometen hade anlänt
till södra halvklotet växte dess magnifika, böjda
svans kraftigt och det inkom rapporter om att svansen syntes trots att komethuvudet inte krupit ovanför
horisonten. Om jag hade sett komet McNaught från
södra halvklotet hade den kanske blivit den mest
imponerande komet jag sett, men stannar nu på plats
nummer tre.
2 : A P L AT S : C / 19 9 5 O 1 ( H A L E - B O P P )

Detta är den komet som setts av flest människor
någonsin då den hade ett rekordlångt framträdande.
Den upptäcktes av amatörastronomerna Alan Hale
och Thomas Bopp oberoende av varandra i juli 1995,
när de observerade den klotformiga stjärnhopen M70
i Skytten. Med optiska hjälpmedel såg jag HaleBopp från augusti 1995 (med en 106 cm-reflektor i
Puimichel, Frankrike) till februari 1999 (från Akira
Fujiis observatorium i Yerecoin, Australien). Kometen
var som mäktigast i mars–april 1997 då den uppvisade en upp till 16° lång rak jonsvans och en 22° böjd
stoftsvans. Teleskop visade koncentriska ringar, likt
lökskal, nära kärnan då komethuvudet spydde ut ma-

terial under sin rotation och kometens kärna kastade
en mörk lång skugga längs svansen. Hale-Bopp var
cirkumpolär och det var en märklig syn att se en komet med två svansar rakt i norr. Den blev som ljusast
magnitud -1 och är den ljusaste kometen jag sett mot
en mörk himmel. Den var så pass ljusstark att det
var enkelt att se kometen när man körde bil och folk
uppmanades via radion att undvika att titta på den
distraherande kometen under bilkörning. Med blotta
ögat kunde jag hålla Hale-Bopp under uppsikt mellan juni 1996 (från Inka-leden i Peru) till november
1997 (i Yerecoin). Kometen syntes med blotta ögat av
internationella observatörer i 18,5 månader, från maj
1996 till december 1997, och är den komet i historien
som synts längst tid. Två år senare syntes den ännu
med 20×100 kikare och var då av elfte magnituden
och låg intill det Stora Magellanska molnet.

1

1: A P L AT S : C / 19 9 6 B 2 ( H YA K U TA K E )

För mig är Hyakutake, som syntes för ett kvarts
sekel sedan, min största kometupplevelse och enligt
många kometexperter den finaste kometen på minst
100 år. Japanen Yuji Hyakutake hade upptäckt en
annan komet några månader tidigare men den var
mycket anspråkslös jämfört med denna, som skulle
bli historisk. Hyakutake blev min första ”stora”
komet och det var spännande att se en oväntad,
konkurrerande komet ett år innan Hale-Bopp skulle
vara som mäktigast. Jag såg den första gången lågt i
söder den 8 mars 1996 från mitt kök i Västerås och
varje morgon följde jag från lägenheten hur kometen
sakta rörde sig norrut i Vågen och Jungfrun och
växte alltmer i storlek och ljusstyrka. Att den rörde
sig så sakta i början var ett tecken på att den var på
väg rakt mot jorden. Hyakutake passerade närmast
jorden på bara 0,1 AU:s avstånd (15 miljoner km) den
25 mars. Koman var blåaktig, hade minusmagnitud
och en diameter på dryga 2°. Jag kunde följa den
otroligt långa svansen dryga 60° från Draken till
Jungfrun där den försvann i zodiakalljusets motsken
(Gegenschein).
Sett i teleskop kunde Hyakutakes framfart bland
stjärnorna ses i realtid. Vår förening VARF hade
offentliga visningar i Åkesta observatorium och det
köade uppemot 500 personer för att få en titt i teleskopet. Jag intervjuades av Sveriges Television och när

PLATS 1: Kometen C/1996 B2 (Hyakutake) fotograferad den 24
mars 1996. Kameran var en Spectra Source Instruments HPC-1,
en monokrom CCD med upplösningen 1024×1024 pixlar, och objektivet ett Nikon 50 mm, f/1,4. Exponeringstiderna för RGB-filtren
var 3×20 s för vardera färg. Bilden har processats i egna rutiner
i Matlab. Foto: Lars Karlsson.

