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är med1emstidningen UTGIVEN av och för STAR, Stockhos amatörastro-
nomer. Tidningen UTKOMMER med ca 300 ex, 4 GGR/ÅR och erhåTTes gratis
av med1emmar. *

REDAKTöRER och ansvariga utgivare är

Hans He11berg
Lofotengatan 16, Husby
164 33 KISTA

Jens Ergon
Kaggehosvägen 66
122 40 ENSKEDE

*

ALLA BIDRAG ÄR VÄLKOMNA, men de ska11 heTSt vara utskrivna på
e1skrivmaskin, skön- eTTer Taserskrivare. Red förbehåTTer sig att taga
bort i e11er redigera artikTar så att de passar det aktue11a numret i
samråd med förf. Är du tveksam om materiaTet passar, ring och hör med
red. Ta1a om hur du viTT ha din artikei.
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MEDLEM i STAR b1ir man genom att beta1a in årsavgiften ti11 STAR'S
Eostgiro;flljëljfi¿:ggl För 1991 gäTTer föTjande avgifter: 75:- för dem
som är under 26 år, 100:- för övriga. För ytterTigare 100:- kan man även
b1i med1em av Svenska Astronomiska säTTskapet och få Astronomisk
Tidsskrift. Detta förmånTiga erbjudande gäTTer endast för STARmedTemmar,
som betaTar avgiften ti11 STAR'S postgiro. Glöm ej att ange namn,
adress, samt om du är ny med1em.

*

STAR bdades 1988 och är en sammansTagning av tidigare astronomi-
föreningar i Stockho. STAR förfogar över tre OBSERVATORIER i
Stockhostrakten; i Djursho, i SaTtsjöbaden och i vår KLUBBLOKAL,
MAGNETHUSET på Observatoriekuiien. STAR anordnar föredrag. bd: och
fivisningar, astronomiska observationer. astrofoto, teTeskopbygge,
vanTig mötesverksamhet m m. På måndagar hå11er STAR, utom under he1g
eTTer Tov, ÖPPET HUS i Magnethuset, på 0bservatorieku11en, kT 19.00.
Har du frågor? Kom ti11 oss e11er skriv, via KLUBBENS ADRESS:
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113 60 S OCKHOLM
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Så var det vår igen, astronomiskt sett.
Det blir obönhörligt ljusare och ljusare.
Meteorologiskt sett kan man väl knap-
past säga att det alls varit någon vinter.
Men det är klart, några månader åter-
står... Vintern äri allmänhetenbesvärlig
årstid för amatörastronomer i Sverige.
Köld, frost och snö ställer ofta till oreda
med både materiell och mänsklig ut-
rustning. Frost på objektivet och sön-
derfrusen elektronik i kameran har jag
själv upplevt vid ett flertal tillfällen,
bland annat vid Halley,s komets pas-
sage vintern 85/86. För att inte tala om
de gånger man balanserat på en ishal
kupol ute i Saltsjöbaden för att öppna
eller stänga densamma.

Nu är det emellertid inte längre så att
man nödvändigtvis måste förfrysa sig
vid teleskopet. Den moderna tekniken
harträngtiniarnatörvärlden.Imagasinen
Sky & Telescope och Astronomy läser
man allt oftare artiklar om datorstyrda
teleskop, automatiskguidningoch CCD-
kameror. Sådanahjälpmedel som sedan
länge varit vedertagna för proffsen.

i? Ledare i?
Ä andra sidankanmannaturligtvis fråga
sig om inte en stor del av vad många
menar med amatörastronomi försvin-
ner om astrofotografering förvandlas
till att sitta av exponeringen över en
tidning och en kopp kaffe, eller deep-
sky blir att slå in ”NGC 7662” på en
datamanick.

I klubben har vi emellertid kunnat dra
nytta av teknikens goda. Under höstens
premiärvisningar, så blev den automa-
tiska styrningen av vårt förevisning-
sinstrument ett bra hjälpmedel för att
snabbt och smärtfritt hoppa mellan ob-
jekt på stjärnhimlen. Tiden kunde istäl-
let ägnas attberättaomdetsom åhörarna!
åskådarnaskulle fåse. Förhoppningesvis
skall också CCD-kamera ochdator fort-
sättnmgsvis också kunna ge intressanta
bidrag. Och det är nog så man bör se på
tekniken, som hjälpmedel, inte ersät-
tare. Något som kan ännu mer,så länge
manhållerdistansenochharklartför sig
vad man egentligen vill.

Clear Skíes,
Jens Ergon

OBS l i programutskicket blev det fel postgironr. på baksidan.
Det är dock rätt numer på inbetalnings korten...
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Måndag den 13:de Januari fick vi besök från Austraiien av Gunnar Grönvaii. Han var
född i Sverige men bodde där sedan drygt 20 år tiiibaka. Han berättade om amatör-
astronomin där nere, viiken visade sig vara mycket mer utbredd där. Vidare, iite
om objekt man ser på södra stjärnhimien. Våra gemensamma stjärnbiider biir ju fak-
tiskt upp och ner därifrån. Som Austraiiensaren sa, Orions svärd pekar uppåt!
Senare åkte han och några andra ut tiii Djurshoimsteieskopet. Tyvärr var det haiv-
muiet så vi kunde bara se en mycket difus Måne...

Det biir vaniigare och vaniigare att se foik sittandes vid datorn och knappa. Nu
har den i princip biivit fuiimatad med astronomiprogram av aiia möjiiga och omöj-
1iga typer. Men vist finns det en och annan som syndar med ett dataspei då och då

Sparbössan för teiefonpengar har tömts. Under dom månaderna som den stått där har
resuitatet bara biivit 47:90. Red har nu försiaget att när man känner sig rik och
har en eiier fiera kronor iigger och nöter i jackfickan, så tänk då på våran spar-
bössa och tänk positivt också...

"Fiodis" och Pähr
Engström sittande
och fiiosoferande
över en magneto-
meterkonstruktion
påhejade av oss

andra som var där
just denna måndag
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**ASTROFOTOGRAFERING**
Kontaktman Jens Ergon rapporterar;

Deastrofotointresserade somläserSTELLAharantagligenocksåSTARsvårprogram
i sin hand. Jag passar därför på att göra reklam för denASTROFOTOKVÄLL som
skall anordnasden 16:emars, 1 8.30. Detblirbildvisning,diskussion, och ettspeciellt
ämne som skall tas upp, förhoppningsvis ”Långtidsexponeringar och
hypersensibilisering av f1lm” (Bli inte rädda, det är roligare än det låter) Allting
avnjutes förstås på Observatoríekullen.

ATT FOTA .IUPITER och planeter
De flesta någorlunda aktiva amatörer
har förmodligen lagt märke till
jätteplanetenJupiterpånatthimlen. Den
syns nu allt tidigare och tidigare, och
kommer undervåren attbli ett bekvämt
objekt att obsevera, högt upp på
kvällshimlen, Jag tyckerdärför detärpå
plats med lite inspirationför attmanatill
astrofotografiskastordåd. Låt inte Juppe
komma undan!

