
Ekvatormontering av teleskopet på Lesbos - september 2018 

Sommeren 2017 tok jeg 15 bilder av Trifid tåken i Sagittarius, alle med en eksponerings tid 

rundt ett minutt. I alt 4 av 15 bilder var uten azimuth feil, alle hadde høydefeil (ovale stjerner 

i vertikalretning). Denne undersøkelsen viser at Azimuth- og Altitude motorene er ustabile.  

 

Bilde 1: Trifid tåken 2. august 2017 klokken 00.42.17 LT (Exp: 56s; ISO: 3200) 

Årsaken til at alle stjernene i Bilde 1 er ovale med azimuth feil kan være at: 

1. de to motorene klarer ikke å følge stjernenes tilsynelatende bevegelse på himmelen 

( den tilsynelatende endringen i azimuth og altutude er henholdsvis 12,6’ og -5,7’ i 

løpet av eksponeringstiden på 56 sekunder)1. Jeg vil ta i bruk kommanoden «Train 

Drive» i «Setup» menyen og lære opp motorene til å bli mer stabile2.  

2. teleskopet er et «mandags teleskop. Jeg måtte retunere teleskope til leverandør 

etter motorfeil  

3. teleskopet har overvekt. Canon kameraet med tilbehør veier 1085g og det 

store søketeleskopet Sky-Watcher (Bilde 2) med adapter og «align» bøyler 

veier omtrent 3 kg. Jeg vil neste gang fjerne det store søketeleskopet og 

erstatte Canon kameraet med kameraet Meade LPI og DSI, som veier 

henholdsvis 135g og 475g.  

4. teleskopet i horisontal posisjon egner seg ikke for astrofoto med 

eksponeringstider over 30 sekunder. LX 90 teleskopet fikk ekvatorial 

montering 3. september 2018, en stor dag for Metochi Observatoriet. 

Årsaken til denne oppgraderingen var et ønske om å ta bilder av objekter 

med lang eksponering. 

 

https://www.verdensrommet.org/2020/04/14/trefid-nebula-m20/
https://www.verdensrommet.org/2014/06/28/problemer-teleskopet-sendes-tilbake-til-leverandor/


 

Bilde 2: LX90 er ekvatorial montert og står i «Polar Home Position»3 

Teleskopet ble løftet på plass klokken 10.30, fikk hjelp av Ivar og Rune. En merkedag for Metochi 

Observatoriet. 

 

Bilde 3: Metochi fikk et ekvatorialt montert teleskop 3. september 2018. 

Fra loggen 3. september 2018 

«Fornøyd med dagen og synkroniseringsprosessen. Wedgen ble innstilt på 39 grader. Polaris var den 

første stjernen som ble synlig med det blotte øyet. Teleskopet var på forhånd orientert mot nord ved 

hjelp av magnetisk kompass. Polaris viste at den magnetiske orienteringen var omtrent 5 grader øst 

av nord. Hele teleskopet ble dreid om trefotens nordlige bein/legg til Polaris ble synlig i sentrum av 

synsfelt for SkyWatch. Polaris ble deretter senteret i synsfeltet av LX90 ved hjelp av breddeskruen og 

asimutskruen. Lengden på trefotens bein ble redusert til et minimum på grunn av okularenes høyde 

over bakken ble for stor. Denne forandringen førte til at de to bakbeina (den sydøstlige og den 

sydvestlige) fikk en ny posisjon.  

• Arbeid som må utføres 4. september: 

o Nordgropen må forbedres.  Nordbeinet plasseres i nordgropen og 

synkroniseringsprosessen gjentas. Den nye posisjonen for sydøstbeinet må 

markeres, det samme må vi gjøre for sydvestbeinet.  



o Teleskopet plassere i de nye gropene og beinene reguleres til trefoten står 

horisontalt.  

 

Fra loggen 4. september 2018 

Nordgropen ble flyttet 15 cm mot vest fordi sydøstgropen kom for nærmekanten av fundamentet. 

Nordgropen ble meislet på ny og teleskopet ble orientert mot nord. Sydvestgropen og Sydøstgropen 

må meisles på ny. Teleskopet posisjon viser gropenes posisjon, de to gropene er markert med to 

streker. 

• Oppsummering av dagen 4. september 

o En fin dag, fikk uventet besøk av 10 damer, de kom uanmeldt, måtte avbryte 

synkroniseringsprosessen, var fint med en pause. Den grønne laseren på alltid være 

med, det vil gjøre uanmeldte besøk lettere. 

o Arbeidsoppgavene 5. september 

o  Sydvest og sydøst gropene må meisles, posisjonene er merket på fundamentet 

 

Fra loggen 5. september 20018 

Sydvestgropen og Sydøstgropen ble meislet. Teleskopets trefot ble satt i startgropene, 

horisontalplanet ble kontrollert og justert.  

 

Bilde 4: Viser gropenes posisjon i forhold til meridianen på Metochi 

I sentrum av den røde ringen finner vi gropene. Gropene er hjørnene i en likesidet trekant. 

Linjen gjennom N-gropen til midtpunktet på linjen mellom gropene E og W er stedets 

meridian. Foten som står i N- gropen kan vi kalle nord-foten.  E-foten står i gropen øst for 

meridianen og W-foten vest for meridianen.  

 

  

 



Fra loggen 6. september 2018:  

Solposen fjernes, roterte teleskopet 180 grader og teleskopet står i «Polar Home Position». Det vil si 

at Polaris skal stå i sentrum av synsfeltet. Vi kopler på spenningen og fjernkontrollen. 45o-grader 

prismet og 25mm-okularet koples til søkekikkerten. 90o-prismet og 40mm-okularet koples til 

teleskopet.   

Fikk et uventet problem: 90o-prismet lå ikke på plassen, det var sporløst forsvunnet. Jeg kan ikke 

bruke 45o-prisme på grunn av plassmangel. Hva gjør jeg? Bestiller et nytt prisme på Astroshop.eu og 

vente til det kommer til Metochi. I mellomtiden kan jeg sette Meade kameraet LPI inn i 

okularholderen.   

 

Bilde 5: Solposen er fjernet. Teleskopet står i gropene klar for nye oppdrag. 

Når vi avslutter observasjonene går vi normalt til Polaris, slår av spenningen og roterer teleskopet 

180 grader rundt deklinasjonsaksen og vi kan tre på solposen. 

 

1 Appen SkySafari Pro 6.0 

2 X 90 Instruction Manual (side 28)  

3Teleskopet i «Polar Home Position»: Trefoten og X-wedge peker på Polaris (himmelens nordpol), 

teleskopet er klar for «precise tracking of astronomical ojects» 

 


