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Välkommen till observatoriet: Bakgrund och programförklaring
Tycho Brahe-observatoriet (TBO) är ett amatörobservatorium i Oxie utanför Malmö som drivs av 
det ideella  Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Verksamheten är, förutom amatör-
astronomiska observationer, inriktad på att popularisera astronomin för skolungdom och bland 
allmänhet. Detta är vår lilla programförklaring:  

 Vi är övertygade om att astronomi är ett ämne som kan fascinera alla, icke minst ungdom. 
Den ger ett intellektuellt djup i ett samhälle som tenderar att betona ytlighet. Vi  tycker att 
perspektiv och värden funna i astronomins värld även är tillämpbara och värdefulla i 
människors dagliga tillvaro.

 Vi anser det viktigt att aktivt motverka vidskepelse, som inte bara är vanlig i vårt moderna 
samhälle utan även tycks sprida sig.  En nyligen gjord opinionsundersökning visar att var 
sjunde svensk betraktar astrologi som ”i högsta grad vetenskapligt”.

 Vi anser att astronomi inte bara är en viktig vetenskap utan också en kulturyttring som 
berör många andra aspekter i människors liv, såsom t ex filosofi och religion och menar 
därför att även astronomins estetiska och emotionella aspekter måste tillvaratas. 

 Detta projekt utgör en avancerad koppling mellan astronomi och informationsteknologi. 
Det ger ungdomar en unik chans till att på ett enkelt sätt göra avancerade astronomiska 
observationer och därmed få en första insyn i vad vetenskap kan innebära. 

Mer information om observatoriet finns på dess hemsida, www.tbobs.se.

Vad kan man göra?
Det fjärrstyrbara teleskopet i Oxie är ett modernt 35 cm:s spegelteleskop utrustat med en 
avancerad CCD-kamera, för mer detaljerad information, se nedan. Utrustningen är tillgänglig via 
Internet, dock endast efter överenskommelse med TBO. Vi erbjuder två sätt att använda det:

• Dels grupp- eller klassvis där (förslagsvis) läraren organiserar observationerna tillsammans 
med TBO. Ett observationprogram planeras i förväg. Är gruppen stor kan man lämpligen 
koppla in en videoprojektor till den dator som användes vid fjärrobservationen.

• Dels för användning vid projektarbeten för gymnasister. Flera sådana lyckade projekt har 
genomförts via fjärrobservationer. TBO erbjuder då handledarhjälp, både för att planera 
projektet och för observationernas genomförande.

I samtliga fall genomförs observationerna i ”realtid”, dvs med direkt kontroll över teleskopet och 
dess kamera. Man har hela tiden kontakt (via telefon eller Skype) med någon ansvarig lokalt på 
observatoriet, som vid behov kan hjälpa till och ge tips. 

Teleskopet och dess hyperkänsliga kamera är optimerat för studier av vad man brukar kalla för 
“djuprymdsobjekt”. Detta inkluderar allt som passar in i dess synfält, men framför allt stjärnhopar, 
nebulosor och galaxer. Stjärnor ner till 20:e magnituden har kunnat registreras trots observato-
riets närhet till Malmö. Det passar däremot inte för studier av t ex planeternas eller månens ytor. 

Själva kontrollen av teleskop och kamera görs direkt ifrån en vanlig webbläsare, någon särskild 
mjukvara utöver detta behövs inte. 
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Teleskopets prestanda
I figur 1 visas teleskopet med sin utrustning. Tabell 1 sammanfattar de viktigaste egenskaperna 
hos teleskopet och dess kamera:

Optiska grunddata:

Fabrikat/modell Celestron 14 OTA

Typ Schmidt-Cassegrain

Öppning 35 cm (14 tum)

Fokallängd 3900 mm

Fokallängdsreducerare faktor 2

Kamerans grunddata:

Fabrikat/modell Apogee 7

Typ CCD med elektronisk kylning

Antal pixlar 512 x 512

Synfält 19 x 19 bågminuter

Bildskala 2.2 bågsekunder per pixel

Monteringens grunddata:

Fabrikat/modell Paramount 1100

Typ Tysk montering

Inriktningsnoggrannhet (”Blind pointing”) Normalt bättre än 1 bågminut

Sökhastighet (”Slewing rate”) Ca 1 grad per sekund

Tabell 1. Systemets viktigaste egenskaper.
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Figur 1. Det fjärrstyrbara teleskopet med utrustning.



En typisk observation

Förberedelser
Observationsessionen förbereds i samarbete med ansvarig från TBO. Ofta är en lärare den 
ansvarige på observatörssidan. Förberedelserna innebär att man bokar lämplig tid i förväg. Med 
tanke på väderförhållandena bör man för säkerhets skull boka ett par, tre tider samtidigt. Normalt 
kan man med god sannolikhet avgöra dagen innan vilka väderförhållanden som kommer att råda. 