När det gäller planeter och astro-
fotografering, såbörman ha framförallt
en sak i åtanke. De är små. Det krävs
därför hög förstoring och finkornig
film för att nå nämvärd detaljrikedom.
S.k. okularprojektionärettmåste. Denna
kan gärna kombineras med BarloWlins,
eller vad man inom kamerabranchen
kallar ”teleconverter”, eller ”teleplus”
e.d. Vad fllm beträffar så är färgfilm
kring ISO 100 antagligen bra, och for
svart-vitt bruk torde Kodaks TP 2415
vara ”outstanding”.

Hur mycket skall man då förstora med
okularprojektion?Tja, intuitivtdrarman
naturligtvis till med ”Så mycket som
möjligtl”. Detta stämmer också. Men
'”...som möjligtl” begränsas av ett antal
faktorer, främst turbulens i atmosfären,

dvs ”seeingen”, och skakningar i
teleskopet. Turbulensen kan man inte
göra mycket åt, mer än att ge fanken i att
plåta om det bubblar påtagligt.
Skakningarna minimerar man genom
att exponera med ”hat-trickmetoden”
(se föregående nummer) och se till att
teleskopets driving fungerarbra (balan-
sera teleskopet).

Nå, det gäller sålunda att hitta någon
form av optimal kompromiss, av hög
förstoring - som ger bättre upplösning,
men längre exponeringstid, på kvadra-
tiskt manér - och kort exponeringstid -
som är nödvändig för att undvika sud-
dighetrörelseoskärpapgaturbulens och
skakníngar. Var ligger då detta opti-
mum?Tja,härharnogva1jeastrofotograf
sin egen melodi, och det bästa är helt
klart att först experimentera med olika
förstoringar och först efter ett tag välja
en lämplig dito att landa på. För Jupiter
kan t.ex. ettf-talpåca 100 varenbra start
attböijabollamed.f=(teleskopetsbränn-
vidd/okularetsbrännvidd)*(projektíons-
avståndet/teleskopets öppning)

För den fotointresserade finns mycket
att göra i mörkrummet. TP 2415 kan
framkallas på många sätt, bl.a. med



Rodinal 1+25, eller 1+50, och kanske
framför allt med D19, 4-8 miuter. Vid
kopiering kan man använda sig av flera
specialtekniker. Mer om detta finns att
läsa bl.a. iden nyutkomna boken ”Ast-
ronomi, så börjar man”, sammanställd
av Sven O Rehnlund.

Filter är något man ofta förknippar med
planetobervationer och även fotografe-
ring. För Jupiter har jag inte funnit nå-
gon speciell filtertrollformel, men kan
nog tänka mig att ett gröt eller blågrönt
filter kan framhäva en del
molnformationer, framför allt då den
berömdarödafläcken. Härvidskall man
tänkapå att förlänga exponeringstiden -

2-4 ggr, dåfiltrennaturligttarbortenhel
del ljus.

Slutligen skall sägas att STAR förfogar
över en hel del instrument och prylar
som är väl lämpade för astrofoto.
Teleskopet i Gamla Observatoriet på
kullen är mycket lämpat för
planetfotografering. Här finns också sk
T-ringsadapterförkamerapåsättning och
okularprojektion.

En ny intressant grej är ockå att testa
klubbens CCD-kamera för astrofoto,
och speciellt då för Jupiter nu under
våren.

Good Luck!



P.S. Här pubbas en kavalkad med planetbilder, framför allt Jupiter.
Bild 1, 2 och 5 är tagna med refraktorn på kullen, TP 2415, okularprojektion och 2-
3 sekunders exponering, framkallat i D19. Bild 3, 4 och 6 är tagna med 25 cm
reflektor, okularprojektion och i övrigt samma data. Venusbilden är tagen med en 10
cm refraktor, TP 2415 i D 19, okularprojektion och exponeringstid på en bråkdel av
en sekund. D.S.



Astronomiska notiser
av Anna Waidensten

Mänskiigheten strävar vidare i sina förhoppningar om att nå kunskap om oss sjäiva,
genom universum. Astronomins värid biomstrar därför ständigt.

Radar Maps of Mercury Radar Maps of Mercury

August 8, 1991 Sub-Earth longitude 252° August 23, 1991 Sub-Earth longitude 353°

Det tar 59 dygn för Merkurius att vrida sig runt sin egen axei. Ett varv runt Soien
tar 88 dygn. Temp varierar meiian c:a +400 tiii -175 grader C.

ÄR MERKURIUS POLER TÄCKTA MED EN MANTEL AV IS ?
Den frågan stäide sig en grupp astronomer i astronomins Amerika. En bisarr ide l-
eiier ? Merkurius kom i brännpunkten.

ARGUMENT-FÖR
'Ett täcke av stoft kan täcka isen och på så vis förhindra smäitning (En mätning
med UVS-data visar att väteatomernas skjunkit märkbart på några 100 km. höjd).
.På grund av rotationen (som ju är mycket märkiig) är mötet meiian poi och soi kort.
.Rymdsonden Mariner 10 fann spår av syre och väte (vattnets beståndsdeiar) i Mer-
kurius atmosfär.

MOTARGUMENT
'Merkurius temperatur är på dagen mycket hög.
'Vattentiiïgången bör ifrågasättas.

Tvistens lösning kunde endast ske genom observation. Då en konjonktion förestod var
tiiifäiiet ypperiigt. Merkurius vände sin nordpoi mot oss. Astronomer observer-
ade. Biidmatriaiet från observationerna biev vad de aiia hoppats på - Merkurius
nordpoi iyser vit. En snöboii i heivetet. Är detta egentiigen möjiigt ? Är det vi
ser verkiigen snö ? Ingen vet. Merkurius viiar iungt på sina hemiigheter, medan vi
skapar nya teorier...

DEN SKUNA VENUS.
Trots sin något kaotiska atmosvär har venus en iugn yta...e11er ? En amrikansk
forskare och astronom har noterat, vad han anser vara, ett jordskaiv vid Afrodite
Terra. Rätt eiier fei ? För att lösa gåtan skaii samma område observeras nu i feb-
ruari igen. 0m Venus är en aktiv pianet återstår att se. Om så är faiiet får vi
tänka om heit vad det gäiier "Skönhetens pianet".
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DEN FÖRSTA FLYGNINGEN NÄRA EN ASTROID.
Sonden Gaiiieo har, sin skadade antenn tii trots, sänt oss biider på 951 Gaspra -
egentiigen en heit van1ig astroid (Därmed inte sakt att den är ointressant). Den
1i11a väriden liknar Marsmånen Deimos i mångt och mycket. Ytstrukturerna tyder på
en mycket kaotisk historia - den har säkeriigen biivit mindre med åren. Astronom-
erna är inte ense om 951 Gaspras struktur. Några menar att astroiden är ett för-
åidrat och primitivt objekt utan intresse, medan andra att astroiden ruvar på
metaiirika siiikater samt biock av metaii. Sjäiv tror jag att Gaspra sjäiv år täm-
1ingen ointresserad av sådana saker. Huvudsaken år existensen i sig - inte sant ?