jag kom hem såg jag mig själv strax före meteorologen
John Polman i sena Rapport-sändningen. Det blev
ett oförglömligt minne att betrakta Hyakutake den
26 mars då den låg nära Polstjärnan och svansen som
passerade zenit såg ut som en celest timvisare som
roterade moturs under nattens lopp. Enligt andra
observatörer syntes Hyakutakes svans närmare 100°
lång. Den 4 april skedde en total månförmörkelse och
lämpligt nog blev himlen så pass mörk under eklipsen
att svansen blev tydlig igen. Min sista observation
av Hyakutake gjorde jag den 26 april 1996 då den
påminde om en suddig, blekare variant av Merkurius,
som syntes samma kväll.
Statistiskt sett uppträder en ”stor” komet ungefär
en gång per årtionde så det borde snart vara dags då
det var nästan 15 år sedan C/2006 P1 (McNaught)
prydde vinterhimlen. Den kometintresserade kan i
väntan på nästa läsa mer om Hale-Bopp i Astro nr 2,
2000 och om McNaught i Telescopium nr 1, 2007.
Te l e s c o p i u m , n r 3 2 0 2 1
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HÖSTUTMANINGEN:
CALDWELLISTAN
Den första lista med djuprymdsobjekt man som nybliven amatörastronom
träffar på är nästan garanterat Messierlistan, en lista som innehåller många av
de vackraste och mest kända objekten att observera. Förr eller senare har man
tittat på alla de Messierobjekt som går att se från Sverige eller i alla fall alla
som går att se vid den aktuella årstiden. Vad skall man då titta på om man vill
se ännu fler nya objekt? Ett alternativ som ligger nära till hands är objekten på
den så kallade Caldwellistan.
16
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TORBJÖRN HOLMQVIST
SA AF, Stenungsund

STJÄRNKARTAN:
Visar positionen för
artikelns observationsobjekt ur Caldwellistan.
Illustration: Anders
Wettergren.

Caldwellistan sammanställdes av
Sir Patrick Moore och publicerades i tidningen Sky & Telescope i
december 1995. Objekten på listan
är inte upptäckta av Sir Patrick
Moore men är en lista över 109 av
hans egna favoritobjekt som inte
är Messierobjekt. Beteckningen
C för objekten i listan kommer av
upphovsmannens mellannamn,
vilket är Caldwell.
Objekten är ordnade efter deklination, så C1 ligger längst uppe i
norr och C109 längst nere i söder.
Till skillnad från Messierobjekten,
vilka är observerade från Paris,
så är objekten på Caldwellistan
hämtade från hela stjärnhimlen
och alla är alltså inte observerbara
från Europa. C66 bör vara det
sydligaste objektet som går att
se från Sverige. Det går att, med
något undantag, se ner till C94
från Kanarieöarna, men vill man
se fler än så får man åka ännu
längre söderut.
DE FOTOGR AFISK A
CALDWELLOBJEKTEN

Caldwellistan har varit föremål för
en del diskussioner, bland annat
av anledningen att vissa objekt
är mycket svåra att observera

Torbjörn Holmqvist är en amatörastronom från Stenungsund med stort
intresse för visuella observationer av
Messierobjekt, Herschelobjekt, månen
och planeterna. Han fotograferar också
gärna planeterna. Till yrket är han
civilingenjör med inriktning på maskinteknik.

visuellt även om de är fina fotoobjekt. Det gäller framför allt C9
(Sharpless 2-155) Grottnebulosan
i Cepheus, C11 (NGC 7635)
Bubbelnebulosan i Cassiopeia,
C31 (IC 405) Flammande
stjärnnebulosan i Kusken och C51
(IC 1613) Fågelskrämmegalaxen i
Valfisken. Den sistnämnda är väl
kanske inte något fantastiskt fotoobjekt, men är däremot visuellt
mycket svår.
Av de ovan nämnda objekten så
har jag bara lyckats observera
ett: C11 Bubbelnebulosan, och
det enda jag lyckades se var ett
centralt område med svag nebulositet. Teleskopet var en 300
mm Dobson, platsen var mörka
Dalsland och jag använde dessutom ett UHC smalbandsfilter.
E T T U R VA L I N F Ö R
HÖSTSÄSONGEN

Caldwellistan innehåller ett rikt
urval av objekt, allt från verkligt
praktfulla objekt till svåra objekt
och dessutom några närapå
”omöjliga” objekt. Här följer ett
urval av 12 fina objekt att avnjuta
i höstmörkret.

