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• Eftersom inriktningen skulle ske medelst fjärrstyr-
ning måste den kunna göras med hög noggrannhet, 
bättre än en bågminut. Detta motsvarar ungefär en 
enkrona sedd på 300 m avstånd. Ett lämpligt stativ var 
Paramount 1100, tillverkat av Software Bisque, USA.

• Systemets känslighet (teleskop + kamera) skulle vara 
tillräckligt hög för att färgbilder på ljussvaga objekt skulle 
kunna göras inom 10 minuters total exponeringstid.

Dessa krav innebar att stora krav måste ställas på 
stativets mekanik och elektronik. Förutom en hög 
inriktningsnoggrannhet måste det också kunna följa ett 
objekt med så hög precision att ingen märkbar avdrift 
sker under dessa tio minuter. Särskild guidning undvikes 
eftersom detta komplicerar fjärrstyrningsaspekten avse-
värt. Samtidigt innebär kraven ett rimligt stort teleskop 
och framför allt en mycket känslig kamera. Då en färg-
bild görs genom att digitalt sätta ihop tre bilder tagna 
med respektive rött, grönt och blått filter måste kameran 
vara tillräckligt känslig, även i blått, för att få tillfredsstäl-
lande resultat.  Figuren nedan visar en förenklad prin-
cipskiss på det slutliga systemet. Teleskopvalet föll på en 
Celestron 14 med 35 cm spegeldiameter och kameran blev 
en Apogee 7, se bilderna på uppställningen på sidan 44.  

Fokalreduceringslins och filterhjul kompletterade syst-
emet så att större synfält kunde åstadkommas (ca 17 
bågminuter) och för att ge möjlighet både till färgbilder 
(RGB-filter) och till vetenskapliga mätningar (BVR-
filter). Kommunikationen till yttervärlden genomfördes 
med en snabb (6 Mbyte/s) mikrovågsbaserad förbin-
delse till nätet. 

För att finansiera projektet startades en massiv kam-
panj med ansökningar till olika instanser och utnyttjande 
av lokala kontakter. Efter ett års tid var finansieringen 
klar, materielen kunde anskaffas och den 11 maj 1999 
gjordes den officiella invigningen. 

Universum rakt in i klassrummet!
Under drygt tre år har observatoriet på försöksbasis 
erbjudit skolklasser, framförallt på gymnasienivå, att göra 
fjärrstyrda observationer med teleskopet. Detta tillgår 
sålunda: En lärare på skolan bokar med observatoriets 
ansvarige 2–3 kvällar i följd, varav de senare utgör reserv.  
Den nödvändiga mjukvaran skickas till skolan och ingår 
i den avgift som tas ut. Styrprogrammen utgörs av 
The Sky och CCDSoft, vilka måste installeras i skolans 
dator. Läraren utarbetar tillsammans med klassen ett 
litet observationsprogram, där avsikten är att observa-
tionerna på lämpligt sätt skall belysa undervisningen 

Tycho Brahe-observatoriet i Oxie utanför 
Malmö byggdes 1973 efter en gemen-
sam framställning till Malmö kommun från 
de två astronomiska föreningarna Tycho 
Brahe-sällskapet och Malmö Astronomi- & 
Rymdfartssällskap. Två observationshus 
med avdragbara tak innehåller vartdera ett 
Celestron 14-teleskop med 35 cm speglar. 
Huvudbyggnaden innehåller ett mötesrum 
där studiebesök från skolor och allmänhet 
genomförs. Verksamheten är inriktad på folk-
bildning och på amatörastronomiska aktivite-
ter. Mer information återfinnes på hemsidan 
www.tbobs.lu.se  

Vad är en ccd?
En kamera med ccd-sensor (ccd=charge coupled device) har en 
digital detektor som består av en stor mängd (t.ex. 1024 x 
1024) små halvledarelement med mycket hög ljuskänslighet 
arrangerade i en rektangulär matris. Varje bildelement, eller 
pixel, är ofta inte större än ca 10 mikrometer (0,01 mm) och 
kan uppfånga upp till 90 % av de fotoner som faller på den. 
Kamerorna började användas vid professionella observatorier 
i början av 1980-talet och innebar genom sin enorma ljus-
känslighet en revolution for den astronomiska forskningen.