PIONEER 10 OCH 11.
Pioneer 10, den 16 år gamia sonden, har iångt ifrån siutfört sitt uppdrag. Den
vandrar vidare i rymden, 6,5 miijarder kiiometer från vår soi i riktning mot Leo.
Soivinden, iaddade partikiar som strömmar ut från soien, trycker mot den omgivande
intersteiåra rymden. Då den gör det biidas en "bubbia". ka11ad heiiosfären. Den
stora frågan är vad som sker med soivinden vid heiiosfärens gräns. Fiaddrar den
iväg och biir gradvis ersatt av kosmiska stråiar e11er koiiderar,(då heiiosfåren
abrupt tar siut), soivinden med den intersteiåra rymden ? Astronomerna hoppas på
den trogna gamia sondens svar.
Tvi11ingbrodern, Pioneer 11, söker envist efter den eventueiit existerande pianet X.
De två sonderna befinner sig på ett avstånd av 1 miijard kiometer från varandra. Den
1ättast spårade gravitationsstråiningen har en vågiängd på 1 miijard kiiometer.
Tiiifäiiet är ypperiigt och tas givetvis. Kommer Pioneerbröderna att uppfyiia våra
krav och önskningar i framtiden? Vem vet? Framtiden är oviss.
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sHAJN 147 I sTJÄRNBILDEN TAURUS (oXEN)

Dom deiikata trådiika strukturerna i Shajn
147 är resterna av en supernovaexpiotion i
våran gaiax (Vintergatan). Den täcker över ' Å § '
3 grader på himien. Avståndet ti11 den är 1 o u_fl_____ü__ "_w
mycket cirka 3000 1jusår och ungefär 165 I mfiüäšmçmvfišf' .
ijusår i diameter. Pâ översiktskartan ser f å' -i1gšpy' '
man också Krabbnebuiosan, under ti11 höger. ' l
Fotografiet är från atlasen Gaiactic Nebuia.
Den mycket iånga exponeringen är tagen med
ett 120 cm (48 tum) Schmidt-teieskop vid Mt ï
Paiomar, Caiifornia USA...

ESI-M! nL-o' .cumosa ._ r
Kriåbmbuløsifl*'“' ' '
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Dom *STAR* mediermiar som tycker att nedanstående evenemang verkar trevligt är också
välkomna att deltaga. Meddela dig snarast till våran ordförande Mikael Jargeiius
så vi får en uppfattning av intresset, det är aiitsâ inte bindande...

Svenska Astronomiska Sällskapets styrelse planerar en astronomivecka är 1993 pà ön La
Palma (Lat 28 grad 45 m 20,5 s; Long 17 grad 52 m 59,7 s Väst; NOT).
Yta: 730 kvadratkilometer. C:a 80 000 inv.
Det är pä La Palma som det spanska internationella observatoriet upprättades under slutet av sjuttiotalet. Nya
instrument tillkommer. Det är norra haivklotets största observatorium.
Pä den norra kanten av öns huvudkrater vid el Fioque de Muchachos (de smä pojkarnas klippa) 2500 m ö h har
England uppfört ett 1 m teleskop, ett 2,5 m teleskop (lsaac Newton-teleskopet) och ett 4,2 m teleskop
(William Herschei-teieskopet). Danmark har bidragit med ett automatiskt positionsteleskop. Sverigei
samarabete med de nordiska länderna är delägare i NOT Nordic optical telescope. Vidare har Sverige (KVA)
ett solteleskop och ett 60 cm spegelteleskop. F n projekteras uppförandet av LEST Large European Solar
Telescope.
Avsikten med resan är att sällskapets medlemmar skall fä möjlighet att bese observatoriet och i viss män följa
forskarnas arbete pä plats. Du kan även ta med eget instrument, eller kamera, för att göra observationer frän
berget.
Om möjlighet att ordna resa till vettig kostnad mellan öarna föreligger kommer vi även att bese observatoriet
vid izanja pä Teneriffa.
Utöver besök vid observatorie/t / ma kommer vi även att bese ön eller öarna.
Ön La Palma som kallas La isla verde (den gröna ön) föddes ur havet likt en jättevulkan för sä där en 20
millioner är sedan. Ön är fortfarande vulkanaktiv; vid det senaste utbrottet i oktober 1971 bildades en liten
vulkankägla som givits namnet Teneguia nära öns sydspets. l den svarta lavasanden växer vinplantorna som ger
det mycket speciella La Palma vinet.
La Palma är en vacker och spännande ö med det mesta av sin ursprungskultur bevarad dä livet pa ön inte i nägon
nämnvärd grad päverkats av turistnäringen.
Vi kommer att bo pä nägot av de större hotellen i hamnstaden Santa Crus belägen pà öns östsida; därifrän gör vi
utflyckter dels till observatoriet men även runt ön där vi kan bese en mycket skiftande och vacker natur. Vi
kan äta pä smä resturanger där den som sä önskar kan prova öns egna viner. i den södra byn Funcalient t ex
finns ett vin med ett färgfotografi av en aktiv vulkan (Teneguia) pä ettiketten. Vi kommer att àka mellan stora
bananodlingar, genom vackra pinjeskogar, l djupa dalar med lövskogar och pä höga berg bade under, genom
och ovan molnen. Och sist men inte minst kommer vi att besöka Caldera de Taburiente, botten av
ursprungsvulkanens krater, 9 kilometer i diameter, betraktad som en av världens vackraste nationalparker;
den kan ej beskrivas den mäste ses.
Vi kan naturligtvis inte äka till La Palma över en astronomidag. Därför planerar styrelsen, om sällskapets
medlemmar så önskar, en astronomivecka.
Om denna vecka skall bli verklighet och kostnaderna bli rimliga beror pä hur stort intresse det finns frän
medlemmarnas sida.
Vi ber dig därför: att snarast anmäla till Din föreningssekreterare om Du är intresserad att vara med pà en
sàdan resa. Tala även om hur mänga personer det kan bli fraga om. TACK t! Ständiga medlemmar,
hedersmedlemmar och gratismedlemmar meddelar sig med sällskapets kansli se nedanstående adress.
Sflret är Inte bindande utan bara en enkel förfrågajLom vi skall börja planera en resa eller inte.
Kostnaden är beroende av antalet deltagare och om vi aker till en eller tva öar. När vi har en uppfattning av
intresset kommer vi att sända ut en bindande resebeställning där alla uppgifter om resan kommer att finnas
angivna.
Det skall redan nu sägas att La PalmaWatt likna vid Grand Canaria eller Teneriffa. Det finns
inga stora fina badstränder med härligt gul sand; piayan vid Puerto Naos pä öns västkust är täckt med svart
lavasand som man inte kan ga pä utan skor dä den blir mycket het under dagen. Vidare förekommer starka
havsströmmar som vid vissa vindförhällanden kan föra den badande langt ut till havs pä ett ögonblick. mnlng
för sädana strömmar ges med svart flagga. ' " "
Öns yaluta är spanska pesetas. Kanarieöarna är tulifrihetszgn Det gär att hyra bil pä La Palma. Myndigheterna
fordrar internationellt körkort. Det behövs inga speciella vaccinationer för att fara till ön La Palma men
en spruta Gammaglobulin skadar inte.
Astronomiska Sällskapets Styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att jobba med
astronomiveckan 1993. Ditt bidrag är: tala om om Du önskar vara med. Det är inte
styrelsen som bestämmer om det skall bil en astronomivecka på ön La Palma det är
Sällskapets medlemmar iii

Per Lindblom Kurt Sundewall
Ordförande. Sekreterare.



