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Utges av Stockholms Amatörastronoiniska Klutb.
Bed.  Mats Lundblad, Nybrog» 5&, 114'40 Stockholm.

Bidrag till tidskriften är mycket välkomna. Se bör
vara skrivna på A5-blad med en mar ginal på ca li cm.
Fotografier,  som skall införas .  måste  vara kontrast-
rika och. får e j  innehålla några större mörkare par-
t ier .  Negativa s t  jämfotografiar med inte för fina
detaljer kan införas .  Teckningar får e j  innehålla
tunna l in jer  och gråa partier.

INgTRUIlENTINVENTERIKGEN - II

-Tommy Bäckström
Lage Johansson
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-Raima Raag -* P 133 211 331 100
-Crister Renäng 50 - - 353 55 334 254
-Lars Stenholm 8o - k — 530 002 511 300
-Gunnar Svensson - e 8o - k p 322 122  121 311

För förklaringar v,  g» s e  nr 5 ’•
Tilläggas kan,  a t t  Tommy Bäckström tillsammans med en
anfian grabb är föreståndare för en geodetisk station
i Luleå och regelbundet  skickar uppgifter be träffande
satel l i ters  banor t i l l  Geode t iska In sr i t .  i Uppsala .
Hr Lage Johansson beräknar ha yt ter l igare en korona-
graf färdig under 1968 .  (Öppning ICO mm, brännvidd
1200 mm. )

Eftertryck medges endast ef ter  författarens t i l l s tånd .

Bed.  får tacka för al la  de bidrag,  som kommit t i l l  det
ta nummer (Pe r  Ahlin:  Framkallning, Klas Reimers: Pla<
ne te rna ,  Bo Stenholm: Perseiderna, Gunnar Svensson:
Astronomi vid e t t  USA-universitet Göran Svensson:
MARS). Tyvärr fick in te  hela artikeln av Por Ahlin
plats i de t t a  nummer, men fortsättningen kommer i no-
vember e l l e r  december .



av Per Ahlin

Därest man endast avser att ta ”vanliga” fotografi-
er, tjänar man utom i snabbhet knappast på att framkal-
la sina filmer själv. Sär dat gäller astrof otografering
kan man dock göra avsevärda kvalitetsmässiga vinster ge-
nom att själv framkalla sina, filmer.

.Själva filmen består av en gelatinbas överdragen med
ett skikt av halogenföreningar med silver. Vid expone-
ringen åstadkommes förändringar i skiktet i proportion
till den ljusmängd som fallit . på filmen, fin latent bild
uppkommer. Denna, bild framkallas, vilket innebär att
silver reduceras ut där ljus fallit på filmen» Härefter
måste man bli av med de silverhalogenf öreningar ur vil-
ka inget silver reducerats. Detta åstadkommes vid fix-
eringen. Den så uppkomna bilden är negativ.

För att framkalla film i dosa behövs inget egentligt
mörkrum, utan endast en mörk garderob, en ljustät påse
med ärmar el. dyl. Avser man även att utföra kopiering
av film, vilket är det man tjänar bäst på, bör man se
till att man kan hålla till där man kan få ordentligt
mörkt och dessutom har tillgång till även varmt vatten,

fin f ramkall ni ngs dosa i vilken man kan framkalla en
eller två filmer kostar ca. 25kr. Innan man framkallar
sin första film bör man träna laddning av dosan, först
med tänd lampa och sedan några gånger i mörker. Beträf-
fande förfarande hänvisas till dosans bruksanvisning.

Det första man måste göra är a.tt blanda till fram-
kallnings lösningarna. Dessa bör förvaras i väl korks.de
helst mörka flaskor. Lösningarna förstörs av luftens sy-
re, varför man bör använda flaskor som blir helt fyllda
av den. tillredda lösningen. Det är bättre att använda
flerasså fiaskoi' (ex. halvliters) än färre stora, ty lös-
ningar som använts håller sig betydligt sämre än oanvän-
da lösningar» kan bör vara noga med att märka alla flas-
kor, så att man vet vad som finns i dem. Om man förväx-
lar exempelvis framkallaren med fixerings lösningen, s å
förstörs filmen totalt. Skaffa även ett par ”onerations-
handskar” av gummi (pris ca. 5*50) och gör det till en
vara att alltid ha dem på vid handhavadet av fotokemika-
lier och lösningar. Vissa av kemikalierna kan nämligen
orsaka, besvärliga eSem.

fin mängd olika förpackningar av kemikalier att använ-
d-.;.' vid framkallning, vilka endast behöver lösas i vat«-
t ea aller -ridas, finns i heryxclin fixempelvis sc införes