C10 är en ljusstark öppen stjärnhop i stjärnbilden
Cassiopeia. Bilden är tagen med en Atik 383 LC genom
teleskopet WO FLT 110. Utsnitt ovan motsvarar cirka 28
bågminuter. Exponeringstiden var 10×4 minuter. Foto:
Mats Olsson.

C10 – (NGC 663)
Hästskohopen, är en ljusstark
öppen stjärnhop i stjärnbilden
Cassiopeia. Objektet hittar man
strax öster om mittpunkten mellan
stjärnorna Segin och Ruchbah.
Det mest utmärkande för C10 är
fyra ljusstarka stjärnor, uppdelade
på två par, av magnitud 8–9.
Dessa stjärnpar ”binds ihop” av en
båge av stjärnor så att stjärnhopen
till formen liknar en hästsko.
Faktum är att C10 är ljusstarkare
än den öppna stjärnhopen Messier
103 vilken ligger bara 1º bort i
samma stjärnbild. C10 upptäcktes
>
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Höstutmaningen: Caldwellistan.
Fortsättning från föregående uppslag.

av William Herschel år 1787 och
är med på Herschel 400-listan,
alltså ett av de mer kända
Herschelobjekten.
C13 – (NGC 457) ET-hopen,
är en ljusstark och vacker öppen
C13. Observerad 2018-08-11, kl. 02.55 genom
45 cm f/4 Newton, förstoring ×45. Teckning:
Anders Wettergren.

stjärnhop i Cassiopeia, vilken har
ett ganska speciellt utseende.
Objektet hittar man 2º söder om
och 1º väster om Ruchbah. C13
påminner om filmfiguren ET från
80-talsfilmen med samma namn,
där stjärnan Phi Cas, av magnitud
5, och en annan stjärna av magnitud 7, utgör ET:s ögon. Det mer
officiella namnet på stjärnhopen
är Phi Cas-hopen och den är även
känd som Ugglehopen eftersom
den kan anses likna en uggla. C13
upptäcktes av William Herschel år
1787 och är med på Herschel
400-listan.
C14 – (NGC 869 och NGC
884) Dubbelhopen i Perseus,
består av två ljusstarka öppna
18
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stjärnhopar som tillsammans
utgör en imponerande syn i snart
sagt vilket teleskop som helst.
Dessutom så syns C14 tydligt med
kikare. Dubbelhopen hittar man
mellan stjärnorna Ruchbah i

konstatera att den består av två
öppna stjärnhopar. Både NGC
869 och NGC 884 är med på
Herschel 400-listan.
C15 – (NGC 6826) Den
blinkande planetariska nebulosan i

C14. Dubbelhopen i Perseus, fotograferad 2018-02-25. Teleskop: Skywatcher 150 PDS,
f/5. Montering: Skywatcher EQ5. Kamera: Canon EOS 550D. Exponering: 300 stackade
bilder på vardera 30 s vid ISO12800. Efterbearbetning i Deep Sky Stacker och GIMP.
Bildutsnittet motsvarar cirka 1,7°. Foto: Henrik Sandgren, Göteborg.

Cassiopeia och Miram i Perseus.
Om himlen är någorlunda mörk
syns C14 tydligt som en ljus fläck
med blotta ögat. Det kan verka en
smula underligt att inte
Dubbelhopen kom med bland
Messierobjekten, speciellt när ett
så uppenbart objekt som M45
Plejaderna kom med. Orsaken till
det lär vi inte får veta. C14 har
varit känd sedan antiken och
noterades av den grekiske astronomen, matematikern och geografen
Hipparchos. Han katalogiserade
en ljusfläck i Perseus redan år 130
f.Kr., men objektets natur framkom inte förrän teleskopet fanns
tillhands. William Herschel
observerade dubbelhopen under
tidigt 1800-tal och kunde då