Nedan ses en principskiss över systemet. Till höger ses 
kontrollprogrammet för teleskopet på bildskärmen. Genom 
att peka på ett objekt på kartan på skärmen kan teleskopet 
dirigeras dit. 
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Universum 
till klassrummet

Tycho Brahe-observatoriet i Oxie 
erbjuder sina tjänster:

Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö  erbjuder skolor över 
hela landet möjligheten att själva observera universum via obser-
vatoriets fjärrstyrda teleskop. Lärare och elever som testat syste-
met har blivit mycket entusiastiska. av Peter Linde

Den grundläggande drivkraften för projektet 
”Universum till klassrummet” är att stimulera 
ungdomars medvetenhet om och nyfikenhet 

på naturvetenskapen, särskilt astronomin. Det är viktigt 
att aktivt motverka vidskepelser, både gamla och nya, 

som inte bara är vanliga i vårt moderna samhälle utan 
även tycks sprida sig. Astronomi inte bara är en viktig 
vetenskap, utan också en kulturyttring som berör många 
andra avgörande aspekter i människors liv, såsom t.ex. 
filosofi och religion. Även astronomins estetiska och 
emotionella aspekter bör tillvaratas. Perspektiv och 
värden funna i astronomins värld är tillämpbara och 
värdefulla även i människors dagliga tillvaro.

Kamera med ccd-sensor inköptes
För drygt tio år sedan köptes den första ccd-kameran 
till Tycho Brahe-observatoriet  i Oxie utanför Malmö.  
När de första bilderna togs stod det genast klart att den 
skulle ge amatörastronomer helt nya möjligheter på lik-
nande sätt som den revolutionerat fackastronomin tio år 
tidigare. Några år senare slog Internet igenom med full 
kraft, webb och hemsidor blev nya begrepp kända för 
gemene man. På observatoriet föddes idén att bygga ett 
nytt teleskopsystem, helt baserat på ccd-observationer 

och med möjlighet till fjärrstyrning. 
Genom att erbjuda observationsmöjlig-
heter till skolor över hela landet skulle 
en helt ny dimension av astronomipro-
paganda kunna åstadkommas på ett 
effektivt sätt. 

Systemets uppbyggnad
Efter en diskussion och analys kom 
man fram till några grundläggande 
tumregler och därav en definition för 
detta nya system:

Det fjärrstyrda teleskopet, typ 
Celestron 14, sett i dagsljus med 
taket avdraget. Kameran med ccd-
sensorn ses i närbild till höger. 
Den kyles elektriskt och har ett 
synfält stort som halva månen.
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RYMDUNGARNA TRÄFFAR KOSMONAUTEN

I bakre raden syns kosmonaut Viktor Afanasjev (t.v.) och Leif 
Pålsson (MoonShop). Rymdungarna framför dem är i mit-
tenraden Kim Ytterberg, Gordon Johnsson och Oscar Quick, 
i främre raden Kai Ytterberg, André Maass, Harley Johnsson 
och Martin Mossberg.

VIKTOR MICHAILOVITJ AFANASJEV – NÅGRA FAKTA

Född 1948 i Brjansk, Ryssland, gift och har 
två vuxna barn. Examen från den militära 
flygskolan i Kachinsk 1970 och från Ordzjo-
nikidze flyghögskola i Moskva 1980.

På 1970- och 1980-talen tjänstgjorde han 
i det sovjetiska flygvapnet, både som pilot 
och som utbildare. Från 1985 har han del-
tagit i rymdprogrammet. Sitt första uppdrag 

hade han som befälhavare för reservgrupp 
Mir 7. Den 2 december 1990 påbörjade han 
sin första rymdflygning med Mir 8. Han vista-
des vid det tillfället 175 dygn i rymden.