Far t* ,  t,;. j



ASTRONOMI VID ETT I1SA-UNIVERS1TET. 5
Under det gångna året har jag studerat vid Dartmouth

College i USA» Dartmouth ligger- i en liten stad vid gram-

sen mellan New Hampshire och Vermont. Läget mitt i vild-

marken i södra ’/bite Mountains medför att mb*jlighetem a

till fina astronomiska observationer finnes. Tyvärr var

intresset för astronomi inte speciellt stort vare sig hos

universitetsledningen eller studenterna. Visserligen del-

tog c:a 600 studenter (20$ av totala antalet) i den ele-

mentära astronoroikursen under våren, men detta berodfe till

största delen på ryktena om att kursen var mycket lätt.

(Detta dementerades senare av många, som jag kom i kon-

takt med.) Mer avancerade kurser i astronomi existerade

knappast, uncer hela året erbjöds endast två möjligheter

till fördjupade studier i astronomi. Den ena av dessa Kur-

ser behandlade partiklar inom solsystemet och var avsedd

för sista årets studenter i fysik och teknologi, således

en rent teoretisk-mntematisk behandling av ämnet. Den

andra möjligheten utnyttjade jag. tCursen kallades "Ob-

servational astronomy". So® exempel på det ringa intresset

i astronomi kan nämnas att jag' var den enda deltagaren i
r.c

kursen, vilket delvis berodde på att erforderliga för-

kunskaperna knappast stod att få vid universitetet.

Som ensam student blev mina studier mycket fria. Jag

fick nyckel till universitetets observatorium och hade så-

ledes obegränsade tillfällen till observationer. Tyvärr

var vädret under våren ganska dåligt och några vetenskap-

liga observationer blev aldrig av. Detta berodde även på

att observatoriet ligger på en kulle inom universitets-



6
området, och ljuset frän detta var mycket störande* Emellan- .

tid brukade förhållandena bli bättre framåt 2-tiuei%

Observat oriet hade som huvudinstrument en F/15 9,4 ?*

(24cm) rcfraktor av god klass. Denna var placerad i en

motordriven kupol* Motor och fininställningsmotor fanns

på teleskopet* Förutom detta huvudinstrument fanns två

mindre refraktorer, jUi tum, uppställda i ett skjul med

avrullbart tak* Aven dessa teleskop vQ.r motordrivna* £n

astrakamera fanns också montei’ad. i ett skjul med av.rull-

hart tak, men detta skjul ve.r dessutom uppställningsplats

för gaml tillbehör till den fysiskr institutionen, så

astrnkameran kunde inte användas, ott större antal il tums

bärbara refraktorer användes i aen elementära kursen. Des

utom fauns en reflektor, c: 6 tum, under renovering* For

fotografisk observationer farms kamerahus för plåtar både

till huvudinstrumentet och do övriga permanent uppställe a

teleskopen* Ett B -filter fanns också, rnen detta var ned-

monterat av den optiska institutionen för genomgång*

Mitt kursprojekt var konstruktion av ett fotometerhu-

vud # rom skulle monteras på huvudinstrumentet , En foto-

rnul tipi ika tar , RCA 1P21. , och ett registrerings instrument

fanns redan inköpta* Tyvärr hann -inte fysikverk st åd en slut-

föra det praktiska arbetet ps huvudet innan terminen var

slut* Det hade varit intressant att utföra f lerfärgsfo to-

metriska observationer med det stora teleskop, sern stod

til 1 mitt förfogande
than nar Evens son



Plametemas rörelser till »lutet av året»

■Wsjffcurlua

31/10 Västlig elongation ( l  fr&a aoles). Merkurius syas då
i S3 från ca kl. 6.00 p& norgown.

&<*)
Datusj Rekt. Dekl» storKi*' sag. upp kola» sclm upp
27/10 - 4.49 7.7 +0.2 5.35 10.40 6.57
31/10 13 14 - 5.32 6.8 -0.5 5.32 10.40 7.07

5/10 13 36 - 7.42 6.0 -0,6 5.35 10.41 7.19
10/20 14 03 -10.32 5.5 -0.7 5.57 10.50 7.32

Vems

Vsm® ligger under återstoden av året i sycket deklination,
först i sätten av decsÄer koÄar den sakta upp igen (isörjsa
av aBsta år komsr att bli noroket bra för Vemsobs®rvatio»ftr,

Mara

Mar» sjms på Morgnarna i Ö.
Datum Rekt. Bold, storX i w mg* w kul®. solen upp

1/10 10 32 + 10. 34* 3.9 +2.0 2.22 9.40 5.55
1/U 11 44 + 3.15 4 .2 +1.9 2.24 8.50 7.09
.1/12 33 50 . - 3.53 4 .7 +1.8 2.20 7.58 8.20