Svanen, är en liten men ljusstark
planetarisk nebulosa som man
hittar norr om Svanens västra
vinge. Om man tittar på den här
nebulosan med exempelvis 150×
förstoring utan filter och omväxlande tittar rakt på objektet och
vid sidan av det så kan man se en
intressant effekt: När man tittar
rakt på C15 ser man centralstjärnan och när man tittar vid sidan
av syns även en liten men utbredd
planetarisk nebulosa; därav dess
namn. Nebulosans centralstjärna
har en magnitud på 10,6 och syns
bra med direkt seende medan den
omgivande nebulosan framträder
tydligare med indirekt seende.
Prova gärna med riktigt hög
förstoring, 300–500× om ditt

teleskop klarar av det, när du tittar
på det här objektet och prova även
gärna med UHC- eller OIII-filter
som ökar kontrasten. Den blinkade effekten framträder dock inte
lika tydligt med de här filtren.

C15, den blinkande planetariska nebulosan i
Svanen. Detta är en liten men ljusstark planetarisk nebulosa som ser ut att ”blinka” om
man omväxlande tittar rakt på den och vid
sidan av den. Bilden är tagen med en SBIG
STL-6303E genom ett OGS RC-16 f/9. Filter
och exponeringstider: C 3×700s, 10×60s, Ha
3×900s. Foto: Lars Hermansson.

C15 upptäcktes av William
Herschel i september 1793 och är
med på listan Herschel 400.
C22 – (NGC 7662) Blå
snöbollsnebulosan, är en liten
men ljusstark och vacker planetarisk nebulosa i Andromeda.
Nebulosan ligger norr om stjärnorna Alpheratz och Scheat i
Pegasus, med vilka den bildar en
triangel på himlen. NGC 7662 har
en tydligt blåaktig färg och även i
det här fallet rekommenderas rejält
hög förstoring när objektet observeras, vilket underlättas av dess
höga ytljusstyrka. C22 upptäcktes
av William Herschel i oktober

1784 och är ett av objekten på
Herschel 400-listan.

september 1784 och är med på
Herschel 400-listan.

C30 – (NGC 7331) är en galax
av magnitud 9,5 i Pegasus och en
av de mest välkända galaxerna på
norra stjärnhimlen som inte är

C33 och C34 – de Östra och
Västra Slöjnebulosorna i Svanen.
Den Östra Slöjnebulosan är även
känd som NGC 6992/6995 och

C22, Blå snöbollsnebulosan i
Andromeda. Observerad 2019-08-05,
kl. 23.45, genom f/5 25 cm Newton,
förstoring x240. Teckning: Anders
Wettergren.

med i Messierkatalogen. Man
hittar C30 6,5º norr och 6º väst
om stjärnan Scheat, vilken är den
nordvästligaste stjärnan i
Pegasuskvadraten. Galaxen syns i
en sned vinkel, den ligger cirka
70º grader från att ses rakt ovanifrån, och visar upp spiralstruktur
på fotografier. Visuellt har den ett
ljusstarkt centrum och en tydligt
oval form. C30 har ett antal
ljussvaga granngalaxer: NGC
7335, NGC 7336, NGC 7337 och
NGC 7340. I närheten av C30
ligger även den kända galaxgruppen Hickson 92, även känd som
Stephans kvintett, vilken består av
fem ljussvaga galaxer. C30 upptäcktes av William Herschel i

C30, galaxen NGC 7331 i Pegasus. Observerad 201608-10, kl. 01.00 genom 45 cm f/4 Newton, förstoring
×225. Teckning: Anders Wettergren.

den Västra Slöjnebulosan har
beteckningen NGC 6960. De här
objekten utgör delar av en supernovarest känd som Cygnusloopen
och man hittar dem några grader
söder om stjärnan Gienah. Denna
supernova exploderade på himlen
för 5000–8000 år sedan.
Slöjnebulosorna är stora objekt,
de utgör delar av en cirkel som är
ungefär 3º i diameter, så det kan
vara svårt eller mer eller mindre
omöjligt att få med dem i sin helhet i teleskopets synfält om man
inte har ett ljusstarkt teleskop och
använder låg förstoring, runt 20×.
I alla fall den Östra Slöjnebulosan
är synlig med 15×70-kikare på en
>
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Höstutmaningen: Caldwellistan.
Fortsättning från föregående uppslag.