VÄRLDENS NORDLIGASTE TELESKOP PÅ SVALBARD (SPETSBERGEN).
Detta är en biid av staden Ny-Åiesund som iigger på breddgrad 79 N i den
arktiska arkipeiagen. Jag tog denna biid i Juii månad 1990 vid midnatt.
Varför jag har fastnat för denna biid beror på att väridens nordiigaste
observatorium iigger i denna stad (se tiii höger på biiden). Det är främst
två saker sem astronomerna forskar kring här, det första är soien och det
andra är norrsken...

Text o foto Sven Lindeberg
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PLANETEN VENUS FASER. När Venus är nära Jorden, ser vi bara er
När Venus är fuii är skivan mycket iiten. Pianeten befinner si
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1iten de1 av den be1ysta sidan. P1aneten ser då ut som en skära.
då nära Soïen och på motsatta sidan från Jorden sett... ........ Hm



HÄNT I ASTRONOMIVÄRLDEN

av Mikael dargelius

F D ASTRONAUT I STOCKHOLM

Den 4 oktober var general Thomas Stafford, f d astronaut, på besök i Stockholm. Hans
besök gällde i första hand att göra reklam för Omega ur, men han hann också med ett
föredrag i sal El på Tekniska Högskolan.

Efter en introduktion av rektor Jannne Carlsson och utdelning av ett bokpris åt Göran
Petersson, vinnare i "Kvitt eller Dubbelt" började Stafford tala om sin nuvarande verk-
samhet.

I juli -89 firades 20-års jubileum av den första bemannade månlandningen, och i
samband med detta fick Stafford i uppdrag av presidenten att sammanställa en NASA-
utredning, "America at the Threshold". Man utvärderade ett antal förslag från universi-
tet och företag om framtida bemannade amerikanska rymdfärder.

Det handlade dels om månfärder 2003-2005, dels om en Marsresa 2014-2016. Det
fanns två alternativa vägar till Mars, den ena skulle ta ca 500 dygn, den andra ca 1000.
Ett fraktrymdskepp skulle anlända före det bemannade rymdskeppet och man dis-
kuterade användning av en kärnenergimotor vid namn Nerva.

Efter föredraget ställdes ett flertal frågor. Salen var överfull av åhörare och det var
uppenbart att intresset för ämnet var stort.

CRAFOORDPRISET 1991

Crafoordpriset utdelades 1991 för "vetenskapliga insatser inom ämnesområdet Ex-
tragalaktisk astronomi inklusive observationell kosmologi" till amerikanen Allan
Sandage, som länge arbetat inom observationell kosmologi. Han arbetade tidigt
tillsammans med Walter Baade och använde bl a 5 meters spegelteleskopet på Mt
Palomar.

Priset, som årligen utdelas av Vetenskapsakademin, överräcktes av kungen själv vid en
högtidlig ceremoni. Bland åhörarna kunde man se många internationellt kända astrono-
mer. Före prisutdelningen hade Sandage berättat om forskningen kring universums
krökning, expansion, Hubble-parametern och avståndsskalan till nära och fjärran
galaxer.

Dagen efter prisutdelningen hölls Crafoordsymposium, dit allmänheten hade tillträde,
om extragalaktisk astronomi och observationell kosmologi.
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HALLEYS KOMET
Det var så här den såg ut.

Fotot är en mosaik av dom
bästa bilderna från rymd-
sonden Giotto...

GIOTTOS SISTA UPPDRAG

ESA's rymdsond Giotto som tog inärbilder, av kornet Halley från ca 600 km avstånd
kommer att flyga genom svansen på kornet Grigg-Skjellerup den 10 juli. Tyvärr slogs
en del instrument ut vid mötet med Halley, bl a kameran. Fortfarande fungerar dock
instrument för partikeldetektion och en magnetometer.

ETT sEMINARIUM I SALTSJÖBADEN

Vi som besöker Magnethuset kan ibland lägga märke till kallelser till seminarier vid
Stockholms Observatorium i Saltsjöbaden. Eftersom de brukar äga rum på arbetstid kan
det ofta vara svårt att delta. I augusti passade jag dock på då David Leckrone från
NASA skulle berätta om "Results from the First Year of the Hubble Space Telescope".

Seminariet hade just börjat i föreläsningssalen i huvudbyggnaden då jag anlände. David
berättade först om problemen med rymdteleskopet, optiken och stabiliteten. Genom att
ersätta vissa instrument med nya med korrektiv optik väntas år 1994 fyra av fem
intrument att fungera ungefär som ursprungligen var planerat. Även solcellpanelerna
kan komma att bytas ut för att inte som nu störa stabiliteten hos instrumentet.

Leckrone var i Sverige därför att svensk atomspektroskopisk forskning är världsledan-
de. Han började nu berätta om ett specialområde, grundämneshalter i fotosfären hos
stjärnor med yttemperaturer i intervallet 9 000 - 15 000 K. Detaljerat beskrevs mät-
ningar av bl a kvicksilverisotopen Hg204 i stjärnan chi Lupi... det blev rätt avancerat,
och endast forskare som är verksamma inom området torde ha haft något större utbyte
av denna del av seminariet (som utgjorde större delen). Mot slutet visades dock ett
antal snygga bilder tagna med HST av Mars, Jupiter, Saturnus, Pluto/Chiron, supernova
1987A samt av gravítationslinsen 62237 +0305, ett s k iEinsteinkors”.

Seminarierna i Saltsjöbaden är i första hand avsedda för forskare inom det aktuella
området och även när titeln låter lockande det kan vara svårt att tillgodogöra sig
innehållet för övriga intresserade.



Från vår egen pianet kan vi skymta 6.000 stjärnor med biotta ögat. Det är en för-
svinnande iiten de! av det sanna innehåiiet i våran gaiax, Vintergatan, som tro!-
igen har minst 200 miijarder stjärnor.0ch det är bara en av 100 miijarder gaiaxer,
förmodiigen fier. Våra närmaste soiar finns på ca 40 biiiioner kiiometers avstånd.
Även med dom största teieskopen framträder dom inte mycket större än som prickar.
Våran gaiax faiier genom rymden 600 km/s. aiitså 60 mi! i sekunden!!!
Biiden ovan är fotad med ett Schmidt teieskop på 100 cm.(40 tum) i biâtt 1jus,och
en exponering på 30 minuter. Den har en fantastisk hög uppiösning av stjärnorna.
Det är en de! av Vintergatsbandet i Skorpionen (Scorpius) på -320 och syns aiitså
inte hos oss, men dom som semestrar i sydeuropa har chansen. Den ijusa unga grupp-
en uppe ti!! höger är den så kaiiade Fjäriishopen, M6 (NGCö405). Den är omkring
2000 1jusår bort och har en diameter av 15 ijusår. Nerti!! åt vänster på biiden
syns Messier 7 (NGC 6475)... H.He11berg



_- fX Nyheter zâr _-
* Smärre kometnyheter

I mitten av december återupptäckte
japanen Masao Ishikawa med en 16 cm
astrograf och TP 2415-f11m den perio-
diska kometen Kowal 2 (1979 II). Den
var då av 14:e magnituden och lär ej bli
ljusstarkare. För den intresserade ges
emellertid de nya banelementen:
Epok1991-10-31.0 ET
T =1991-11-4.3598 ET
Peri = 189.5235
e = 0.564287
Nod = 257.0738
q = 1.499650
Ink = 15.8359
a = 3.441834 AE
n = 0.1543544
P = 6.385 år

Kring den 4:e december rapporteras
också från Japan om ett utbrott av kom-
eten Schwassmann-Wachmann 1 , foto-
graferatav MTsumura. Kometenvarpå
bilden stjämlik och av magnitud 12-13
- den är vanligtvis ljussvagare.