31/12 13 56 —10.23 5.4 +1.5 2.15 7.15 8.48

Jupiter

Jupiter ligger alldeles i närheten av Mars, aå sa®» ao® gäl-
ler Kw. gäller Jupiter.
Baton Rakt, Betel. atorl. i H BRg. upp kuln.» solen upp

.1/10 11.29 + 4.28 28.8 -1.2 4*02 10.36 5.55
1/11 11 52 + 2.03 30.0 *>**X 2.40 8,57 7.09
1/12 12 10 + 0.10 32,0 1 5 1.13 7 .  IS 8.20

31/12 2.2 22 - 0,57 34.8 ~1*7 23.45 5.45 8.48

Saturaas

S&taimu® är den planet son ligger bäst till just m.M®n kan
se dea från att det börjar mörkna till tidigt på morgonen.

forts, nästa sid#



Satura.ua farts.

Datura Rekt. Dekl. atari, i” mg. upp kola. solen ned
7/10 1-..28 + 6*16 17.8 +0.4 17.22 0.10 17.01

15/10 1 26 + 6.02 17.9 +0.3 16.51 23.35 16.38
15/11 1 .18 + 5.14 17.6 +0.5 14.46 21.25 15.20
22/12 1 13 + 4.56 16.7 +0.7 12.18 18.55 14.46
31/12 1 13 + 5.00 16.4 +0.7 12.25 19.05 ' 14.54

Saturmm mSmrs elongatianer

De fem l uastarkaste nånarna har »dtagits :
Tethys 10.6 Dione 20.7 /Rhe® 9.7 Titan 8 .2  Japetus V e l . ;  10.1
Sx. 22.2 - klockan 22t ca 12mn. 0 e l  * U * 9

Oktober Soveraber Deaenber
1 22.3 2 3 .1

20 19.3 21 0.2
2 23.9 3 •“2.2'

30 8.5 30 u.o
4 2.1 1 4 .2
3 14.5 5 16.6

13 2.8 10 5.0
17 15.1 14 17.4
22 3.5 19 5.8
26 15.9 23 1Ö.3

28 6.7
6 8.0 V 8 4.0  V

14 3.5 15 23.6
22 5.8 V 24 2.5 V
50 1.3 31 22.4

17.7
14.6

4 .1
12.6
11.9
0 .2

12.5
0.8

13.1
1.5

13.8
13.0 V
8.6

10*5 V
5 .9

Tethys

Dione

.Ihea

Titan
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Japetus 9 2.2 V 15 18.2 26 13.7 V

dr oa ej. någpt.. awat gggjgeg östlia.

te» '

li gjer syckot dåligt i Oktober .1 Eovewbor kau sen c-e' den
i C£4 iffij. kl, 5 »CO. I bördan av Dscenb r k?n aaa g® len i G
un«r.kl, 3.50 till 6.15, och 1 alurtat av December i S ’.nsg. kl.
’ i ä J  ’ •‘■-W- a= .=  s.i. aCi - ,

I f t  -ander r-.-< A? U-cuC>45 J .k 'IsA



7J?. Å G £ S P A L T E K . 9
Föl;jpinäe i’i~ »F anr TSkoFFif. från

o c h  :
1/ Hur stort telee  ? --'op för :J"t otservsra
planeten Jttpitex* från .Ifa Lsntu-uri, avstånd
G ,7 ijusåi»?
ÖVAR: Förhållandet i -Tradrat p<-. ovst-indet mel-
lan Jupitor och Alfa pen resp, jorden \ vid oppo-
sition J Er ( 27 (-’GhO/q.,l}. )2 ~ pp x 10- 1 . vilket sva-
r a r  mot 2p. v rnitnder . Jupitera ljusstyrka , sedd
.från Alfa C en, blir således 2v n Inpre än från
jorden, .dvs 22. r« rxiitud en ♦ no'ftsett från r t t
solen befinner s i p  h A frln Jupiter,
Juuitor ’-ma observeras med ett refers tele-
skop på Alfa J e n :  s avstånd.

2/ K e r  blir nl*sta totala solf örmörkelse, s o n  Gr
synlin från Sverige ? .LånförnörkslseY
SVtR:' kr 212o resp. 1971- x/
5/ *ftir låhr tid skulle det tn för en cännicka
att på til.l I e nen, Lars och Iluto?
37.11: 3-, 16ö0 resp. 100000 år.