någorlunda mörk plats. Få objekt
vinner så mycket på användande
av filter som just Slöjnebulosorna.
Med hjälp av smalbandsfilter,
UHC-filter, eller linjefiltret OIII,
ökar kontrasten dramatiskt och

hopen gör. Hyaderna ryms bra
inom synfältet i en 7×50-kikare,
och en kikare är nog det bästa
instrumentet för att observera
detta stora och utsträckta objekt i
sin helhet. Hyaderna är kända

C33 och C34. De Östra och Västra Slöjnebulosorna i Svanen. Mellan dem
båda närmast C34, ses även Pickerings triangel, NGC 6974 framträda.
Utsnittet motsvarar cirka 5°. Bilden är tagen med en DSLR genom en APO
102 mm, f/7, monterat på en HEQ5 Pro. CLS-filter har använts och exponeringstiden var 16×10 minuter. Foto: Ragnar von Knorring.

detaljer framträder i de här mycket
vackra objekten vilka verkligen är
sevärda på hösthimlen. William
Herschel upptäckte NGC 6992
och NGC 6960 i september 1784
och hans son John Herschel
upptäckte NGC 6995 i september
1825. NGC 6992 och NGC 6960
är med på Herschel 400-II listan.
C41 – Hyaderna, även kända
som Melotte 25 i Oxen, är en stor
öppen stjärnhop som är lätt synlig
för blotta ögat på den sena hösthimlen. Den rödaktiga stjärnan
Aldebaran ingår visuellt i
Hyaderna vilka utgör ett stort V
på himlen. I verkligheten ligger
dock Aldebaran betydligt närmare
oss än vad resten av stjärnorna i
20
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losan varierar i ljusstyrka.
Dessutom varierar nebulosans
utseende, något som har visats
genom animeringar. Förmodligen
har det att göra med pågående
förlopp i stoftmolnet. C46 upp-

C41, Hyaderna i oxens huvud i stjärnbilden Oxen. Bilden är tagen 201101-01, kl. 21.30. Utsnittet nedan är en beskärning från originalbildens
ytterkant och motsvarar cirka 8°. Kamera: Canon EOS 1000D. Optik:
Canon 18-55 mm vid 35 mm och bländare 5. Exponeringstid: 12 × 6m, ISO
800. Montering: Celestron CG-5 GT, utan guidning. Bildbehandling i Deep
Sky Stacker och Photoshop. Foto: Johan Olsrud.

sedan antiken och nämns av
Homeros och Ovidius.
C46 – (NGC 2261) Hubbles
variabla nebulosa, är ett intressant objekt som man hittar i norra
delen av Enhörningen, en bit
NNO om Rosettnebulosan. Det
är en reflektionsnebulosa med
trekantig form, som påminner till
utseendet om en komet. NGC
2261 är ganska ljusstark och lätt
att se med de flesta teleskop. I
nebulosans södra hörn syns en ljus
punkt som ser ut som en stjärna.
Det är den variabla stjärnan R
Monocerotis som är insvept i ett
stoftmoln. Stoftmolnet varierar i
ljusstyrka mellan magnitud 11,0
och 13,8, och hela reflektionsnebu-

täcktes år 1783 av William
Herschel och är med på Herschel
400-II listan.
C55 – (NGC 7009)
Saturnusnebulosan, ligger i
stjärnbilden Vattumannen och är
en vacker ljusstark planetarisk
nebulosa. Den ligger 6º söder om
och 6,75º väster om stjärnan
Sadalsuud. I närheten ligger
dessutom Messierobjekten M72
och M73. Saturnusnebulosan är
liten och kan i låg förstoring likna
en stjärna så även i detta fall är det
påkallat att använda hög förstoring för att studera objektet. Det
går bra tack vare C55:s höga
ytljusstyrka. Nebulosan har en
blågrön färg och är något oval till

formen. De båda ”spröt” som har
gett C55 sitt namn lär man dock
inte se visuellt utan de syns bara
på fotografier.
C55 upptäcktes av William

C46, Hubbles variabla nebulosa NGC 2261.
Observerad 31 mars 2021 med 52 cm
f/4 Newton, förstoring ×220, UHC-filter.
Teckning: Johan Warell.