Det är upp till läraren/eleven att avgöra vad som skall observeras. Förslagsvis försöker man 
naturligtvis anknyta till pågående undervisning på något lämpligt sätt. Handledaren vid TBO kan 
hjälpa till med tips.  Handledaren behöver i förväg känna till ungefär vad som ska observeras så 
att denne kan kontrollera att det är genomförbart. Att tänka på:

• Man måste vara användarregistrerad  innan man kan använda  systemet (se nedan).

• Det är möjligt att i förväg simulera observationerna. Man gör samma åtgärder som vid en 
riktig observation utan att teleskopet verkligen används.

• Kontrollera att ett tilltänkt objekt verkligen är observerbart vid tidpunkten för observationen, 
dvs ovanför horisonten (minst 10 grader). Ett utmärkt program för att i förväg analysera 
detta är  Stellarium, ett fritt  sk planetarieprogram där den aktuella stjärnhimlen noggrannt 
kan studeras.

• Notera att månljuset spelar in. Vid t ex fullmåne är det svårt att observera ljussvaga objekt.

• Kamerans synfält är begränsat till ca 20 bågminuter.

• Kamerans känslighet är så hög att exponeringstiden ofta kan hållas kort, normalt i 
intervallet 1 – 180 sekunder.

Inloggning
Använd en webbläsare och gå till sidan http://www.tbobs.se:1080/BrowserAstronomy.

Handledaren har förberett att sidan kan nås och att instrumenten är online. Figur 2 visar 
inloggningssidan och figur 3 inloggningsrutan. 

Figur 2. Välkomstsidan för teleskopstyrningen.
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http://www.tbobs.se:1080/BrowserAstronomy


Figur 3. Inloggningsrutan.

Registrering av ny användare
Man måste först vara registrerad hos TBO för att kunna logga in. Detta är enkelt, efter att ha 
klickat på registreringslänken kommer fönstret i figur 4 upp. Följ anvisningarna. 

Figur 4. Dialogfönster för registrering av ny användare.

Efter inloggning
Efter   inloggning kommer systemet att svara med en karta över en del av stjärnhimlen följt av en 
manöverpanel för systemet och diverse inställningsmöjligheter. Ett exempel visas i figur 5. 
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Figur 5. Exempel på skärmbild efter inloggning.

Inställningar för stjärnkartan
Man kan anpassa stjärnkartans storlek i pixels så att den passar till den skärmupplösning den 
använda datorn har. Figur 6 visar de möjliga inställningarna. Moderna datorskärmar stöder hög 
upplösning, varför 1024 x 768 pixels är ett lämpligt val.
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Manöverpanelen

Figur 7. Manöverpanelen för styrningen av systemets stjärnkarta.

Manöverpanelen för stjärnkartan visas i figur 7. Dess innebörd är följande:

•  helt enkelt förflyttar bilden av stjärnhimlen åt önskat håll

•  förstorar respektive förminskar bilden av stjärnhimlen

•  orienterar stjärnhimlen mot de respektive väderstrecken (norr, öster, söder, 
väster) eller mot zenit.

Dessa kontroller användes för att kunna se den del av stjärnhimlen som man är intresserat av att 
rikta teleskopet mot.

Val av objekt för observation
För att styra teleskopet anger man först vilket objekt man vill observera, detta skrivs in rutan för 
”Objektnamn:” Identifikation av objekt kan göras på flera sätt.

Namn eller katalognummer

Exempel:

M42, Great Nebula in Orion, NGC1942, Jupiter, Polaris, Rigel, Andromeda Galaxy, HIP 40320

De flesta kataloger understöds. Notera att egennamn skrivs i sin engelska form samt att 
citattecken aldrig omsluter teckensträngarna. Felaktigt angivande av objekt leder programmet till 
en särskild (något kryptisk) engelsk felutskrift (se appendix 1), men det är bara att backa tillbaka 
webbläsaren till föregående sida och försöka på nytt.
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Figur 6. Inställningar för visning av stjärnkartan.



Koordinater

Objektets himmelskandidater kan anges i två olika former:

• 5h26m32s,10d26m25s   anger positionen rektascension 5 timmar 26 minuter 32 sekunder, 
samt deklination 10 grader 26 minuter 25 sekunder. Inga mellanslag användes.

• 12.3,13.4   anger positionen rektascension 12.3 timmar och deklination 13.4 grader, alltså 
angivna i decimaltal. Inga mellanslag användes.