.'■./ Hxir stor vinkeld: iaret er hai» solon sedd från
11’ltO;
W A R :  V .
5/ GGr kprnper ett rymdskepp frarr’ till planeten
reptumxs, om det accelererar kontinuerligt ned
10 p fran till halva dv ståndet. Dfr utför det
eh '.skevkapotterlnr \ det vänder utblåsninfjen)
och -retarderar frar- till Heptunus. ksr kower
d e t  fram?
PROBLh&AT överlates it d e n  intolllyenta läse-
kretsen till nästa nur.r.iers •c-roblewsida •

1..L.

x/ För  den. som är in t resserad  kan jag  nämna, a t t
solfcrmörkelsen är synlig den 16 okt. i Norrland och
mellersta  Sver ige .  Månförmörkelsén 1971 är total
kl. 20 .44  t 0,51 (MET) den 6 augusti .  Månen går då
upp ca kl.-  20 .00 .  Nästa riktigt bra månförmörkelse
inträffar den 18 noveiriber 1975» då månen är to ta l t
förmörkad kl. 23.01 - 2J.47. . M T
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__  OBSERVATIOKEB AV PERSEIBERNA H« 8 * 1968

Den utförde Stockholms Observatieassektion en meteor
på Stockholms Observat<?riuM,Saltajöbaden«
Medverkande vars. Per Ahlin,Malcol» Fridlund, Tomas Jurisoo,
Mayti-n Lindskog, Mats Lundblad, Lennart Sohlberg,Bo StenholK
Gunnar Svensson®
Observationerna gjordes mellan kl. 22. 00. ooh. 23» JO», och ut
så att varje observatör fick sig tilldelat ett litet fält
hela himlen täcktes fullständigt *¥id met®ör”ekrek‘’ varje
observatör in meteoren till «n speciellt avdelad sekreters
som antecknade tid, magnitud och ev» fenomen»
Olyckligtvis rådde det vid tillfället starkt' månsken.
Detta hade till följd ,dels naturligtvis att ett antal mei
missades, men också att fotograferingen .fick inställas»

RESULTATs Antalet perseider var under hela observationstid
(22.00. - 23.30) 88 st . , därav 61 st. under tiden 22.00.~23,
Fterseidfrekvensen var alltså 61 st. per timme eller i et.
Antalet perseider med spår under hela observationstiden v
till 10 st* där sparens varaktighet varierade mellan 1 oc

FORTS
U* S. NAVAL OBSERVATORY Z. C. LUNAR OCCULTATION PRE
FOR 1968, STANDARD STATION AT LAT 55*687 LONG.  -12.575
foÄf É*) <flME(UT>  ACC ...V 0 Z.C. USNO

REF NC
S.A.G.
NUMBER

(gÄg> S P  P
H M S SEC

SEP 1 2 23 4 22 1 14 4 9 556 00556 76215 5*5 88
SEP 1 2 23 47 23 178 7 9 564 00564 76244 6.1 B 8
SEP 1 3 4 21 55 355 7 5 587 00507 ■ 76350 6.4 KO
SEP 13 2 1 36 35 227 3 9 698 00698 76676 7.6 K 2
SEP 14 20 29 18 192 .3 9 812M 00812 77177 7.8 F-8
S E P  1 5 0 29 27 120 7 9 840 00840 77295 6.5 KO
SEP 15 21 56 0 338 3 9 979 00979 78334 7.7 AO
SEP 16 2 58 2 118 8 9 1008 01008 ' 78524 5.0 AO
SEP 16 22 10 58 138 4 9 1108 01108 79286 6.9 KO
SEP 1 7 0 29 9 111 6 9 1121 01121 79369 9.0 K 5
SEP 18 1 18 21 118 9 9 1251 01251 80113 5.9 ÅO
SEP 19 0 28 44 319 8 2 1369 01369 80685 8.9 G 5
SEP 19 2 2 5 4 1  274 9 9 1376 01376 80729 8.7 F £
SEP 22 5 2 7 48 111 9 1 1712 01712 119076 3.8 F 8
S E P  29 19 3 55 111 6 9 2 7 8 2 02782 187661 6.9 88
GRAZING OCCULTATION NEARBY— APPROXIMATE -S. LIMIT LAT
SEP 29 19 29 59 116. 6 9 2788 02788 187701 6.2 K 2
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CT IONS COMPUTED FOR STOCKHOLM (LAT 59 ,272  LONG -18
DISTANCE - 326  MILES! .... _.,.
PERCENT ELG. PA . CUSP VA MOON SUN AA LiafiATION .. MIN

