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CYGNUS 
Östergötlands 

Astronomiska Sällskap 

Medlemsblad för  

ÖAS webbplats 

< http://www.astronomi-oas.nu/ > 
ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar och därmed 
får Cygnus digitalt, då det sparar både på miljön och på vårt arbete! Vi 
ser därför gärna att så många som möjligt blir e-medlemmar och tar 
därför tacksamt emot anmälning om detta via mail till sekreteraren: 
sekreterare@astronomi-oas.nu 

Som e-medlem får du meddelanden via e-post om aktuella händelser och 
när en ny CYGNUS finns att hämta. 

”Rymdboken: en spännande resa i Universum” Förlag: Rebus, art. Nr. 30123 
En utmärkt och intressant bok för barn (6-9 år och även äldre), som vill lära sig mera om vårt solsystem, 
mm. Ganska tjocka blad, och med många bilder med fakta om planeterna i vårt solsystem. 
<http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173399353> 

”Mars: upptäck den röda planeten - från den tidiga astronomin till framtidens Marsforskning” av  
Stuart Murray 
<http://www.bokus.com/bok/9789163828010/mars-upptack-den-roda-planeten-fran-den-tidiga-
astronomin-till-framtidens-marsforskning/> 

”Jakten på liv i universum” av Peter Linde 
Läs förordet och det första kapitlet till boken i bilagan  
<http://www.adlibris.com/universum> 

Läs intressanta artiklar om astronomi i Forskning & Framsteg: 
<http://fof.se/amne/astronomi> 
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ÖAS årsmöte: Utdrag ur protokollet 14/3 2013 
 

§ 9 Val av ordförande 
Ragnar Erlandsson valdes enhälligt till ny ordförande för perioden mars 2013/mars 2014 

§ 10 
 
 
 

Val av styrelseledamöter  
Följande 4 styrelseledamöter har föreslagits för perioden 2013/15: 
     omval av Åsa Thorén 
     omval av Anders Wettergren  
     omval av Pär Börjesson 
     omval av Carl Öhman 
 
Mötesdeltagarna godkände förslagen. 
 
Följande styrelseledamöter är redan valda för perioden 2012/2014:  
     Sven Magnusson  
     Gunnar Serrander  
     Anders Hartman 
     Carl Öhman 
 

§ 11 Val av två revisorer 
Valberedningens förslag för revisorer år 2013 är: 
     omval av Bengt Erik Söderström  
     omval av Jan Wenäll 
 
Mötesdeltagarna godkände förslagen. 
 

§ 12 Diskussion rörande problematiken kring valberedningen  
Vi beslutade att fortsätta som tidigare, d.v.s att styrelsen agerar valberedning även i 
fortsättningen. 
 

Efter ÖAS årsmöte hade ÖAS styrelse ett konstituerande möte varvid styrelsemedlemmarnas 
uppgifter bestämdes till: 
 
Ordförande Ragnar Erlandsson          Ledamot     Anders Hartman (webbmaster) 
Vice ordförande                  Gunnar Serander             Ledamot     Carl Öhman (observatoriechef) 
Sekreterare Åsa Thorén                       Ledamot                 Anders Wettergren 
Kassör Sven Magnusson             Ledamot                 Per Börjesson 

 
 ÖAS aktiviteter 2013/2014 

 
2013   28/9         20:00  Astronomins dag & natt - Öppet hus! (Endast vid klart väder!) 
2013   17/10            18:00  Höstmöte, Linköpings Universitetet 
2013   25-28/11       19:00  Observationsvecka, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!) 
2013   28/11            19:00  Stjärnbildspresentation i värmestugan + observation vid klart väder 

2014    23/1        19:00  ÖAS/NAK Vinterns stjärnhimmel, värmestugan (ev observation vid klart väder) 
2014    17-20/2        19:00  Observationsvecka, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!) 
2014    20/2        19:00  Stjärnbildspresentation i värmestugan + observation vid klart väder 
2014    13/3        18:00  Årsmöte på universitetet     
2014    20/3        20:00  Observationskväll, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!) 
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Den teknik som Rüdiger berättade om kan 
beskrivas som ett slags "bakvänd astronomi" där 
man inte primärt är intresserad av de astronomiska 
objekt man betraktar med sina radioteleskop, utan 
istället använder mätningarna för att erhålla ett väl 
definierat referenssystem för jorden. De astro- 
nomiska objekt som passa bäst för detta är 
punktformiga avlägsna källor som t.ex. quasarer.  
Dessa objekt är ofta "tråkiga" ur astronomisk 
synvinkel, men fungerar väl för radiointer- 
ferometri.  Rüdiger visade en bild som visade hur 
de 295 radiokällor som används för ICRF 
(International Celestial Reference Frame) fördelar 
sig över himlen. Dessa avlägsna men starka radio- 
signaler kommer från s.k. AGN (Active Galactic 
Nuclei) och alstras när gas och stoft sugs in i ett 
supermassivt svart hål i centrum av dessa unga och 
kraftigt rödskiftade galaxer. Vilken karaktär den 
observerade strålningen får beror på från vilken 
vinkel vi på jorden råkar betrakta denna galax. 

