
Ekvatormontering av teleskopet på Lesbos – juli 2019 

Sommeren 2017 tok jeg bilder av Trifid tåken i Sagittarius med teleskopet i horisontalposisjon 

(Alt/Az-montering). Stjernene fikk oval form med «hale» (Azimut – feil). Jeg fikk erfare at 

astrofotografering med lang eksponeringstid krever et ekvatormontert teleskop. Gikk til innkjøp av 

«Meade Equatorial X-Wedge», den var designet Meade LX-90 trefoten. 

Sommeren 2018 ble Metochi teleskopet koplet til X-Wedgen. Det var nedslående å oppdage at 

senterbolten klarte ikke å låse teleskopet til ekvatorplanet (X-Wedge tilt plate), stjernene ble avbildet 

som lange uregelmessige streker. Løsningen på dette problemet var en adapterplate, en plate som 

hindrer at teleskopet beveget seg i forhold til X-Wedge. Bilde 1 viser adapterplata, den er koplet til 

wedgen ved hjelp av senterbolten (Bilde 7) og en gjenget stanghette. 

 

Bilde 1 viser X-wedgen montert på toppen av trefoten 

Sommeren 2019 monteres ny adapter plate på X-wedgen (Bilde 1). Les mer om monteringen 

adapterplata på verdensrommet.org. X-wedgen er i utgangspunktet konstruert for Meade teleskopet 

LX 200. LX 200 teleskopet settes direkte på vippeplata (Bilde 8) og låses med tre bolter som skrues 

inn bunnplata. I motsetning til LX 200 teleskopet trenger LX 90 en adapter plate med tre 

«proturperanser» (Bide 3) som er tilpasset de tre innfelte sporene i teleskopets bunnplate (Bilde 2) 

 

Bilde 2 viser teleskopets kraftige bunnplate («drive base») med innfelte spor ved siden av 

stjerneskruene 

https://www.verdensrommet.org/wp-content/uploads/2020/06/Ekvatorialmontering-av-telekopet-p%C3%A5-Lesbos-v3.pdf
https://www.verdensrommet.org/2020/06/08/ekvatormontering-av-teleskopet-pa-lesbos-september-2018/
https://www.verdensrommet.org/2019/07/25/meridianen-pa-metochi-og-montering-av-teleskopet/
https://www.verdensrommet.org/wp-content/uploads/2019/02/Artikkel-19-Teleskop-med-ekvatorialmontering-LX-200-10inc.pdf


 

Bilde 3 viser adapter platen montert på X-Wedgen  

De tre «proturperansene» på adapterplata er tilpasset sporene i teleskopets bunnplate. 

 

Bolten på bilde 4 orienter «proturperansene» i korrekt posisjon i forhold bunnplata 

 

 

Bilde 5 viser at den sekskanta 3/8 inch bolten har en lengde som er for stor 

 



 

Bilde 6 viser hvordan jeg løste problemet ved hjelp av en mutter og en skive 

Bilde 6 viser også senterbolten (Allen screw 1/2 inc. - 13 thread) som holder teleskopet på plass. 

Men – det viste seg at boltene med mutter og skive tok for mye plass, de hindret teleskopets 

bevegelse i deklinasjonsretningen.  

Konklusjon 

• Lengden av de tre boltene må reduseres med en lengde som tilsvarer tykkelsen av adapter 

plata (se Bilde 5). Anta at tykkelsen på plata er ½ inc. (1,3 cm). Da trenger jeg 3 nye bolter 

som er 1,3 cm kortere. Regner med at de tre boltene er av samme type som LX200 boltene, 

de ligger på Møvik. Ta en tur til Møvik og finn boltene og wedgen.  

• Mutteren på sentralbolten må være feilplassert. Spørsmålet er om sentralbolten er lang nok 

dersom vi fjerner mutteren?  

• Bilde 7 viser at bolten har 27 gjenger. Hvor lang er bolten? 

• Har bolten 13 gjenger pr ½ inc? Da må lengden av bolten være 2,5 cm (1,04 inc.) fordi antall 

gjenger er 27 (Bilde 7) 

• Er det mulig å   



 

Bilde 7 viser at bolten har 27 gjenger.  

 



 

Bilde 8 The telescope drive base placed on the X-Wedge tilt plate (Manual) 