SUNLIT.. DEG fANGL. DEG ALT Al l ALT DEG LONG L AT MAG
67  WAN 110 259 87N 297 31 94 270 ' l.”2~ -4 .5
67  WAN 110 297 , .49N 334 37  103 309 1 .1  -4 .6
66  WAN lOt 323 ■ 4!T 310 58  200 -2  333  0 .4  -5 .0
59  WAN iOO 193 22  S 229 16  67 201  0 .0  -5 .2
50  WAN t 90 315 42N 342 5 45 318 -1 .2  “5 .7
48  WAN 88 236 58S . 276* '33 '  88 >■ . 239 '  “1 .3  “6 .0
40  WAN 7.8.3.37. 26N"■ 6 8 50 ' 334  -2 .4  -6 .1
38  WAN 76 287 78N 325 46  108 284  -2 .6  -6 .4
30  WAN 67 30 S ■ 62N 335 4 44 301  -3 .3  -6 .0
29  WAN 66 275 85S 311 19 70 267  -3 .3  -6 .2
20  WAN 54 298 78N 334 16  71 286  -4 .0  -5 .8
13  WAN 42 354 27N 23 2 55 338  -4 .5  -5 .1
13  WAN 41 352 30N 28 16  77 ■ 335  -4 .5  -5 .1

0 WAN 2 301 80S 336 6 95 3 279  -3 .7  -1 .1
56  WAX 97 168 5S 158 4 196 175  3 .6  7 .7

= 53 .55  - 1 . 20  (W, LCNG. ♦ 12 .57 !
57  WAX 97 60 67N 45 3 203 66  3 .5  7 .7



n
FORTS. PEHSEIDERNA: Diagrammet på mittsidan visar
fördelningen av meteorerna på olika magnituder samt
en medelkurva. Frånvaron av meteorer på magn. 2,5
torde bero på observationsfel. De 1 jusstarkaste me-
teorerna var två st® av magn® -5. De uppträdde kl.
22.41 resp» 22. 50, Den senare hade dessutom ett 3 sek.
rökspår.

Bo Fagerström räknade samma kväll från Östergötland
22 st perseider kl® 22,40 - 23,40, Kl. 23.40 uppträd-
de en meteor av ca magn. -5, som lämnade ett tydligt
grönt spår i 5 ä 10 sekunder (från Cas mot söder).
Den 8 september kl 19,13 observerade Bo Fagerström
ytterligare en mycket ljusstark bolid (ca -5 m )> som
började lysa ca 5° över Polaris och rörde sig österut
samtidigt som en mängd fragment lossnade från den.
inget spår kunde observeras. Båda eldkulorna hade en
längd på ca 45° och en hastighet på ca 10°/s.

Mats Lundblad den 9 aug. 5 et perseider + 1 -övrig
meteor kl. 23. 05-24,05 från Torö, samt den 21 aug.
kl, 23.12-24.12 från Hälsingland 18 meteorer, varav
ca ? st var perseider»

NATTLYSANDE MOLN iakttogs den 26/6 efter midnatt av
Bo Fagerström. De var tämligen ljussvaga, i NMO,
Aven den 29/6 iakttog Bo Fagerström nattlysande moln,
denna gången ganska ljusa.

SOLFLÄCKAR Lennart Sohlberg har angivit följande re-
lativtal (10’ cm reflektor ) : 11/5: 49, 23/5: 65,
2/6: 77, • 12/6: 87.

.

METEOR-OBSERVATIONER hösten 1968.
Följande preliminära observationstider har föreslagits
inför Stockholms ObservationsSektion och MARS:

Orioniderna F 19 - Ti 22 okt kl 22 - 24
Leoniderna F 15 - S 17 nov 22 - 24
Geminiderna To 12 - L 14 doc. 21 - 23
Ursider S 22 doc 20 — 22

Intresserade han kontakta nedanstående porsca.sjH

Mat?? Lundblad ooh Bo Ston';-.’! 3



LITEN KALENDER CKT - DSJ , 1968

O.KT
S 6
o 9
M 14
Ti 1.5

(12*46) F u 1 1 m å n o (Kånförnu i bl a anrika)
Giacobinidema (Draco) nux.

(16qO5)  H a 1 v ai å n e (Tvillingarna)
10 Saturnus i opposition
13 Vesta i opposition ($ r<v om Mira)

Orioniderna aax.
Titan västl. along.