Viktor Afanasjev är nu rymdveteran med 
sina sammanlagt fyra vistelser på Mir och 
ISS på tillsammans över 550 dygn i rymden 
och har genomfört sju rymdpromenader.

In genom dörren till observatoriet i Oxie stiger en 
man i normallängd, snyggt klädd i ytterrock och keps. 
Viktor hälsar med ett handslag av järn och med en 

blick av stål och blir genast kvällens givna mittpunkt. 
Viktor Afanasjev börjar berätta om förberedelser inför 
uppskjutning från rymdbasen Baikonur i Kazakstan, och 
om livet ombord på den internationella rymdstationen 
ISS. Viktor var senast i rymden för ett drygt år sedan 
just på ISS. Vi fick se många bilder av det myckna arbete 
som det är att bygga upp en ny rymdstation. Ännu 
så länge kan bara tre personer åt gången bo däruppe, 
eftersom de ryska Sojuzfarkosterna som kan användas 
som räddningsfarkost om något skulle hända bara har 
plats för tre personer. Den ”rymdambulans” som det är 
meningen att USA ska bygga och frakta upp har drab-
bats av förseningar. Irriterande, tyckte Viktor. 

Så var det dags för dagens andra huvudpersoner 
– Rymdungarna – att få komma till tals. Laddade 
med frågor undrade barnen bl.a. varför rymd-

farare heter kosmonauter i Ryssland men astronauter 
i USA. Skillnaden mellan namnen på rymdfararna var, 
enligt Viktor, hur långt ut i rymden som länderna ville 
komma med sina män och kvinnor. USA ville komma 
till stjärnorna och döpte yrket till astronaut (stjärna 
heter aster på latin) medan Ryssland/Sovjetunionen var 
nöjda om de bara kom ut i rymden (kosmos), vilket gav 
kosmonaut. Städning av en rymdstation var en annan 
intressant fråga, som Rymdungarna ställde. Och se, det 
är precis lika tråkigt som på jorden. Rymdfararna använ-
der antistatiska dukar, dit dammpartiklarna flyger och 
fastnar. När städningen är slut, så måste man visa upp 

dammtrasorna i kamerorna på stationen för personalen 
på marken. Är då inte dukarna av rätt grå färg, så betyder 
det att städningen inte är tillräckligt väl gjord, och så är 
det bara att börja om . . .

Kvällen med den ryske kosmonauten fortsatte där-
efter med en videofilm, denna gången om livet 
på den ryska rymdstationen Mir som var i drift 

1986–2001. Vi åskådare fick se klassiska trick som hur 
man dricker vattendroppar i tyngdlöst tillstånd och hur 
man kan snurra runt, runt i rummen. Dessutom fick vi 
se hur kosmonauterna klippte varandras hår. Den som 
skulle få sitt hår kortat höll i en dammsugare för att 
fånga upp de avklippte stråna. Hårstån på flykt kan näm-
ligen orsaka problem både för tekniken och genom att 
kosmonauterna kan få dem i halsen när de sover.

Kvällen avslutades med presentutdelning. Rymdung-
arna fick var sitt fotografi med hälsning och namnteck-
ning, de flesta hade Viktor själv tagit, av jorden eller 
inuti rymdstationen ISS. Till Tycho Brahe-observatoriet 
skänktes en almanacka med många fina och vackra bilder 
från det ryska rymdprogrammet. Sist av allt fotografera-
des Rymdungarna tillsammans med gästerna.