IAUC 5406 och 5396

* För alla solsystemsintresserade...

...bör nämnas att SAAFs sektion for
solsystemet nu satt igång med med-
lemsblad - Solsystemae Solaris - och
allt. Sektionen behandlar i dags dato
kometer, planeter och månen,
ockultationer och norrsken.
Den som är intresserad kan ta kontakt
t.ex. med Jörgen Daniellsson
(kometansvan'g), Hasselstigen 2D, 386
00 FÄRJESTADEN, eller sätta in
årssavgiften 50 kr på SAAFs postgiro,
90456-5,märkt”P1anetsektionen 1992”

Systemae Solaris 8/91

* För alla intresserade...

Skall åter meddelas att en omfattande
stjärnträff, SAGITTARIUS 92', anord-
nas på södra Öland i sommar, närmare
bestämt 1 - 8/8.

Det blir ett arrangemang, inte bara för
svenska amatörer - ett flertal finländare
ur URSA skall också åka över, bl.a.
Meningen är att en vecka med lysande
observationsförutsättningar, mörk
augustihimmel på södra Öland (på
observationstapetenfinns förutom deep-
sky bl.a. Perseider och kometen
Shoemaker-Levy som då syns nästan
som bäst) , skall kombineras med se-
mester och t.ex. camping. Ett smärre
program med lite föredrag etc. lär det
också bli. Samlingspunkten blir då
medborgarhuset i Grönhögen på södra
Öland.
Då det rör sig om semestertider, och
utrymmesmöjligheterna i
medborgarhusetärbegränsade,börman
om man är intresserad snarast kontakta
arrangörerna, och/eller söka
övernattnings/campingmöjligheter.Jör-
gen Danielsson i solsystemsektionen
(se ovan) håller i trådarna.

Systemae Solaris 8/91

* Schysst supemova

Den 9:e december upptäkte japanen
Reiki Kushida vid Yatsugatake South
Base Observatoryvisuellt en supemova
i M84 med observatoriets 40 cm f/5
reflektor. Supemovan ligger 57" söder
och 2" öster om galaxenskärna. Denvar
vid upptäckten av magnitud ca
14, och hade då passerat sitt maximum
med upp till en vecka.

IAUC 5400 och 5408



Lyckad raketuppskjutning 23 Nov.
I En framgångsrik raketuppskjutning genomfördes från
rymdbasen i Esrange norr om Kiruna på lördagen.
Raketen _ en Skylark 7 _ innehöll moduler med uppgift
att utföra biologiska experiment samt experiment om
materialforskning. Farkosten nådde en höjd av 239
kilometer.

Under cirka sex minuters tyngdlöshet utfördes
värdefull forskning. Den 381 kilo tunga nyttolasten
bärgades med hjälp av helikopter.

Uppskjutningen ingick i det så kallade Texusprogram-
met och var den 30:e i ordningen. (TT, Kiruna)

5 december 1991

Förlorad
ballong
kom hem
på lastbil
Av CAJ NORÉN
DN:s Norrlandsredaktion
KIRUNA. Den 27 augusti förra
året skickade stjärnforskarna
Göran Olofsson och Lennart
Nord vid Stockholms observa-
torium iväg forskningsgondo-
len ”Pirog” med ballong från
Esrange utanför Kiruna.

Ballongen försvann in över
Kolahalvön i Sovjetunionen
och rapporterades "tappad" i
ett kärr sedan den skjutits ner
av ryskt jaktflyg.

Forskarna räknade med att
utrustningen _ nyttolasten,
värd cirka 3 miljoner kronor
_ hade gått förlorad för alltid.
Men i förra veckan, efter ett år
och tre månader, återkom den
400 kilo tunga ”'Pirog" till
Kiruna på ett ryskt lastbils-
flak.

När forskarna vill ta ner sin
nyttolast skickar personalen
vid Esrange bara ett komman-
do till ballongens styrutrust-
ning att släppa lasten. Den
singlar då långsamt ner med
egna fallskärmar.

Men ballongen med stjärn-
forskarnas nyttolast ville inte
släppa sin gondol. Ballongen
seglade en tur längs Torneda-
len, fortsatte in över norra
Finland och drev långt ut över
Norra Ishavet innan den efter
åtta dagar kom in över Kola-
halvön.

Svenska rymdmyndigheter
begärde då att ryssarna skulle
skjuta ner ballongen. Ned-
skjutningen utfördes med ra-
keter från ett ryskt jaktplan.

Styrsystem för sondraket

En av världens största meteoriter

hittades i Gobi öknen, Kina...
1965 flyttades den till Urumqi i

nordvästra Kina. Den väger 30 ton.

Men sedan uppgav de ryska
myndigheterna att bärgnings-
helikoptern hade tappat nytto-
lasten i ett kärr.

I våras såg en fransk forska-
re en bild av nyttolasten i en
Murmansktidning. Han skic-
kade klippet till Esrange och
efter många kontakter lovade
ryssarna att skicka tillbaka
forskningsutrustningen.

Gondolens ballongäventyr
och förhandlingarna om åter-
bördandet har också lett fram
till ett avtal som ger det
pågående ozonforskningspro-
jektet rätt att fortsätta med
ballongflygningar in över
ryskt territorium.
_I uppgörelsen ingår att

ryssarna ska sköta om bärg-
ningen av nyttolasterna.
_ Dessutom deltar nu också

ryska forskare i ozonforsk-
ningsprogrammet, säger Börje
Sjöholm som är projektledare
för ballonguppsändningarna.

Ü
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* Julkomet, Zanotta-Brewington
(1991g1)

Upptäcktes oberoende av italienaren
MauroVittorio Zanotto från Milan, den
23 december, och HJ. Brewíngton,
California, USA, på självaste julafton.
Zanotta använde sig av en 15 cm reflek-
tor.

Kometen var vid upptäckten av magni-
tud9-10. Denrördesigemellertidsnabbt
mot solen på himlen, och är vid det här
laget svår att observera. För ytterligare
info: leta i Astrobasen eller kontakta
Solsystemsektionen i SAAF (se ovan).