(22*44) N y m å n e (Jungfrun)
0*10 Algolminiinuia

Uranus förflyttar sig från norra till södra
20*59 AlgoliBiniöium stjärnhimlen

• Titan östlig along.
6 Merkurius västl. elong. 19

(13*40) H a l v m å n e  (Stenbocken)

(10) Merkurius 4,6° norr om Spica
11®J1 Tidigaste solkulninationen
5*25 F u 1 1 El å n e (0 29'43" Väduren)

( 9) Mars 17' norr on Jupiter
9.53 H a l v m å n e  (Lejonet)

Titan östl. along.
Japetus östi» ©long. (12 m )

22*42 Al gol minimum
10-18 Månen ockul terar Jupiter, Uranus och Mars

( e j  synligt i Sverige)
LEONI DEHNA , maximum
Meptunus 1 konjunktion

19*31 Algolminimum
9 »02 N y m å n e (Vågen)

Titan västl. elong.
Sunoaia i exposition (Karta i Der SternenhJ

( 0*30) H a 1 v a å n. e ( Vattumannen)
Mars ockulterar radiokällaa MSH 12-016

Jupiters deklination blir sydlig
0.0? F u 1 1 a å n e (0 29 *24* Oxen)

( 9 )  Jupiter 31* no r r  om Uranus
1 8 o 0 J A 1 go 1 rai n i -o < 3 ta

GSMINIDERNA, maximum
1. e 49  H a 1 v e å n e (Lc josos J

Forts,  n. n r  ? ML
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; ‘i’ en ny t # vyr. ?,?.dGkt;öp ä? den kende
a ,...., t ; 'rast.no’v5 -- e n  jstricl' :..oore» ''?• Innen-Ilet

i d et '. C-oidir.n j iininnnoet lon. f’bljand.0 ortik-
dnr n ; .'r-r;i 3 : ”inni da -yrin, i doronn g-vs r inbier-
na 3, hovs Vu.l l(-60 ;-rsn .Ij'j.sI'-u.VYO? ) , f-rhronocrl
1 tks -n'3an.i ., lolf  lIIcbo-bAui-nur, kub»  . »eller inte
t ub, ...o-ra -d:- j trnorn rlaneter, ,. 4nat  örastrono-
-■i ; kanot  e.e o c h  m t e o r c r »
i renvreru tion k a n  er.’ kullas frun Planet l"v± it ca-
tions, 1.0 Grays Inn dond . Lo-.idon, ’J.J.l. .:..ost-
rio.ccn '■'-£• 17 a iför vropa; fö'? ett ?!? (fyra nu?n~
.”icr) oc?; 2 3 för tv ,; k r .  j- j /p/lzx

S 0 L F Ö R II Ö H K 2 L S 0

Dan H Ö  snpäerber inträffar en solftlryörkelse,
aor : 'r total i RysoIuunU I stock®,  l u  ’börja r för-
iRfrlelsen 71 13.2-3, ar storst 11, “b f 0,62’ av sol-
diunstern) e n  slutar 12 , M »
' bt svarande tider iör Ilcl aln n fort är: 10.32,
1.1 Vli ; 0/7  ? ';, 1 2 . 3 0  ■’.mh för könexibann':
10.2b, 11. Ö3. ■ 1 ,31}, 12.33.

kÅGRÅ ASTROHOMISkA KYHEfbR

keetao T.ssn ’-nr beot-k-nof; t>.«a dona stör-
n ,, [. ! 5 r  p.- nst  S x»Q ,5 nr 107, Arrtes, b-..r:o . Vär-

det nr 10(0 » j.0.1), vilket svarar
t en tntbei po ca. P r/or>i; , ' Dst  la non det t ro-

ll.ct., att J’ertn knnkflinn bestur av j l m  „

M07A DBLPHIHI har från ”deeeaberutbrottet’* till början
av juni varit ovanligt aktiv med magnitud varia tioner
på. upp till en magnitud på några få dygn. Sedan juni
tycks dess ljusstyrka endast ha undergått mycket sraå
förändringar, i juni och juli var magnituden ca 6,0,
i augusti ca 6,5»

NOVA VULIECULAjS började avta i ljusstyrka nästan ge-
nast efter upptäckten den 15 april i år» Maximala
magnituden 4 nåddes den 17 april. I mitten ar maj
var magnituden 7» m t
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MARS Criilmö Astronomi- och RymdfartsSällskap) grun-
dades på årsdagen, fem år efter uppskjutandet av den
första sputniken»

Till en början bestod l-URS av ett halvdussin medlem-
mar med Ulf JJ Johansson i spetsen. Först var det en
skolklvbb, därefter h.ar en snabb utveckling skett, och
MARS är nu också en internationell klubb, öet kar. vi-
dar® nämnas, att den från början hette ARS ända till.
1964 då den döptes om till sitt nuvarande MARS»

KARS observatorium är beläget i det södra tornet på
Nya Pildammsskolan. Tyvärr är det nära innerstan i
Malso, varför sikt förhållandena kunde varå bättre. An-
ne rs ligger ”dbsis'* i den medlems tätaste delen av stan.
Tråkigt a oghar det börjat bli trångt uppe på observe -
toriet, och MAR£ har lagt in ett förslag till stans
ledning om ett nytt observe, torium på ett planerat fri-
tidsområde som heter Almåaa. Till Almåsa skall även
skolungdom ba tillträde i samband med fysiKundervisning
en» Eventuellt skall Alwåsa bli ett folkobservatorium,
dvs. ett obsexvatcrium, som allmänheten har tillträde
till vissa veckodagar. Uet fcan nämnas, att i öststa-
terna är denna typ av observatorium mycket populära.

