Klassisk Astronomi 7.5 hp

Ragnar Asker

Astronomiövningar som kräver observationer
Här följer några övningar som jag vill att Du skall göra. Vi börjar med lite uppvärmning!
1 Fyra fel på fyra bilder: Här är de första fyra bilderna. Ta en kritisk titt på dem. Vad är
fel? Varje bild är fel på något sätt.

Bild 1: skuggan faller åt fel håll dvs mot solen
Bild 2: skugga under molnet trots att solen står lågt det borde snarare vara tvärtom på
molnet
Bild 3: månen är belyst från fel håll i relation till solen
Bild 4: det är svårt att se stjärnor när solen är uppe dvs för ljust men det kanske går med
specialutrustning?
2 Numrera följande objekt efter avstånd till Jorden (1 är närmast)
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2………satelliter i bana (runt jorden)
6………Polstjärnan
1………regnbågen
7………Andromedagalaxen
4………Solen
5………Pluto
3………månen
Observations projekt under kursen.
I. Himlakropparnas läge – en lite större uppgift
Jag vill att ni skall studera hur Solen, Månen, och stjärnorna rör sig över himlen i denna
övning. Den kräver dock att ni gör observationer två gånger per dygn vid exakt samma
tidpunkter varje dag. För den första deluppgiften (På dagen), som gäller observationer under
dagtid, så kan de spridas ut under hela kursen. Den andra deluppgiften (På kvällen/natten)
kräver ca 10 observationer i princip flera dagar i rad vid samma tid (=svårt…). Det kommer
inte att gå men man kan ju hoppas. Om det är mulet så får man hoppas på bättre väder
nästa dag/natt.
Alltså: En observation på dagen och en på kväll/natten.
På dagen:
Bestäm dig för en plats där du ser så mycket som möjligt av horisonten åt, i huvudsak,
söder. Fotografera himlen med mobilen och/eller försök att rita av hur Solen och Månen står
i förhållande till landskapet runt dig! Noggrannhet är en dygd! Vilken fas har månen?
På kvällen/natten:
Bestäm dig för en plats där ni ser så mycket som möjligt av horisonten åt, i huvudsak, söder.
Fotografera himlen, gärna med flera bilder, och/eller rita av hur det ser ut. Särskilt noga hur
Månen ser ut och var den står. Vilken fas har månen? Också var det finns eventuella
planeter?
Ja, det kommer att vara molnigt, och då får man hoppa över en observation vid det tillfället.
Det viktigaste är dock att ni noter datum och tid för alla observationer!
Gå ut! Se upp! Upplev! Urskilj!
När du börjar bli klar med dessa observationer vill jag att du skall sammanställa dem och
resonera kring hur och varför himlen förändras som den gjorde under dina observationer!
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Bild 1 dag, 170929 klockan 12:03

Bild 1 natt, 170929 klockan 20:02

Bild 2 dag, 170930 klockan 12:02

Bild 2 natt, 170930 klockan 20:02

Bild 3 dag, 171003 klockan 12:01

Bild 3 natt, 171003 klockan 20:02
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Bild 4 dag, 171012 klockan 12:00

Bild 5 dag, 171013 klockan 12:00

Bild 6 dag, 171015 klockan 12:02
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Bild 4 natt, 171012 klockan 20:02
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Bild 5 natt, 171016 klockan 20:05

Bild 7 dag, 171017 klockan 12:00

Bild 8 dag, 171018 klockan 12:01

Bild 6 natt, 171017 klockan 20:01
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Bild 7A natt, 171025 klockan 20:01

Bild 7B natt, 171025 klockan 20:02

Bild 8 natt, 171030 klockan 20:04 (+1)
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Bild 9 dag, 171031 klockan 12:02 (+1)

Bild 9A natt, 171102 klockan 20:00 (+1)

Bild 9B natt, 171102 klockan 20:01 (+1)
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Bild 10 dag, 171103 klockan 12:00 (+1)