SAAF Astrobas

KOORDINATER
EPOK 2000.0

DATUM AVST ND FR N:
JORDEN SOLEN

r M Dt R.A. DEKL. AE AE El Ha

2,2, __ __ h m O ,,,,,

1992 1 29 4 30.2 +42 9 0.561 1.366 123 11

1992 1 30 4 19.7 +40 45 0.559 1.347 120 11

1992 1 31 4 9.7 +39 16 0.557 1.327 117 11

1992 2

1992 2 2 3 51.1 +36 10 0.557 1.288 111 11

1992 2 3 3 42.5 +34 34 0.558 1.268 108 11

1992 2 4 3 34.3 +32 56 0.561 1.248 105 11

1992 2 5 3 26.6 +31 17 0.564 1.228 102 11

1992 2 6 3 19.4 +29 39 0.568 1.208 99 11

1992 2 7 3 12.5 +28 0 0.573 1.188 97 11

1992 2 8 3 6.0 +26 23 0.578 1.168 94 11

1992 2 9 2 59.8 +24 46 0.585 1.147 91 10

1992 2 10 2 54.0 +23 11 0.592 1.126 88 10

1992 2 11 2 48.6 +21 38 0.599 1.105 86 10

1992 2 12 2 43.4 +20 6 0.607 1.084 83 10

1992 2 13 2 38.4 +18 37 0.616 1.063 80 10

1992 2 14 2 33.7 +17 10 0.625 1.042 78 10

1992 2 15 2 29.3 +15 45 0.635 1.020 75 10

1992 2 16 2 25.0 +14 23 0.645 0.999 73 10

1992 2 17 2 20.9 +13 3 0.655 0.977 70 10

1992 2 18 2 17.0 +11 45 0.666 0.955 68 10

1992 2 19 2 13.3 +10 29 0.677 0.932 66 10

1992 2 20 2 9.6 + 9 16 0.688 0.910 64 10

* Muellers komet (1991h1)

Heter en nyupptäckt komet som hitta-
des av JeanMuellervid arbetet medden
andraPalomar Sky Survey. Upptäckten
gjordes av henne på en bild tagen på
Lucia. Kometen var då av magnitud
17.5 och hade en svag svans i sydvästlig
riktning.

Kometen kan komma att bli rätt så
ljusstark i mars - ca sjätte magnituden -
men ligger då mycket nära solen på
himlen. ,

Nedan återges i alla fall bandata och en
efemerid beräknad av Hans Bengtsson.

IAUC 5420

1992 2 21 2 6.1 + 8 5 0.700 0.887 61

1992 2 22 2 2.7 + 6 55 0.711 0.864 59

1992 2 23 1 59.4 + 5 48 0.723 0.841 57

1992 2 24 1 56.2 + 4 43 0.735 0.818 55

1992 2 25 1 53.0 + 3 39 0.748 0.794 53

1992 2 26 1 49.8 + 2 38 0.760 0.771 51

1992 2 27 1 46.7 + 1 38 0.772 0.747 49

1992 2 28 1 43.6 + 0 39 0.785 0.722 47

1992 2 29 1 40.6 - 0 18 0.798 0.698 45

1992 3 1 1 37.5 - 1 13 0.810 0.673 43

1992 3 2 1 34.3 - 2 7 0.823 0.648 41

1992 3 3 1 31.2 - 3 0 0.836 0.623 39

1992 3 4 1 27.9 f 3 51 0.849 0.597 37

1992 3 5 1 24.6 - 4 41 0.861 0.571 36

1992 3 6 1 21.2 - 5 30 0.874 0.545 34

1992 3 7 1 17.6 - 6 17 0.887 0.519 32

1992 3 8 1 13.9 - 7 3 0.900 0.492 30

1992 3 9 1 10.1 - 7 47 0.913 0.465 28

1992 3 10 1 6.0 - 8 29 0.926 0.438 27

1992 3 11 1 1.7 - 9 10 0.939 0.411 25

1992 3 12 0 57.0 - 9 47 0.952 0.384 23

1992 3 13 0 52.1 -10 22 0.966 0.357 21

1992 3 14 0 46.8 -10 53 0.979 0.330 19

1992 3 15 0 41.0 -11 19 0.992 0.303 18

1992 3 16 0 34.8 -11 38 1.005 0.278 16

1992 3 17 0 28.0 -11 49 1.018 0.254 14



Några nOtiSer av Ftalf Toppar

Klarare st'ärnhimmel.

En mer detaljerad bild av stjärnhimlen kan bli resultatet av en ny astronomisk observationsteknik som utvecklas
av forskare vid universitetet i Cambridge i England. Ett nytt instrument, kallat COAST (Cambridge Optical Aperture
Synthesis Telescope), kombinerar stjärnljuset frän fyra 50 centimetersteleskop på ett sätt som simulerar styrkan
hos ett jättelikt teleskop om 100 meters diameter. _

Tekniken att seriekoppla teleskop används redan idag inom radioastronomin. Men målsättningen för det nya in-
strumentet är att utnyttja tekniken för optiska teleskop sä att man kan bygga upp detaljerade bilder av universum
inom det synliga ljusets våglängd.
instrumentet hari experiment hittills visat sig fungera enligt planerna. När det är helt färdigt kommer det att kunna

visa detaljer som exempelvis solfläckar och hur het gas siungas fràn ytan hos våldsamt aktiva stjärnor. Stjarnor
som kan tänkas ha ett planetsystem är av särskilt intresse för forskarna. lnom tvä är ska instrumentet vara helt klart

Elteknik nr18,1991

Satellit på rätt bog igen.

Den europeiska kommunikationssatelliten Olympus, världens största och mest kraftfulla civila treaxlade kommu-
nikationssatellit, är fullt funktionsduglig igen efter att ha hamnat snett i maj i är.

Satelliten tippade dä ur läge, vilket innebar att all energitillförsel bröts, eftersom soltàngarna riktades bort frän
solen4 En gemensam ansträngning av satellitspecialister fran hela världen har nu gett utdelning.
Olympus är tillbaka i sitt ursprungliga och rätta läge igen.

Elteknik nr 21, 1991

Färre COD-kretsar sinkar Hubble.

Nasa mäste spara. Ledningen för Hubbleteleskopet har av ekonomiska skäl beslutat att halvera antalet CCD-kret-
sar i den nya WFPC-kamera (Wide Field/Planetary Camera) som skall installeras vid en rymdpromenad i slutet pä
1993.
Resultatet blir att projekt planerade för detta instrument kommer att ta 10-20 procent längre tid, vilket betyder att

färre av dem kan genomföras.
WFPC, som i själva verket består av tvä kameror, är Hubbleteleskopets främsta instrument för att skapa bilder av

föremål i universum. Eftersom Hubbleteleskopets primärspegel blev felslipad vid tillverkningen, har bilderna hittills
varit oskarpa.

Primärspegeln byts inte. Men i nya WFPC ska oskärpan rättas till med hjälp av speglar, stora som 25-öringar,
monterade pä små justerbara stativ. Dessa små speglar skafkorrigera riktningen pä ljussträlarna frän primärA
spegeln.

Med färre CCD~kretsar kan man minska antalet smäspeglar, vilket kräver en extrem precision vid tillverkning och
montering.

En ytterligare stor kostnad kan därmed reduceras. Hubble har kostat mycket stora summor hittills ändå.

Ny Teknik nr 47,1991

Astronomer jagar universums minsta stjärna.