’’u över till sektionerna. Inom iuu& finns det tre
sektioner: Cbservationssekt, Astronautiskg. sekt, och
Kemiska sektionen.

Observationssektionen ar den sektion, söm namnet
säger, som har hand om observationer och observatörer.
Ledare för sektionen är Peter Linde (tidigare Ulf R ■
Johansson). Sektionens observatörer har ett mycket
brett arbetsområde: san observerar variabla stjärnor,
dubbelstjärnor, novor, kometer, meteorer, planeter,
månar, satelliter och man fotograferar, det finns
t.o.m. ett litet radioteleskop under byggnad.

Observationerna publicerades förr i hOS (Meddelan-
de från Observationssektionen) nen numera 'har man
gått över till Newsletter, som är författade på eng-
elska, eftersom den även går till utlandet.

Astronautiska sektionens ledare är Harald Perby,
som en gång i månaden håller möte på HARS-lokalen på
Rådmansgatan 12. På sektionssammanträdena informerar,
diskuterar och debatterar man rymdfart och rymdmedi-
cin*

forts



* I sektionen genomför aan en undersökning om UFO-
vittnens vederhäftighet i K G Shens bok "De flygande
tefaten". Årligen anordnar man inom sektionen en
modellrakettävling, där de modellraketintresserade
får visa sina alster.

Till sist har vi den Kemiska sektionen, där Maja-
Lisa Perby håller i ordförandeklubban. I sektionen
skall man nu göra en experimentell undersökning av
asteroidernas fördelning i planetsystemet. Som regel
håller man annars föredrag om kemiska frågor.

Varje månad arrangerar MARS stora möten, där före-
drag brukar stå på dagordningen, och inte alltför säl-
lan visas en film. Ordförande Bengt Rönde brukar ock-
så ge sektionerna en punkt, där de får redovisa sitt
arbete. Efter de två timmar som ett möte som regel
tar, brukar vi gå till lokalen, där vi under avnjutan-
det av en kopp kaffe diskuterar det avslutade mötet.

MARS utger en liten tidning, MARS-bulletinen.
Vill Ni veta mer om MARS eller betala de 7:50, som

berättigar Er att stolt oära ett medlemskort, kan Ni
kontakta MARS sekreterare Leif T Sahlin med adressen
Upplandsgatan 4, 214 29 Malmö, telefonnummer 040-
805 83. ~Gcran Svensson

Ett flertal kometen tillräckligt starka för att
kunna ses i ett amatörteleskop, har uppträtt den., se-
naste tiden. IKEYA-SSKI, upptäckt 28.12.6? nådde 7 m

i slutet av mars. Nu är dess magnitud 11-14 (21.9:
7 38. 9 81 +39 36', 1.10: 7 h 33.7 m +39 O 29'K
TAGO-HONDA-YAMAMOTQ, först sedd 25.4.68, nådde 7® o
I början av augusti hade ljusstyrkan sjunkit till 14 m ,
NHITAKER-THOMAS upptäcktes den 15 juni av 16-årige
Mark Whitaker, i Texas. Den var då av 9: e magnituden
(i Ormen) men avtog snabbt i ljusstyrka.
HONDA upptäcktes den 6 julio. I augusti var ljusstyr-
kan 6,9. Kitteilungen des Verein Hamburger Stern-
freunde e.V. angav följande lägen: IZ.8: 4 v*5é'7 +61°
32% 17.8: +67* 47', 4h 44® o

McLb %



Kocaks framkallar© i gula kartonger innehållande två
plastpåsar med kemikalier. Om man emellertid avser att
utföra rätt mycket framkallningsarhete eller exempelvis
tror sig . komma att framkalla mycket små mängder rätt
ofta, bör man överväga att köpa lösa kemikalier i en ke~
mikalieaffär och själv väga upp och blanda till sina
f ramkallningslösningar. Dessutom ger detta större möj-
ligheter till variation och experiment, och man kan till
yttermera visso ständigt använda sig av färska lösningar»

Så gott som alla franska linings lösningar som saluföres
i pulverfona lämpar sig inte att tillblandas i mindre
mängder än de avsedda. Varje påse innehåller nämligen,
vanligtvis en mängd olika kemikalier, .försöker man använ-
da exempelvis hälften av innehållet i en påse föreligger
en stör risk att, på grund av ojämn fördelning av kemi-
kalierna, rätta proportioner och koncentrationer ej ås-
tadkommes. Detta kan få ödesdigra följder för resultatet.