Förflyttning av teleskopet
Efter att ett objektnamn eller en position har angivits på ett korrekt sätt, klickar man på knappen 
“Slew To”. Detta startar teleskopet i rörelse mot det avsedda objektet. På skärmen ser man en 
ruta om förflyttningen. Rörelsen kan vid behov avbrytas genom att klicka på “Abort Slew”. 
Inställningen av teleskopet kan ta några sekunder, i vissa fall någon minut, beroende på hur 
teleskopet var positionerat innan rörelsen startade.  När teleskopet flyttat färdigt, återkommer 
stjärnkartan, nu med en röd cirkel som markerar vart teleskopet pekar.

Tagning av bild

Kamerainställningar

Innan man tar en bild behöver man gå in i menyn ”Kamerainställningar”, se fig 8. De inställningar 
som visas i figuren är de rekommenderade. För närmare information om vilka inställnings-
möjligheter som finns här, kontakta handledaren vid TBO.

Fig 8. Inställningsmöjligheter för CCD-kameran
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Exponering med kameran

För att göra en exponering, fyll först i rutan med “Exponeringstid (i sekunder)”. Lämplig tid beror 
på typ av objekt men kom ihåg att systemet är mycket känsligt. Det är ofta bra att starta med en 
kort exponering på någon sekund för att verifiera att teleskopet pekar mot rätt objekt. Efter att ha 
klickat på “Take Image” startar exponeringen. Observatören ser ett meddelande om hur 
exponeringen går framåt, se fig 9.

Fig 9. Status för pågående exponering.

Normalinställningarna under ”Kamerainställningar” innebär att två bilder tages varje gång, denna 
ena är själva ljusexponeringen, den andra är en sk mörkströmsbild. Denna bild innehåller 
information om CCD:s mörkerström och biasnivå. Den subtraheras automatiskt ifrån 
exponeringen så att den resulterande bilden är fri från dessa störningar.  När exponeringen är helt 
klar visas den erhållna bilden direkt på skärmen. Se ett exempel i fig 11. Skärmbilden har formatet 
GIF och kan sparas lokalt i observatörens dator med hjälp av vanliga webbläsarfunktioner (oftast 
högerklick och ”Save Image As...”). Bilden finns även tillgänglig i det vetenskapliga formatet FITS, 
vilket är standard i fackastronomiska sammanhang. Klicka i så fall på ”Klicka här för att ladda 
ned bilder i FITS-format".

Nya exponeringar och/eller förflyttningar till nya objekt kan sedan göras efter uppgjord plan.

Avsluta observationssessionen genom att klicka på ”Logga ut”. Därvid får man meddelandet i figur 
10.

Fig 10. Utloggningsmeddelande från systemet.
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http://www.tbobs.se:1080/BrowserAstronomy/inside/ObservatoryControl/Temp/20100323.00000123.14h03m47.7s_32d04m44sN.FIT
http://www.tbobs.se:1080/BrowserAstronomy/inside/ObservatoryControl/Temp/20100323.00000123.14h03m47.7s_32d04m44sN.FIT


Kommunikation med TBO
Som ovan nämnts innebär varje observationssession ett visst mått av samarbete med en 
handledare på TBO. Detta gäller icke minst förberedelserna. Men även under själva sessionen 
står man normalt i ständig kontakt med handledare. Det sker antingen via en uppkopplad telefon 
eller (hellre) via Skype-samtal.

Utöver detta finns en webbkamera vid TBO som visar det lokala kontrollrummet och dess 
personal.
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Fig 11. Exponering av klotformig stjärnhop tagen med systemet på TBO.



Simulerade observationer  
För att ge lite träning och erfarenher av systemet och hur det styrs, kan en observation simuleras i 
förväg på lämplig tid. Handledaren ger då tillgång till systemet i en mod där det mesta ser ut som i 
en riktig observation. På TBO är emellertid då inte de verkliga instrumenten igång utan deras 
funktioner simuleras. 

Referenser och viktiga länkar

Tycho Brahe-Observatoriets hemsida:

http://www.tbobs.se

Startsida för teleskopkontroll:

http://www.tbobs.se:1080/BrowserAstronomy/

Startsida för Software Bisques engelska hjälpinfo:

http://www.bisque.com/ibisque/help

Software Bisque:s information om angivande av objekt:

http://www.bisque.com/help/iBisque/browser_astronomy.htm#welcome!.htm

Planetarieprogrammet Stellarium:

http://www.stellarium.org/
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Appendix 1:  Felmeddelande
I vissa situationer kan en sida med ungefärligen nedanstående innehåll dyka upp på skärmen. 
Detta innebär vanligen något slags syntaxfel och brukar lösas med att man med webbläsaren 
backar tillbaka till föregående sida. Skulle detta inte hjälpa, kontakta handledaren vid TBO.
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