Bild 10 natt, 171113 klockan 20:01 (+1)
Alla bilder är tagna i sydlig riktning från södra delen av Rydebäck vid samma plats
varje gång med 18 mm brännvidd på objektivet.
Dagbilder:
Det man kan se på dag bilderna med avseende på solens faser är att den står lägre på
himlen för varje dag som går, om det inte hade varit så molnigt kanske man hade kunnat se
månen på bild 6, 7 & 8 i fjärde kvarteret (från halvmåne till mörk måne).
Att solen står lägre på himlen för varje dag som går beror på jordaxelns lutning och jordens
rotation runt solen, solvinkeln blir lägre när vi går mot vinter (på norra halvklotet) och står
som lägst på himlen vid vintersolståndet den 21:e December (2017). Bild 9 och 10 är väldigt
molniga bilder med solen i en annorlunda position än tidigare mer åt höger/väster men här
har också vintertiden kommit in i bilden både bokstavligt och bildligt talat.
Nattbilder:
Det man kan se på natt bilderna, bild 1 & 2 är att månen står mer österut (vänster i bilden)
för varje dag som går, månen är i andra kvarteret (från halvmåne till fullmåne) dvs tilltagande
måne, i bild 3 är månen precis utanför bilden till vänster därav en rätt ljus himmel trots att det
är molnigt.
Ev kan man på bild 1 & 2 se Altair (i mitten av bilden) och Saturnus också (till höger i bilden)
I bild 4-6 så kan man inte se månen men ev Altair (i mitten av bilden, lite till vänster och lite
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uppåt). Natt bilden 7A är tagen på samma sätt som tidigare men på natt bilden 7B har jag
ändrat väderstrecket från sydlig riktning till sydvästlig riktning. Det gör att jag fick med månen
som är i första kvarteret dvs tilltagande måne. Nattbilden 8 där ligger månen i andra
kvarteret dvs tilltagande måne. Nattbilden 9A är tagen på samma sätt som tidigare men där
hände något oväntat optiskt fenomen? det ser ut som att månen är i bilden men den syntes
inte i sökaren i bild 9B har jag ändrat riktningen lite mot sydsydost för att få med den verkliga
månen som är i andra kvarteret dvs tilltagande måne. Bild 10 här syns inte månen i något
väderstreck vid denna tidpunkt. (Detta var verkligen en bild tagen i sista timmen då det var 4
timmar kvar till deadlinen för denna inlämningsuppgift).
Vintertid
(Oj jag kom på i efterhand att bilderna tagna efter 171029 borde ha korrigerats med en
timma plus för att stämma med den tidigare fotoserien. Det var därför månen verkade ha
gjort ett så stort hopp).
Reflektion
Det hade självklart varit väldigt roligt om det hade gått att få en fotoserie 10 dagar i rad med
klar himmel och ha det som ett underlag för denna uppgiften. Jag insåg väldigt snabbt att det
inte skulle gå, då det fanns många utmaningar som moln, regn, hård vind (påverkar stativet
till kameran). Det som slog mig vara att ljusföroreningar (från bostäder och bilar) faktiskt var
ett stort problem men det största problemet var faktiskt att det var så hög luftfuktighet en stor
del av tiden. En fototeknisk sak var också att hitta lämplig exponeringstid nattetid för månen
och stjärnorna, för lång exponering gör att även stjärnor dras ut i bilden, för kort
exponeringstid gör att kamerans ISO värde blir väldigt högt. Jag kom fram till att en
exponeringstid på 1-2,5 sekund verkade lagom. Jag insåg också att fota i raw format gjorde
att det fanns mera utrymme för att korrigera bilderna i efterhand. Ett annat experiment som
jag gjorde var att göra en kort “star trail” film, där blev det väldigt tydligt att se hur stjärnorna
ser ut att röra sig på himlen (pga jordens rotation).
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II. Konsten att bestämma sin latitud.
Denna övning kräver en stjärnklar natt.
Du skall med hjälp av Polstjärnan bestämma din latitud.
Vad menas med latitud? De liggande linjerna (lata) i ett positionssystem som är indelade
från ekvatorn 0 grader till nordpolen 90 grader.
Hur kan man bestämma den? Med en stjärnas hjälp? Om man är på norra halvklotet kan
man mäta eller uppskatta vinkeln mellan horisonten och polstjärnan en klar natt, då vet man
vid vilken latitud man är på tex mha av en sextant eller en gradskiva dvs vinkel motsvarar
latituden i grader.
Och med hjälp av handen och fingrarna?
Se en tänkt linje mellan horisonten och polstjärnan, håll ut en rak arm mot horisonten med
en knuten näve knogarna utåt, uppskatta sedan hur många knytnävar på varandra det
behövs för att komma till polstjärnan, varje näve räknas som 10 grader addera antalet nävar
för att få ett uppskattat gradtal, man kan också använda fingrar för att få en högre
noggrannhet tex ett lillfinger räknas som 1 grad och de tre mellersta fingrarna räknas som 5
grader.
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170920, 18 mm, bländare 3,5, slutare 2,5 sekunder, iso 12800, (Polstjärnan)

Astrolabium Z=(90-alt)
Jag uppskattade höjden till Polstjärnan mha handen och fingrarna till 70-75 grader.
https://www.timeanddate.com/astronomy/measuring-the-sky-by-hand.html
Med Astrolabium versionen fick jag fram Z=(90-39)=51 grader.
https://www.eso.org/public/outreach/eduoff/aol/market/information/finevent/finevent-polar.ht
ml
Vid kontroll på karta fick jag fram att latituden för Helsingborg är ca 56 grader norr.
http://latitudelongitude.org/se/helsingborg/
(Det blev inte så bra värden kanske pga att jag inte hade en så tydlig horisont mot norr?).
III. Extrauppgift.
Jag testade att göra några star trails fotograferingar, det var intressant att se stjärnornas
rörelser som framträdde väldigt tydligt, här är kameran riktad mot väster.
Startrails 1 cloudy
https://vimeo.com/241077746
Startrails 2 clear
https://vimeo.com/241078709