Precisionen med vilken dessa källors läge på 
himmelssfären kan bestämmas beror av 
våglängden och mottagarantennens storlek. Om 
man kopplar samman radioteleskop på olika 
ställen på jorden kan man genom interferometri 
erhålla en "effektiv antennstorlek" som vida 
överstiger de individuella antennernas storlek 
vilket ger en vinkelupplösning ner till 1,7 milli-
bågsekunder. Vågfronten från den strålning som 
dessa avlägsna källor alstrar är praktisk taget 
perfekt plan, och det är genom att mäta 
tidsskillnaden mellan registreringen av signalen 
vid olika punkter på jorden som man kan erhålla 
den sökta informationen.   

Mätningarna går till så att ett nätverk av teleskop 
mäter på samma källor ett antal dagar varvid de 
analoga signalerna digitaliseras och sedan 
korreleras med varandra med speciella algoritmer. 
Denna mätning kommer då att ge ett samband 
mellan det inertialsystem som radiokällorna 
definierar (CRF=Celestial Reference Frame) och ett 
jordbundet system (TFR=Terrestrial Reference 
Frame).  På detta sätt kan man göra mycket 
noggranna bestämningar av Jordens orientering 
och rotation.  Som exempel visade Rüdiger hur det 
välkända meteorologiska fenomenet El Nino som 

beror på periodvis återkommande ändringar hos 
havsströmmar i Stilla Havet gav mätbara 
förändringar i Jordens rotation.  Även information 
om hur signalen fortplantas genom atomsfären kan 
erhållas. Som exempel på hur olika observatorier 
samarbetar tog Rüdiger en mätning som 
benämndes CONT11 där 13 stationer spridda över 
jordklotet observerat under 15 dagar.  

Rüdiger nämnde det internationella samarbetet 
GEOSS (Global Earth Observation System of 
Systems) vars mål är att länka samman 
observationssystem runt Jorden.  Detta kommer att 
förbättra kvalitén på de data inom geovetenskap 
som bl.a. kan tjäna som viktigt 
informationsunderlag för politiker inom 
kontroversiella områden som t.ex. effekter av den 
globala uppvärmningen.  Som exempel nämndes 
mätningen av havsnivå. Att mäta havsnivån med 
en mätsticka vid kusten ger ju endast den relativa 
förändringen mellan land- och havsytan som även 
påverkas av landhöjning eller sänkning.  Genom att 
utnyttja satelliter som korrelerats med lång- 
basradiointerferometri erhåller man en 
absolutmätning relativt ITRF (International 
Terrestrial Reference Frame)med en osäkerhet på ca 
2 mm/år. Detta värde kan jämföras med de värden 
för havsnivåns förändring som kan förväntas på 
grund av den globala uppvärmningen: smältning 
av is på Grönland (0,05-0,21 mm), smältning av is 
på Antarktis (0,14-0,21 mm), termisk expansion av 
havsvattnet (0,42-1,60 mm). Det finns alltså skäl att 
arbeta för att ytterligare förbättra noggrannheten, 
vilket också inletts med projektet VLB1 2010 med 
ambitionen att ytterligare förbättra precisionen och 
kunna göra både kontinuerliga och snabbare 
mätningar än idag. För att uppnå detta krävs 
teleskop som kan riktas in snabbare (minskar 
inverkan av atmosfärisk turbulens), ökad 
känslighet (kan uppnås med ökad bandbredd, 
cryogeniskt kylda mottagare och högre 
samplingshastighet) samt ökad tidsupplösning. 

Som avslutning visade Rüdiger hur de två 
projekterade "tvillingteleskopen" i Onsala kommer 
att placeras. Dessa teleskop kommer med säkerhet 
att kunna bidra till en förbättrad kännedom om vår 
egen Jord! 

Referat av föredraget "Geodetisk långbasradiointerferometri-
en teknik av grundläggande betydelse för geovetenskaper" 
som gavs av professor Rüdiger Haas vid ÖAS årsmöte 14/3 
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Om någon är intresserad av gamla årgångar av Astronomisk Tidsskrift 
från nr 2-1980 till nr 4-2000 samt Populär Astronomi från nr 1-2003 till 
2012 kan ni kontakta Ulf Sandberg (ulf.sandberg@vti.se). Tidskrifterna 
skänks bort mot avhämtning. Först till kvarn... 

Som bilaga till denna Cygnus följer förordet och det första kapitlet ur 
Peter Lindes bok ”Jakten på liv i universum”.  