Herschel i september 1782 och
är faktiskt hans första dokumenterade djuprymdsupptäckt. Det
var över ett år innan han och
hans syster Caroline påbörjade
det systematiska sökandet efter
vad som finns där ute i rymden.
Saturnusnebulosan är ett av
objekten på Herschel 400-listan.
C65 – (NGC 253)
Bildhuggargalaxen, ligger i
stjärnbilden Bildhuggaren och är
det näst sydligaste objektet på
Caldwellistan som man kan se
från södra Sverige. Den är även
känd som Silverdollargalaxen och
ligger 7,25º söder om och 0,75º
öster om Diphda (Deneb Kaitos).
Objektet ligger på deklination

−25º så det kommer aldrig speciellt
högt upp på himlen ens i södra
Sverige. Det är däremot ett så pass
intressant objekt att jag tar med
det här ändå. C65 är en stor och
ljusstark galax av magnitud 7,6.

C55, Saturnusnebulosan NGC 7009.
Observerad 31 augusti 2021 med
52 cm f/4 Newton, förstoring ×270,
UHC- och OIII-filter. Den ovala skivan omges av en stor ljussvag halo
och svaga diffusa spröt utgår från
dess ändar. Teckning: Johan Warell.

SLUTORD

Detta är bara ett fåtal utvalda höstobjekt på Caldwellistan,
vilken innehåller många av de
praktfullaste objekten som inte

C65, Bildhuggargalaxen, i Bildhuggaren. Bildutsnittet
motsvarar cirka 30 bågminuter. Källa: ESO Digital Sky
Surve: archive.eso.org/dss/

Från våra nordliga breddgrader ser
den däremot ganska blek ut, och
visibiliteten är beroende av de
atmosfäriska förhållandena på låg
höjd över horisonten. Prova från
en plats med bra sydhorisont med
så lite ljusföroreningar som möjligt. I närheten ligger även den
klotformiga stjärnhopen NGC 288
men den är svår (dock inte omöjlig) att se från Sverige.

finns med i Messierkatalogen.
Här hittar man även bra uppslag
på objekt om man har tillfälle att
observera från platser söderut.
Exempelvis är den stora klotformiga stjärnhopen Omega Centauri,
NGC 5139, med på listan.

C65 upptäcktes av Caroline
Herschel i september 1783, innan
det systematiska avsökandet av
djuprymden började. William
Herschel återsåg galaxen en
månad senare när söksvepen hade
påbörjats. C65 är med på Herschel
400-listan.

Martin Mobberley: The Caldwell objects and
How to Observe Them.

Lycka till med jakten i höst!
Källor:

Mark Bratton: The Complete Guide to the
Herschel Objects
Steve Gottlieb´s NGC Notes - hemsida
(https://www.astronomy-mall.com/
Adventures.In.Deep.Space/steve.ngc.htm)
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VÄRT ATT NOTERA
redaktion@saaf.se

Vill du informera om en händelse, skriva en notis eller
kanske sälja något? Hör av dig till redaktionen.

M20 Trifidnebulosan, är en av de första bilderna tagna med SAAF:s
nya fjärrteleskop i Oria i Spanien — Margareta Westlundteleskopet.
Bilddata insamlad: 2021-07-07, kl. 23.00–05.00.Exponering:
Luminans: 5×60 s+12×120 s+1×180 s+7×300 s. R, G, B: 5×60 s+15×120 s
i varje kanal. Utrustning enligt texten nedan. Foto: Johan Warell,
Peter Folkesson.

MARGARETA WESTLUNDTELESKOPET IGÅNG!
SAAF är numera stolt
ägare till ett stort fjärrteleskop — Margareta
Westlundteleskopet. Det
inköptes 1 juli och står på
teleskopfarmen IC Astronomy
i Oria i södra Spanien, cirka
50 km norr om det professionella Calar Altoobservatoriet.
Kostnaden för teleskopet
täcktes av den donation som
SAAF-medlemmen och ledaren för Variabelsektionen,
Margareta Westlund, testamenterade till föreningen.