Astronomerna har nu börjat leta efter en ny typ av stjärna, vars existens har förutsagts av tvä norska astronomer. Det
är en sä kallad kvarkstjärna, som är uppbyggd av materiens minsta byggstenar. Om kvarkstjärnor finns är de med en
diameter pä endast nägra kilometer universums minsta.

En kvarkstjärna är mindre än de neutronstjärnor som upptäcktes pä 1960-talet och har också en större densitet.
Om de finns, finns det bara ett sätt att upptäcka dem pà. Precis som de snabbt roterande neutronstjärnorna sänder ut
radiosignaler skickar troligen också kvarkstjärnorna ut ett pulserande radiobrus.

Men det finns en skillnad. Det snabbaste en neutronstjärna kan rotera innan den sprängs av centrifugalkraften är ca
1700 varv i sekunden, motsvarande en rotationstid pä 0,6 millisekunder.
Det är också den kortaste perioden för radiobruset frän en vanlig pulsar. Om man en dag finner en pulsar som sänder

ut pulserande radiobuller med en period mindre än 0,6 millisekunder, mäste det vara en kvarkstjärna. Skulle man hitta
kvarkstjärnor, blir det första gängen man finner fria kvarkar i naturen.

Illustrerad Vetenskap nr 12, december 1991

Nv asteroid motsäger teorin om solsvstemet.

Astronomer vid University of Adelaide i Australien har upptäckt en asteroid, vars bana runt solen är sà ovanlig att
teorin om solsystemets tillblivelse kanske mäste göras om.
Asteroidens bana är avlàng och eliipstormad och för asteroiden ända ut förbi planeten Uranus. Det är dubbelt så långt

bort från solen som någon annan känd asteroid kommer. Ett varv tar 41 är. Asteroider är ett slags "miniplaneter"
som normalt gär i banor runt solen i ett bälte mellan Mars och Jupiter.

Fyndet av den nya asteroiden tyder pä att det möjligtvis också finns asferoidbälten mellan de yttre plan-eterna, dvs Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.
Asteroiden, som tätt namnet 1991 DA, upptäcktes av astronomen Rob McNaught.
Dess bana runt solen har inte bara en ovanlig form och utsträckning, den är också mycket instabil. Det

tyder enligt projektledaren Duncan Steel pà att det är fräga om ett mycket ungt objekt, som kanske inte är
mer än mellan 10 000 och 100 000 är gammalt.

Illustrerad Vetenskap nr 12, december 1991



Närkontakt Med Asteroiden Gaspra
Artikeln är sammanställd av Mikael Wittberg

Utdrag ur: SKY and Telescope Januari och Februari 1992 och Datordistn'buerade Nyheter.

Kontakt Med Gaspra

Den 29 Oktober 1991 skedde det en
historisk händelse. Det var nämligen
då klockan 23:37:01 (svensk tid) som
rymdsonden Galileo passerade förbi
asteroiden 951 Gaspra (nummret 951
betyder att asteroiden var den 951:a
asteroid som har upptäckts) på ett
avstånd av endast 1.600 km. Detta
var första gången som en rymdsond
har lyckats ta bilder av en asteroid på
nära håll och som verkligen visar hur
en asteroid ser ut. Preliminära ban-
data visar att sonden färdades i
nästan exakt den bana som man
hade planerat för, hastigheten krop-
parna emellan var då 8 km/s. Denna
mycket höga precision var viktig
eftersom man ville få bilder med hög
upplösning som kunde skickas till
jorden med Galileos lilla antenn. Gal-
ileos huvudantenn fungerar fort-
farande inte och sändnings-
hastigheten med den lilla antennen
är endast 40 bits/s.
Galileos alla instrument, inklud-
erande dess magnetometer och sol-
vinds detektor, samlade in data un-
der hela förbiflygningen. Stoftdetek-
torn kunde inte detektera några
stoftpartiklar alls under mötet.
Sonden tog sammanlagt ungefär 150
bilder av Gaspra, bilderna togs med
olika upplösningsgrader.
Alla data som Galileo samlar in spe-
las samtidigt in på en bandspelare
som finns ombord, detta görs för att
man ska kunna samla in stora da-
tamängder under en kort tidsperiod
för att sedan sända den intressan-
taste informationen till Jorden. Om
man ska skicka all hittills insamlad
data med den nuvarande sändning-
stakten så kommer det att ta mer än
8 månader, detta gör att man måste
sålla i den information som man vill
få tag i.

Asteroidens utseende

Asteroidexperter som har tittat på
bilderna anser att de antaganden
som man har gjort tidigare på aster-
oidernas form verkar i det närmaste

vara riktiga. Gaspra ser ut som en ir-
reguljär avlång kropp med formatet
20 * 12 * 11 km, den hör alltså inte till
de största asteroidema som har di-
ametrar på mer än 100 km (den stör-
sta asteroiden Ceres har en diameter
på 940 km). Det faktum att ytan är
mycket fasetterad och har en osym-
metriskt form tyder på att kroppen
inte är från den tid solsystemet bil-
dades utan istället att den är en rest
från en större kropp som av någon
anledning har splittrats. Åldern på
asteroiden kan uppskattas genom att
man räknar antalet kratrar på ytan
(åldern fås genom att anta ett värde
på antalet kratrar som bildas per tid-
senhet) resultatet som man får fram
ger då att att åldern ligger mellan 300
och 500 miljoner år vilket är en gan-
ska blygsam âlder i astronomiska
sammanhang.
Iordbaserad spektroskopanalys av
Gaspra har klassifiserat asteroiden
som en S-typ asteroid, detta innebär
att man tror att asteroidens samman-
sättning är en blandning av silikat-
mineraler och metaller. Ungefär 20
procent av det infallande solljuset re-
flekteras av asteroidens yta. Obser-
vationer i infrarött av kroppen visar
att det finns metalliskt järn på ytan
vilket tyder på att Gaspra är en rest
från den inre metallrika delen av en
större kropp.

Galileos status

w
Rymdfarkosten Galileo fungerar normalt

Bild pa' Gaspra, tagen från Galileo på' ett
avstånd all-16.200 km. På detta avsta'nd
kan man detektera detaljer pa' ytan som dr
ungefär 200 m stora. Det tog NASA 20 ti-
mar, via en 70-meters antenn i Australien,
att sa'nda denna bild till [orden och da" hade
man ända" varit tvungen att i viss män gis-
sa vart pd den totala bilden som Gaspra
fanns och det lyckades man som tur var
med att göra.
En annan bild med högre upplösning och
som därmed visar betydligt mera detaljer
pd ytan av Gaspra finns lagrad ibandspe-
laren ombord och astronomerna väntar
ivrigt pa' attfâ se denna bild.

bortsett från problemet med dess stora
antenn. Farkosten roterar med en has-
tighet av 2.89 varv/minut. Flera gånger
under de senaste två veckorna har for-
skarna analyserat radiosignalerna från
Galileo i ett sk scinlíllation experiment,
på detta sätt kan forskarna studera solens
korona. Den 22:a Januari kommer farko-
sten att vara 3 grader från Solen, sett från
Jorden, denna position ger ett utmärkt
tillfälle att studera Solen eftersom radi~
osingalerna mäste passera mycket nära
Solen för att nå Jorden. Galileo håller
också pà med att samtidigt samla in data
från dess magnetometer, stoft-detektor
och ett instrument för att mäta extrem ul_
traviolett strålning.
Galileos kommando-grupp planerar nu
för att göra en manöver för att värma
sonden, man kommer då att vrida sonden
45 grader så att farkostens huvudtorn nås
av Solens strålar, efter två dagar i detta
läge kommer man att vrida tillbaka
sonden. Denna manöver ingår i de plan-
erade kylnings- och värme' cyklema av
farkosten för att på detta sätt försöka fäl-
la ut farkostens huvudantenn.