Två timmar av fantastisk upplevelse var till ända. Kos-
monauten tog sig en kort titt på observatoriets teleskop, 
innan han for tillbaka till sitt hotell.                              ♦

I december 2002 fick Tycho Brahe-observatoriet 
i Oxie och dess barngrupp Rymdungarna i san-
ning ett unikt besök. Direkt från Stjärnstaden, den 
anläggning i Ryssland där kosmonauter bor, tränar 
och utbildas, kom kosmonauten Viktor Afanasjev 
på snabbesök för att berätta om livet i rymden på 
rymdstationerna Mir och ISS. Besöket ordnades i 
samarbete med företaget MoonShop i Malmö, som 
arbetar med temaresor om rymden i Ryssland.

Samarbetet mellan Ryssland och USA 
har intensifierats efter Sovjetunionens upp-
lösning. Detta har även påverkat Viktor Afa-
nasjev. Från oktober 1996 till januari 1998 
tränades han till Mir 25 som befälhavare för 
reservgruppen. Från den 23 till den 31 okto-
ber 2001 vistades han på ISS.

av Peter Hemborg
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PETER LINDE är docent i astronomi vid Lunds universitet 
och därtill flitig popularisator av astronomiämnet.

Bilden till vänster föreställer den stora galax-
hopen i stjärnbilden Berenikes hår. Bilden 
är sammansatt (en mosaik) av 12 separata 
bilder för att täcka hela fältet. Exponerings-
tiden var 2 minuter för varje delbild och 
observationen gjordes i samband med ett 
specialarbete på Erik Dahlbergsgymnasiet i 
Jönköping.

i astronomi och fysik. Observatoriet i sin tur utser en 
handledare som bistår läraren och som befinner sig på 
observatoriet vid själva genomförandet.  

När väl uppkopplingen mellan skolan och obser-
vatoriet via Internet är gjord är själva observationerna 
mycket enkla att göra. Bilden nere till höger på sidan 45 
visar ett exempel på vad elevens datorskärm kan inne-
hålla, en konstgjord stjärnhimmel genererad från mycket 
detaljrika databaser. Bland alla objekt ner till minst mag-
nitud 14 (stjärnor, galaxer, nebulosor, asteroider etc.) kan 
eleven fritt välja vad han vill observera. Efter utpekning 
av objektet kommenderas teleskopet med en knapp-
tryckning att ställa in sig på den valda punkten. Därefter 
bestäms exponeringstid och filter och en bild tas. Efter 
ytterligare någon minut finns bilden på elevens skärm 
och jubel utbryter!   

Erfarenheter hittills
Resultaten har således varit mycket positiva. Elever-
nas fascination är påtaglig och även lärarna har varit 
entusiastiska. Förutom astronomiinnehållet används ju 
avancerad informationsteknik. Det finns stora möjlig-
heter till digital efterbehandling, vilket ger intresserade 
elever möjlighet att även sätta sig in i bildbehandlingens 

grunder. I flera fall har skolan kontaktat lokalpressen 
och berättat om sina observationer. Ett par avancerade 
specialarbeten har genomförts av gymnasister, ett om 
asteroider och ett om galaxhopar.

Vädret utgör förstås det största problemet för ”real-
tidsobservationer”, många observationstillfällen har 
fått senareläggas av detta skäl. En del tekniska problem 
förekommer ibland, vilket innebär att lokal expertis 
måste finnas på plats när observationerna görs. Efter-
som verksamheten ännu drivs huvudsakligen ideellt är 
det ibland svårt att få tillräckliga lokala resurser. Vi över-
väger därför att på sikt anställa någon person att driva 
dessa avancerade amatörobservationer. För att detta skall 
lyckas krävs dock ytterligare stöd från myndigheter, före-
tag eller andra intresserade.                                          ♦
  

Bilden närmast till höger visar 
galaxen NGC 891 efter två minu-
ters exponering. Bilden längst 
till höger visar  Krabbnebulosan, 
en sammansatt bild av tre expo-
neringar på en minut vardera i 
färgerna rött, grönt och blått (RGB). 
Båda bilderna togs av av Tekniska 
skolan i Hässleholm. 

Intresserade lärare eller elever kan kontakta 
artikelförfattaren via epost:

peter@astro.lu.se