Teleskopet är en 17" CDK
(Corrected Dall-Kirkham) från
Planewave, ett optiskt system
med två speglar och korrektor
som producerar ett 70 mm
välbelyst och plant bildfält.
Aperturen är 432 mm, ljusstyrkan f/6,8 och brännvidden
2939 mm.
På teleskopet sitter en monokrom CCD-kamera (SBIG
STX-11002) med 11 miljoner
pixlar i fullformat som ger en
pixelskala av 0,63" och ett bildfält på 42'×28'. Kameran har
ett integrerad guidechip och
ett filterhjul med 50 mm filter
anpassade för astrofoto (LRGB
och smalbandsfilter H-alfa,

B I L D G A L L E R I E T PÅ B A K S I D A N
ÖVRE BILDEN: Melotte 15 i centrum av Hjärtnebulosan (IC1805).
Här avbildad genom Hubble-paletten, d.v.s. att svavlets emissionslinje SII (672 nm) är designerad till R-kanalen, vätets Ha-linje
(656 nm) till G och syrets båda emissionslinjer vid OIII (496 nm och
501nm) till B. Datum: 2021-08-31. Plats: Nacka. Teleskop: SkyWatcher 150/750 PDS. Kamera: ASI 1600MM Pro med ZWO 7 nm
smalbandsfilter SII, Ha, och OIII. Exponeringstider: SII: 20×5 m,
Ha: 20×5 m, OIII: 10×5 m. Efterbearbetning i ASIAIR, PixInsight,
Starnet, GIMP Foto: Filip Gloria.
UNDRE VÄNSTRA BILDEN: Jupiter med månen Europa och dess
skugga. Tidpunkt: 2021-08-05, kl. 02.08. Teleskop: Celestron 9,25"
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Galaxen NGC6946 fotograferad med Margareta Westlundteleskopet.
Bilddata inslamlad: 2021-08-07, kl. 22.30–05.30. Exponering:
Luminans: 19×180 s. R: 12×180 s. G: 13×180 s. B: 12×180 s. Utrustning
enligt texten nedan. Foto: Peter Folkesson.

SII och OIII). Där finns även ett
SBIG AO-X adaptivt optiksystem för stabilisering av bilden.
Även ett fotometriskt V-filter
ska inskaffas.
Teleskopet drivs av Fjärrteleskopsektionen där det
omfattande arbetet är uppdelat i tre grupper för IT/data,
användarsystem och utbildning/outreach. Driften under
de första 12–18 månaderna
finansieras genom sektionsmedlemmarnas observationstidsandelar. Efter inköpet fick
testpiloterna tillgång till teleskopet och en användarmanual
skrevs. När detta skrivs är
intentionen är att snart ge alla

sektionsmedlemmar tillgång
till teleskopet.
I början början av september
ansökte SAAF om finansiellt
stöd från Jacob Wallenbergs
stiftelse och Crafoordska
stiftelsen för att ersätta nuvarande instrumentering med en
modern kamera och fler filter.
Ett sådan uppgradering kommer, förutom väsentligt bättre
bilder och smidigare observationer, även att ge möjlighet att
på sikt erbjuda teleskopet för
skolever och andra användare,
som då bidrar till driftfinansieringen och kan öka SAAF:s
medlemsantal.

med ZWO ADC och Televue Powermate 2.5. Kamera: ASI224MC.
Bilden är skapad från en 2-minuterssekvens där 50% av totalt 14691
bilder är stackade i Autostakkert, skärpta i Registax och sedan lätt
efterbehandlade i Gimp. Exponeringar: 8,2 ms, 122 fps, Gain 320.
Jupiters altitud var drygt 18 grader. Foto: Frank Leverin, Trollhättan.
UNDRE HÖGRA BILDEN: Saturnus fotograferad 2021-08-04, kl.22.59.
Exponering: 60 s sekvens (lucky imaging), i respektive kanaler:
R,G,B+IR, totalt 5811 bilder varav 75 % har stackats och skärpts i
AutoStakkert! och Registax. Efterbehandling i Photoshop. Kamera:
Omegon veLOX290M och Atik EFW2 med Baaderfilter. Optik:
Celestron C14 XLT utrustad med Barlow ×2 och ZWO ADC. Saturnus
befann sig på 15° altitud vid fototillfället. Foto: Ronnie Svensson,
Staffanstorp.
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