f Gal ileos

485 milj. kmAvstånd till Jorden:

sitíon 92-01-09

Avstånd till Solen: 340 milj. km

Hastighet (förhållande
till Solen): 53700 km/h

Avstånd till Jupiter: 1097 milj. km

Tiden för ljuset att färdas
fram och tillbaka mellan

Qrden och Galileo: 53 min, My



Astronaut ti11 deprimerad astronaut; Vad bekymrar dig? Du har suttit och hängt
ända sedan uppskjutningen.
-Jag funderar bara över att kapseïn är sammansatt av ZOO-tusen delar, samtïiga
inköpta från de firmor som offererat det 1ägsta priset.

“ïÄá-:r ' . s; fw *år 1 r _,Jf ¿« få; .i
Mageian projektets vetenskapsmän har upptäckt en 6800kiiometer iång kanai på Venus
norra dei. Den är något iängre än Niien, aiitså den iängsta kanaien i soisystemet,
och ändå är den aidrig bredare än 2 kiiometer. Deiar av kanaien har tidigare foto-
graferats av Sovjetiska Venerasonderna 15 och 16. Den har ti11 och med fått namnet
Hiidr Chasma. Men ingen insåg att deiarna endast var en iiten bit av en hei kanai.
Det var radarn på Mageian sonden som gjorde det möjiigt att för första gången fota
heia kanaien. På grund av temperaturen och det atmosfäriska trycket på Venus yta
är det svårt att förestäiia sig att någon vätska har kunnit håiia sig fiytande 1ä-
nge nog för att skapa en så här pass stor och iång kanai...



**~k******~k*~k****~k******~k*********'k*~k****

Tionde
planeten
kan vara
mätfel
Av ROLAND GYLLANDER
l I mer än 50 år har astrono-
merna misstänkt att en tionde
planet döljer sig någonstans i
rymdmörkret bortom plane-
ten Plutos bana. An i dag söker
man den med satelliter och
teleskop, men en datorsimule-
ring av planeternas rörelser
har stärkt misstanken att den
helt enkelt inte finns.

De sex innersta planeterna i
värt solsystem har varit kända
sedan urminnes tider, även
om det dröjde innan man
förstod att också jorden var en
planet bland andra i stället för
alltings mittpunkt.

Närmast solen kretsar lilla
Merkurius, sedan kommer Ve-
nus, jorden, Mars samt jätte-
planeterna Jupiter och Satur-
nus.

Teleskop
Inte förrän det mänskliga

ögat beväpnats med teleskopet
fick man syn på de övriga tre
planeterna. 1781 siktade astro-
nomen William Herschel den
isblå jätteplaneten Uranus
bortom Saturnus bana. Och
därmed började det trassla till
sig.

Ingen planet rör sig i en
jämn cirkel- eller ellipsformad
bana runt solen. Med sin
gravitation stör de varandras
rörelser och nästan raglar
fram. Men Uranus verkade
mer än måttligt påverkad.
Dess bana var så ojämn att
astronomerna började miss-
tänka att den stördes av
ytterligare en planet, ännu
längre ut i solsystemet.

smà felmätningar.

Planet eller spökeffekt?
En tiondeplanet som omkretsar vàrt solsystem i trettio
graders vinkel kan i själva verket vara en spökeffekt av

Jorden

Merkurius

Venus

Efter ett mödosamt räknear-
bete hade man fått fram denna
planets läge på himlen och si, i
september 1846 siktade en
engelsk och en fransk astro-
nom planeten Neptunus i just
denna position.

Fel position
Men även Neptunus tycktes

vara störd i sin bana och
därför började man söka efter
ännu en planet, den nionde.
Först år 1930 siktades äntligen
Pluto av amerikanen Clyde
Tombaugh.

Men Pluto är alldeles för
liten för att kunna genera
jätteplaneterna Uranus och
Neptunus med sin gravitation.
Dessutom var dess framräkna-
de position fel i förhållande till
dess verkliga läge _ det var
därför det tog så lång tid att
hittade den _ och så startade i
stället jakten pà ännu en
planet, den tionde, ännu läng-
re ut i solsystemet.

Den har fått arbetsnamnet
"planet X" men kallas även
Nemesis för sin förmodade
ovana att emellanåt dra in

fjärran kometer i planetsyste-
met. När dessa sveper in mot
solen kan de krocka med
jorden och ställa till stor
förödelse.

Liten risk
Men den risken tycks i

själva verket vara mycket
liten enligt forskare vid To-
ronto-universitetet (Science
6/12 -91). De utvecklade en
datormodell för de fyra jätte-
planeterna Jupiter, Saturnus,
Uranus och Neptunus och
matade den med 80 års obser-
vationer av planeternas lägen,
men modifierade med slump-
mässiga småfel av den art som
man misstänker vidlåder de
verkliga planetstudierna.

Synvilla
När de sedan lät datorn

räkna ut planeternas lägen 20
ar framåt i tiden påverkades
inte Jupiter och Saturnus
nämnvärt, men Uranus och
Neptunus intog lägen som på
ett slående sätt liknar vad man
kunnat vänta om de störts av
en tionde, okänd planet. Stäm-
mer detta skulle "planet X"

angr-mr; ac:Pozzo

helt enkelt vara en spökeffekt
av små felmätningar.

Därtill kommer att rymd-
sonden Voyager II under sin
färd genom yttre solsystemet
kunnat bekräfta att i varje fall
planeten Neptunus oregel-
bundna rörelser är en synvilla
som uppstått ur ofullkomlig
kunskap om dess bana. Plane-
ten rör sig så långsamt att den
sedan upptäckten 1846 ännu
inte hunnit med ett fullt varv
runt solen.

Och den infrarödseende sa-
telliten IRAS har inte sett ett
spår av någon ”planet X" på
dess förmodade plats i rym-
den.

Det finns dock ännu en
smula hopp för den tionde
planetens vänner. Bland annat
skulle den enligt beräkningar-
na just nu stå i samma
riktning som Vintergatan.
Dennas infrarödstrålande
stoftmoln skulle kunna dölja
planeten för IRAS detektorer
på samma sätt som en ljuslåga
blir osynlig om man försöker
se den rakt mot en strålkasta-
re. El

Artikeln är hämtad från DNs naturvetenskapliga sida den 3zdje Januari 1992
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Latitud 600

Stjärnhimien den 28 februari ki. 21.00

Viiken pianet har viiket tecken
Soien C) Jupiter Zl
Merkurius ä Saturnus h
Venus Q Uranus w
Jorden Qi Neptunus W
Mars 6 Piuto B_

(siffra i cirkei) C)Småpianet

Och du,giöm inte att se upp,sikta på stjärnorna!