Intresserad av gamla årgångar av 
astronomiska tidskrifter? KONTAKT 

ÖAS postadress 
ÖAS 

c/o Åsa Thorén 
Platens väg 30 

590 77 Vreta Kloster 
 

Postgiro: 431 37 13-3 

Ordförande 
Ragnar Erlandsson 

Boställsgatan 42 
583 31 Linköping 

Bostad: 013-21 26 69 
Mobil: 073 36 00 787 

ordforande@astronomi-oas.nu 

Sekreterare 
Åsa Thorén 

Bostad: 013 125 325 
Mobil: 0703 325 325 

sekreterare@astronomi-oas.nu 

Presentation av styrelsen  

Ragnar Erlandsson, Ordförande 
ordforande@astronomi-oas.nu 

Om bilagan: Utdrag ur boken ”Jakten  
på liv i universum” av Peter Linde 

Gunnar Serrander, Vice Ordförande 
viceordforande@astronomi-oas.nu   

Sven Magnusson, Kassör 
kassor@astronomi-oas.nu 

Åsa Thorén, Sekreterare 
sekreterare@astronomi-oas.nu      

Anders Hartman, Ledamot 
styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Per Börjesson, Ledamot 
styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Anders Wettergren, Ledamot 
styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Carl Öhman, Ledamot 
styrelseledamot@astronomi-oas.nu 
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Bild 1. I ett träsnitt, troligen gjort på 1880-talet till en bok av den franske astronomipopularisa-
torn Camille Flammarion, illustreras den medeltida människans strävan att spränga gränser och 
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Bild 2. Stjärnparallax är en skenbar 
effekt som beror på jordens rörel-
ser. (Peter Linde)

Bild 3. Lord Rosses teckning av M51 från 1845. Denna 
²RIFYPSWE²�ZMWEHI�WMK�WIHIVQIVE�ZEVE�IXX�WXNmVRW]WXIQ��IR�
KEPE\��QIH�¾IVE�LYRHVE�QMPNEVHIV�WXNmVRSV��(William Parsons)
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Bild 4. Den klotformiga stjärn-
hopen M80. Hundratusentals 
stjärnor kretsar kring ett ge-
mensamt cent rum.
(Hubble Heritage Team  (AURA/STScI/ 
NASA))

&MPH�����%RHVSQIHEKEPE\IR�¯�IXX�WXNmVRW]WXIQ�QIH�QIV�mR�����QMPNEVHIV�WXNmVRSV���(Adam Evans)
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Bild 6. Månen ligger på ett avstånd från jor-
den på en ljussekund. (NASA/Sean Smith).
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timmar. (Peter Linde)
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&MPH����(I�¾IWXE�J}V�FPSX-
XE�}KEX� W]RPMKE� WXNmVRSV-
RE�FI½RRIV�WMK��¯������
ljusår från oss. Karlavag-
nens stjärnor ligger 100 
ljusår bort.
(Peter Linde)

Bild 9. Här illustreras den moderna uppfattningen av vår egen galax,  Vintergatan, sedd ovanifrån. 
Diametern är cirka 100 000 ljusår. Den består av mer än 200 miljarder stjärnor tillsammans med 
WXSVE�QmRKHIV�KEW�SGL�WXSJX��7SPW]WXIQIXW�TPEXW�mV�QEVOIVEH���(NASA/JPL-Caltech).
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Bild 10. Fördelningen av universums materia inom de närmaste 2,5 miljarderna ljusår. Varje 
PNYW�TVMGO�mV�IR�KEPE\LST��1MRHVI�]XSV�mV�WYTIVKEPE\LSTEV��*mVKIVRE�QSXWZEVEV�EZWXoRH��FPoXX�mV�
RmVQEWX��V}XX�QIWX�EZPmKWIX��-�J}VKVYRHIR�W]RW�ZoV�IKIR�ZMRXIVKEXE��(NASA/IPAC)
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Bild 11. Ett utsnitt ur Hubbleteleskopets 9PXVE�(IIT�*MIPH� Utsnittet motsvarar den vinkel en en-
OVSRE�ZMWEV��WIHH�To�GMVOE�����LYRHVE�QIXIVW�EZWXoRH���%PPE�W]RPMKE�SFNIOX�mV�KEPE\IV���(I�QMRWXE�
FI½RRIV�WMK�RmVE�HIX�SFWIVZIVFEVE�YRMZIVWYQW�KVmRW���(NASA/ESA/Hubble)
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MÅTTENHETER I RYMDEN

En ljussekund = härifrån till månen

,YRHVE�PNYWXMQQEV�!�WXSVPIOIR�To�ZoVX�WSPW]WXIQ

Tio ljusår = våra närmaste stjärngrannar

Hundratusen ljusår = diametern på vår egen galax, Vintergatan

Tio miljoner ljusår = våra närmaste galaxgrannar

Tio miljarder ljusår = till universums utkanter i tid och rum
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