Avser man att själv tillblanda sina lösningar av lösa
kemikalier, bör man dock vara beredd på att inköpa ett
kemikalie lager för ca. lOCkr och dessutom investera nå-
got mer i en ordentlig balansvåg, som helst bör väga på
lOmg när»

Z princip behöver man endast använda sig av två lös-
ningar vid vanlig framkallning av film. Ej oväsentligt
bättre resultat erhålles dock vid en något mer omfattan-
de behandling av filmen. I det följande tänker jag besk-
riva en lämplig process.

för framkallningen behöver vi fem lösningar: en fram-
kallar®, ett stoppbad, ett härdbad, ett fixerbad och ett
vätbad. Lösningarna bör ha samma temperatur. För temper-
aturbest amning bör man ha en ordentlig termometer som
mäter på l/XOu  när. (kostar ca. 15kr) Vidare bör man ha
en ordentlig klocka med lätt avläsbar sekundvisare.

Den vanliga temperaturen vid framkallning är ca. 20°C.
än höjning av temperaturen påskyndar processen, I nor-
mala fall bör dock ingen framkallning, annan än  i rent
experiment syf te, sk@ vid en temperatur överstigande 29°C.
£n förlängning av framkallningstiden ökar svartningen,
men samtidigt blir kornigheten grövre och risken för
slöjbildning ökah, d»v.a« risken ökar för att silver
skall reduceras ut även ur icke belysta delar av filmen.

Efter att man laddat f ramkallningsdosan och kontrol-
lerat lösningarnas temperatur kan framkallning© n börja.
Dock bör påpekas att därest man inte på riögot a ätt jus-



•S $tsx'at själva dosans temperatur, kommer fraakallnlngslös
ningarnas temperatur vanligen sjunka när man häller dem
i dosan, ibland t.o.m. med flera grader. Då man i vanli
ga fall alltid bör eftersträva att framkalla vid 20°C
för vilken temperatur de flesta framkalla re är kompone-
rade, bör man antingen se till att dosan antar denna
temperatur, eller också göra en motsvarande höjning av
framkallningslösningarnas temperatur, så att lösningarm
erhåller 20 °C när de hällts i framkallningsdosan. kan
bör i förväg pröva med dosan laddad med någon gammal
’‘slängfiltn" för att utröna storleken av temperatursänk-
ningen.

Vi häller äntligen i framkallaren, noga givande akt
på tiden. Kontrollera även omedelbart temperaturen. Är
denna för hög eller för låg kan man justera denna genom
att doppa dosan i kallt eller hett vatten. En annan möj-
lighet är att justera framkallningstiden. kan bör dock
inte framkalla vid en temperatur understigande 16°G. Fö:
en viss framkallare rekommenderas följande tider, vid
olika temperaturers 2O°C»16,5®fn. , 24 C:12min. , 27°C:
8,5min. Kontrollera temperaturen ett par gånger under
framkallningsförloppet. J£ät dock aldrig temperaturen ut-
an att den genom omskakning av dosan kan antas ha blivii
lika i hela lösningen.

Under framkallningen bör dosan inte hela tiden stå
stilla. Detta orsakar nämligen ojämn framkallning, vil-
ket särskilt blir märkbart i över- och underkanten av
filmen. Dessutom går framkallningen långsammare enär vi<
framkallningen uppkomna biprodukter inte förpassas bort
från filmens omedelbara närhet, orsakande att färsk frai
kallare inte kommer i kontakt med filmen. Beträffande oi
skakning hänvisas till dosans bruksanvisning.

Eär den förutbestämda tiden för framkallningen, i vi;
ken tiden för uthällning av framkallaren (10-15sek.) bö:
inräknas, passerat, hälles framkallaren tillbaks i flas-
kan. framkallare

Om man inte har använt en allt för snabb (skraftig) <
utan exempelvis D-76 (se nedan) , kan man nu övergå till
att skölja filmen. Detta sker genom att dosan fylles he:
med vatten som sedan får rinna ut fullständigt. Upprepa
proceduren en 4-5 gånger. Det bör påpekas att denna skö:
ning, särskillt vintertid, ej bör göras med vatten dirsl
från vattenledningen, s|vida inte varmt och kallt vattei
kan blandas till ca. 20 C. En allt för stor temperatur-
skillnad orsakar små sprickor i filman-, eller i värsta
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